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На підприємствах, порівнюваних з технічного оснащення і генетичного потенціалу тварин, виробничі показники
значно розрізняються. В результаті багатьом підприємствам не вдається реалізувати конкурентні переваги високо*
технологічного виробництва. Головною причиною є недооцінка вимог до виробничого персоналу, спеціалістів і ке*
рівників, які пред'являє сучасне свинарство. Сучасне інтенсивне свинарство якісно змінює характер праці в основному
виробництві, перетворює оператора в промислового робітника, що має вузьку спеціалізацію, пов'язану з обслугову*
ванням конкретної групи тварин і використовує високотехнологічне обладнання. Особливістю засобів сучасного
виробництва є високий рівень автоматизації процесів, що дозволяє оператору зосередитися на обслуговуванні тва*
рин. Однак ряд технологічних операцій (годування, підтримання мікроклімату, освітленості та ін. ) Вимагають від
оператора знань і навичок з найпростішого налагодження та регулювання обладнання. Промислове свинарство є
потоковим виробництвом з жорстким ритмом, суворою циклічністю окремих процесів, високою інтенсивністю праці.
In enterprises with comparable technical equipment and the genetic potential of animals, performance are different.
As a result, many businesses can not realize competitive advantages of high*tech manufacturing. The main reason is the
underestimation of the requirements for the production staff, specialists and managers who makes the pig farm. Modern
intensive pig qualitatively changing nature of work in the main production operator converts industrial worker that is
highly specialized for servicing a particular group of animals and using high*tech equipment. The feature of the modern
means of production is high level of automation processes, allowing the operator to focus on service animals. However,
a number of technological operations (feeding, maintaining microclimate, lighting, etc.). Needs of operator skills with
simple adjustment and control equipment. Industrial pig production are streamed hard rhythm, severe cycles of individual
processes, high intensity work.

Ключові слова: промислове свинарство, заробітна плата, структура витрат, собівартість
товарної продукції, кваліфікація виробничого персоналу, час професіоналізації, трудовий про
цес.
Key words: industrial pig, wages, cost structure, cost of commodity production, qualified pro
duction personnel, time professionalization, working process.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Заробітна плата є найважливішим елемен
том організаційно економічних відносин сучас
Передплатний індекс 21847

ного виробництва. Про це свідчить розмаїття
аспектів дослідження проблематики в еко
номічній теорії. Однак на практиці оплата праці
найчастіше розглядається в контексті витрат на
виробництво, або як інструмент мотивації пра
цівників до досягнення кінцевих результатів
господарського суб'єкта.
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Таблиця 1. Структура собівартості товарної продукції на ТОВ "Таврійські свині" за 2012 рік
ɉɨɤɚɡɧɢɤ

Ɋɟɣɬɢɧɝ

Ʉɨɪɦɢ

47,4

1

Ɂɚɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɜɚɪɢɧ

2,8

5

ȿɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɹ

3,8

2

ȼɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ

2,1

Ƚɚɡ

5,6

ɉɆɆ

0,8

Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɡ ȯɋɉ

7,4

Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ Ɉɋ

8,5

ȱɧɲɿ ɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ

0,3

ɉɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɫɶɨɝɨ

78,7

Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ

16,6

ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɫɶɨɝɨ

95,3

ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɜɢɬɪɚɬɢ

4,7

ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɫɶɨɝɨ

100

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Деякі напрями сучасної організаційноеко
номічних відносин в галузі свинарства з точки
зору загальних та поверхневих закономірнос
тей розвитку промислової системи у постра
дянський період знайшли своє висвітлення в
роботах таких вчених та економістів: І. Бойчи
ка, П. Саблуки, Ю. Юрчишина, В. Андрійчука,
Б. Пасхавера, О. Шпикача та інших науковців.
Проте на сучасному етапі розвитку промисло
вої сфери проблеми організаційноекономічних
механізмів розвитку свинарських підприємств та
їх економічних відносин залишаються такими, що
потребують подальших наукових розвідок.
ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою статті є проведення та дослідження
аналізу всіх факторів, які впливають на орган
ізаційноекономічні відносини в сфері свинар
ства та покращити їх.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У сучасному промисловому свинарстві за
робітна плата (з нарахуваннями) займає мен
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%

