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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Здійснення економічної діяльності підприєм�

ством, випуск продукції, яка була б конкурентос�
проможною, залежить не тільки від технічного
оснащення підприємства, наявності сучасних тех�
нологій, чітко поставленої системи контролю
якості продукції, маркетингових досліджень рин�
кового середовища та послідовного впроваджен�
ня концепції просування товарів на ринку, а й від
кваліфікації співробітників підприємства, їхнього
стратегічного мислення.

Загальновідомо, що низький кваліфікаційний
рівень найманих працівників суттєво впливає на
рівень прибутків підприємства і обмежує фінан�
сові можливості для підвищення кваліфікації і
розвитку персоналу. У сучасних умовах розвит�
ку національної економіки кадрова політика є
важливою складовою генеральної стратегії діяль�
ності підприємства та основною його конкурент�
ною перевагою. Це пов'язано з тим, що ефектив�
на діяльність підприємства в умовах ринкової
конкуренції залежить не тільки від якісних і
кількісних характеристик працівників, а й від ре�
зультативності методів і механізмів управління
ними. Діяльність в умовах конкуренції, ризику,
господарської самостійності вимагає від
підприємств різних галузей і форм власності все
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більшої уваги до питань ефективної кадрової по�
літики.

Оволодіння основами кадрової роботи, її ос�
новними принципами і методами вкрай важливе
для організаторів виробництва, різних галузей
промисловості та сільського господарства зокре�
ма.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Уважні роботодавці давно помітили, що
більшість співробітників прагнуть підвищити свою
продуктивність. З'явилося дві книги, авторів Лея
Бренхема та Девіда Сироти (Leigh Branham, David
Sirota), які базуються на результатах досліджень
та опитувань тисяч працівників із різних куточків
світу. Л.Бренхем написав книгу "Утримання людей,
які утримують ваш бізнес: 24 способи утримання
найбільш цінних талантів" (Keeping the People Who
Keep You in Business: 24 Ways to Hang on to Your
Most Valuable Talent), а Д.Сирота — "Енергійний
працівник: як компанії отримують зиск, даючи
співробітникам те, чого вони прагнуть" (The
Enthusiastic Employee: How Companies Profit by
Giving Workers What They Want). При цьому обид�
ва автори наголошують на потребі інвестувати у
працівників. Ця істина відома й самим менедже�
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рам. Проте до цих пір існує велика різниця між
знаннями менеджерів та їхніми діями. Правда ж
полягає в тому, що вдале управління персоналом
потребує значних інвестицій у нього. Коли йдеть�
ся про інвестиції у персонал, більшість робото�
давців готові заперечити, що вони й так платять
своїм підлеглим велику зарплатню. З цим важко
посперечатися, адже й дійсно, компенсації співро�
бітників багатьох компаній можна назвати достой�
ними. Проте у даному випадку йдеться про інвес�
тиції у інші сфери управління персоналом. Йдеть�
ся про навчання співробітників, набуття ними но�
вих навичок та здобуття цінної інформації, яку
вони зможуть застосовувати у майбутньому [7].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою публікації було висвітлити

роль персоналу вищого рівня в стратегії розвитку
тваринницької галузі України з врахуванням тен�
денцій формування нових галузей тваринництва в
Європі, США та інших країнах світу.

У конкурентному середовищі великі орга�
нізації успішно функціонують за умови стратегіч�
ного мислення менеджерів вищого рівня. Систем�
не мислення знань формується у менеджера не
лише на основі узагальнення раніше засвоєних
знань, але і на особливостях спадково�зумовленої
здатності бачити місце даного явища, ситуації чи
процесу в загальному русі взаємопов'язаних при�
родних, суспільних чи біологічних процесів, які, як
правило, повторюються через певні проміжки
часу, в багатьох випадках досить тривалих. У сус�
пільних процесах цей період повторення становить
50—70 років [6].

Виробництво певного продукту, товарів, тех�
нологій процесів також характеризується "хвиля�
ми життя" (підйомами і спадами, еволюційними та
революційними темпами розвитку і т.п.). Наука
намагається виявити глибинні процеси, які спри�
чиняють глобальні або масштабні явища [3].

Наприклад, 11�річний цикл сонячної актив�
ності впливає на розподіл температур на водній і
земній поверхні, що впливає на валовий збір зер�
нових та інших культур, на варіацію чисельності
сільськогосподарських і диких тварин, на гідро�
технічні характеристики рік та водойм і т.п. Сусп�
ільно�політичні процеси в окремих країнах часто
різко порушують структуру і принципи ведення
галузей тваринництва і переробної промисловості,
що супроводжується різким коливанням обсягів
імпорту�експорту харчових продуктів або виробів
з вовни, шкіри і т.п. У багатьох випадках системно
мислячий керівник вищого рівня вказані явища
прогнозує і своєчасно вносить корективи в ді�
яльність керованих організацій і відповідно змінює
перспективи розвитку. Сучасні комп'ютерні про�
грами дають можливість створити модель даного
процесу і відповідно провести розрахунки можли�
вих наслідків при зміні основних факторів, які
впливають на кінцевий результат. Інші фахівці вва�
жають за доцільне реагувати не на перспективно

розроблені моделі, а на реальну ситуацію. Мож�
ливо, для динамічних процесів, з коротким термі�
ном розвитку такий підхід більш ефективний, але
в аграрному виробництві поєднуються і повільні і
швидкозмінні процеси, тому керівник організації
повинен володіти всім комплексом перевірених
рішень з відомим кінцевим результатом [1; 5; 6].