4

ше 10% в собівартості продукції. Структура
витрат у промисловому свинарстві представ
лена в таблиці 1. Домінуючою статтею витрат
на виробництво є корми. Друге місце в рейтин
гу витрат займають витрати, пов'язані з енер
го і водозабезпеченням [1]. Для підприємств,
побудованих після 2007 року і які перебува
ють у стадії окупності, третьою за значимістю
статтею витрат є амортизація. Чисельність ви
робничого персоналу сучасних свинокомп
лексів мінімальна. Так, для стандартного мо
дуля продуктивністю 25 тисяч товарних сви
ней на рік, штатна чисельність становить
близько 30 осіб, в т. ч. 18 операторів. Заробіт
на плата посідає четверте місце, і тому її роль
як важливого чинника зниження витрат не
варто перебільшувати.
Значення оплати праці різко зростає, якщо
розглядати її, як інструмент мотивації праці
вників. Дослідження показують, що на прак
тиці, в тваринництві та свинарстві, зокрема,
використовується велика кількість різних
підходів до форм і систем оплати праці — по
єднання індивідуальної оплати праці з колек
тивними формами матеріального стимулюван
ня, грошової оплати з натуральною, відрядної
— з погодинною [2]. Причому всі вони розроб
ляються в господарствах самостійно і вклю
чаються в колективний договір з працівника
ми.
У промисловому свинарстві найчастіше ви
користовується почасовопреміальна система
оплати праці. Тарифна (погодинна) частина
заробітної плати, як правило, не диференці
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Таблиця 2. Оцінка основних професій галузі
"Свинарство" по їх компетентнісному рівню і часу на отримання
професійних навичок
Ɋɿɜɟɧɶ

ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ

Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣ
(ɩɪɢɤɥɚɞɢ)

ɑɚɫ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ

0

ɇɟ ɜɢɦɚɝɚɽ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ

-

-

1

Ɇɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɥɚ ɪɨɛɿɬ, ɛɿɥɶɲɚ
ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɤɢɯ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɚ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɚ

Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ
ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ

ɋɬɨɪɨɠ, ɪɨɛɨɱɢɣ
ɞɟɡɛɚɪ'ɽɪɭ

2

ɍɜɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ
ɤɨɥɚ ɪɨɛɿɬ. Ⱦɟɹɤɿ ɡ ɪɨɛɿɬ ɽ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ, ɧɟɬɢɩɨɜɢɦɢ ɿ
ɩɪɢɩɭɫɤɚɸɬɶ ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ

Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿʀ
ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɦɿɫɹɰɹ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ
ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ

ɋɥɸɫɚɪ-ɪɟɦɨɧɬɧɢɤ;
ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɰɟɯɭ ɜɿɞɝɨɞɿɜɥɿ,
ɞɨɪɨɳɭɜɚɧɧɹ; ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɡ
ɨɛɥɿɤɭ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ

3

ȼɢɦɚɝɚɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɨɥɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɦɿɧɢ
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿʀ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ ɹɤɢɯ ɽ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ, ɧɟɬɢɩɨɜɢɦɢ. ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
Ɇɚɽ ɦɿɫɰɟ ɡɧɚɱɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ, ɩɿɜɪɨɤɭ
ɱɚɫɬɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɩɿɞɥɟɝɥɢɯ

Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɡɿ ɲɬɭɱɧɨɝɨ
ɨɫɿɦɟɧɿɧɧɹ; ɨɩɟɪɚɬɨɪ
ɰɟɯɭ ɫɭɩɨɪɨɫɧɢɯ,
ɩɿɞɫɢɫɧɢɯ ɫɜɢɧɨɦɚɬɨɤ;
ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɰɟɯɭ
ɩɨɪɨɫɹɬ-ɜɿɞ'ɽɦɢɲɟɣ

4

ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɜ ɰɿɥɹɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɇɟ ɦɟɧɲɟ 2-3 ɪɨɤɿɜ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɱɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ
ɪɨɛɿɬ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ.
ɑɚɫɬɨ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ

Ɂɚɜɿɞɭɜɚɱ ɮɟɪɦɨɸ;
ɡɨɨɬɟɯɧɿɤ- ɫɟɥɟɤɰɿɨɧɟɪ

юється за виробничими ділянками. Підвище
ний тариф встановлюється для старших опе
раторів. Преміальна, стимулююча частина оп
лати праці прив'язана, в основному, до еконо
мічних показників підприємства. Ряд
підприємств використовує систему премію
вання за кінцеві результати праці працівників
конкретних виробничих дільниць (опоросу,
відгодівлі та ін.), однак, вони носять одинич
ний характер.
Роль оператора в забезпеченні ефектив
ності виробництва дуже висока, а ціна його
кваліфікації та ставлення до роботи багатора
зово перевищує "вартість робочої сили". Не
достатньо компетентний і відповідальний опе
ратор на ділянці опоросу може звести "на
нівець" всі переваги генетичного потенціалу
тварин. Від компетенції фахівців і операторів,
зайнятих на стадії відтворення, залежить
підтримання оптимальної структури маточно
го стада, яке безпосередньо впливає на товар
ну продуктивність підприємства на найближчі
1,5—2 роки.
Вимоги до кваліфікації виробничого пер
соналу окремих ділянок повинні бути тим
вище, чим вище "значущість" їхньої праці. З
цим повинна корелюватись тарифна частина
оплати праці. На практиці ж, оператор ділян
ки відгодівлі найчастіше отримує однакову за
робітну плату з оператором ділянки опоросу,
а праця фахівця зі штучного осіменіння
цінується однаково з працею оператора ділян
Передплатний індекс 21847