Для прикладу розглянемо наступну ситуацію.
Виробництво молока — складний процес, який
вимагає від керівника системного мислення і кон�
кретних знань: на долю коров'ячого молока при�
ходиться більше 80% світового його виробництва.
Виробництво молока буйволиць зосереджено в
двох державах — Індії і Пакистані. В Індії вироб�
ництво молока сягає 60,9 млн тонн, Пакистані —
21 млн тонн [2, 3].

Найбільшими світовими виробниками молока
кіз є Індія — 26,3 % і Бангладеш — 14,3%, серед
європейських держав — Франція — 3,8% і Греція
— 3,3%. Найбільшим світовим виробником овечо�
го молока є Китай — 12,2 % від світового вироб�
ництва. Лідерами виробництва овечого молока в
Європі є Греція — 8,7 %, Туреччина — 8,2%, Руму�
нія — 7,2%, Італія — 6,1 %. Овече і буйволове мо�
локо містить високий відсоток білка, казеїну та
жиру. Це чудова сировина для виробництва сиру.
Молоко кіз набуває все широкого використання
для потреб дитячого харчування [5].

Доведено, що рівень холестерину в крові лю�
дини (загальний і вільний) під час вживання в їжу
молочних жирів молока буйволиць був значно
нижчий, ніж при вживанні жирів молока корів.
Наявність в молоці кіз коротко�ланцюгових жир�
них кислот — капронова і каприлова, які дають
чудовий результат при терапії порушення обміну
речовин, при підвищеному холестерині, анемії,
демінералізації кісток і синдромі мальабсорбції.
Лінолева кислота молока буйволиць блокує роз�
виток раку шкіри і попереджає ішемічні хвороби
серця та атеросклероз судинної системи, гальмує
розвиток остеопорозу.

Ескімоси і окремі японські групи населення, які
вживають з рибою жирні кислоти w — 6 і w — 3 у
співвідношенні 4:1, а раціон сучасного європейця
сягає пропорції 10�14:1. Вважають вчені�медики, що
саме такий раціон і забезпечує низький рівень зах�
ворювань ішемічною хворобою та відсутність деяких
видів ракових захворювань. Вказані жирні кислоти
містяться в молоці буйволів, кіз, ослиць, антилоп.

Однак, ще протягом 20 років лідером з вироб�
ництва молока в країнах світу залишиться велика
рогата худоба, найбільш високо молочною поро�
дою залишиться голштинська американської та
ізраїльської селекції. Але поступово їх замінять
буйволи внаслідок наступних переваг:

— вони здатні використовувати грубий і
гіллячковий корм з великим вмістом клітковини;

— за вмістом сухих речовин (жир + білок +
лактоза + мінеральні речовини + фермельози +
вітаміни та інші інгредієнти) вони в 1,6 рази пере�
вищують голштинів.
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— голштинські корови при надоях 40—50 кг/

день споживають 20 і більше кг зернових кормів
(комбікорми), білкові добавки.

Однак неконтрольований ріст чисельності на�
селення землі, щорічно зменшує площу орної
землі, придатну для вирощування зернових. Тому
з 2010 і подальші роки США, Німеччина, Ізраїль
та інші країни поступово збільшують поголів'я
буйволів, овець і кіз для отримання повноцінної
сировини при виробництві сирів (м'яких і твердих),
масла, сухого молока та іншої цінної продукції без
витрат значної кількості зернових кормів і білко�
во�вітамінних добавок.

Цілорічне утримання голштинських корів на
силосованих раціонах не дає можливості отрима�
ти біологічно повноцінне молоко. В близькій пер�
спективі менеджери з аграрного бізнесу та керів�
ники з стратегічним мисленням будуть створюва�
ти молочні ферми на основі буйволів, овець та кіз
при контрольованому пасовищному утриманні
дійних корів і племінного молодняка, що зумовить
необхідність переведення молочного виробницт�
ва на нові технологічні лінії, випуск нових харчо�
вих продуктів та лікувальних напоїв, будівництво
нових автоматизованих доїльних установок, ком�
п'ютерних систем управління стадом і персоналу
ферм. Можна сподіватись, що через 15—20 років
сучасні скептичні читачі переконаються в точності
сформульованих прогнозних рішень щодо подаль�
шого розвитку молочного виробництва в Україні.

ВИСНОВКИ
1. Наукові прогнозні дослідження свідчать: в

близькій перспективі для забезпечення високоуд�
ійних корів (40—60 кг молока за добу) енергетич�
но збалансованими зернобобовими кормами не
буде можливості, тому основними продуцентами
натурального молока стануть буйволи, вівці і кози,
корови ізраїльської селекції.

2. Кооперативні союзи виробників молока в
процесі інвестицій в наукові дослідження посту�
пово перейдуть на технологічні процеси отриман�
ня молока органічної якості, що значно підвищить
біологічну безпеку продуктів харчування.

3. Управління персоналом ферм буде основане
на комп'ютерних програмах виробничих і біологіч�
них процесів наявних і перспективних технологій.
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