ки дорощування. Додатковим аргументом на
користь необхідності диференційованої тари
фікації персоналу різних ділянок виробницт
ва є час, необхідний для підготовки відповід
ного працівника, наявність відповідних базо
вих знань і навичок, досвіду роботи за про
фесією і т. п. Трудові процеси в сучасному сви
нарстві відрізняються високою продуктивні
стю та інтенсивністю. Виходячи з цього, роз
раховується штатна чисельність виробничого
персоналу. На кожній з ділянок комплексу на
25 тисяч товарних голів на рік працює не
більше 2—3 операторів. У цих умовах об
'єктивною необхідністю належної організації
виробничих процесів є взаємозамінність пра
цівників. Всі без винятку працівники сучасно
го свинокомплексу повинні бути взаємозамі
нними в рамках штатного розкладу. А керів
ника, фахівців і операторів, які не мають знань
і навичок для заміщення працівників інших
ділянок, слід оцінювати, як тих, що не володі
ють необхідними компетенціями для роботи в
сучасному інтенсивному свинарстві.
Для умов інтенсивного свинарства систе
ма оплати праці повинна формуватися з чоти
рьох частин: 1) тарифної ставки; 2) доплати за
суміщення (заміщення); 3) премії за досягнен
ня індивідуальних цільових показників; 4) премії
за загальні результати роботи [3]. Співвід
ношення між окремими елементами повинні
встановлюватися індивідуально на кожному
підприємстві, з урахуванням сформованих
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рівнів оплати праці, фінансових можливостей
і т. д. Відповідні підходи мають бути апробо
вані в різних умовах і стосовно до різних
стадій життєвого циклу підприємства. Але
наш досвід показує, що тариф повинен займа
ти в загальній оплаті праці не менше 50—60%.
Тільки так можна на практиці підтвердити
пріоритетне значення компетенцій праців
ників в умовах високотехнологічного вироб
ництва.
Найбільш важливим етапом є тарифікація
трудових процесів. Оскільки в найближчі роки
попит на кваліфіковану робочу силу буде
значно перевищувати пропозицію, особливо в
основних регіонах розвитку свинарства, то
слід орієнтуватися на підготовку і перепідго
товку (спеціалізацію) робітників і фахівців на
самих підприємствах. Основним критерієм має
бути час професіоналізації — період часу, не
обхідний для підготовки працівника відповід
ної кваліфікації (табл. 2). Не слід боятися того,
що тарифна ставка оператора ділянки штуч
ного осіменіння буде на 50—70% вище, ніж у
оператора ділянки відгодівлі [4]. Диференці
ація тарифного заробітку повинна бути сти
мулом у підвищенні кваліфікації.
Підготовка висококваліфікованого вироб
ничого персоналу є лише частиною проблеми
кадрового забезпечення сучасного свинар
ства. Необхідно потурбуватися питаннями
закріплення працівників, особливо найбільш
кваліфікованих. Крім підтримки гідного рівня
оплати праці, слід широко застосовувати й
інші форми мотивації — створення соціальної
інфраструктури в місцях проживання праців
ників підприємства, надання допомоги в буді
вництві житла та ін.
У плані вищевикладеного, можна стверд
жувати, що в найближчі роки основну роль у
забезпеченні конкурентоспроможності під
приємств на галузевому та регіональних рин
ках виробництва м'яса свинини гратиме
"людський" фактор реалізації виробничотех
нологічного потенціалу та відповідні механі
зми його мобілізації.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Проведений аналіз свідчить про те, щоб ко
жен завідувач свинокомплексом мав базову
підготовку ветлікаря або зоотехніка, що дає
йому можливість повноцінного заміщення від
повідних працівників при їх тимчасовій відсут
ності. Те ж стосується і виробничого персо
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налу. З іншого боку, формалізація і нормуван
ня вимог до компетенцій працівників, дозво
ляє чітко визначити ступені їх професійного
зростання, вибудувати логічну систему пере
підготовки та підвищення кваліфікації на са
мому підприємств. Можна стверджувати, що
в найближчі роки основну роль у забезпеченні
конкурентоспроможності підприємств на га
лузевому та регіональних ринках виробницт
ва м'яса свинини гратиме "людський" фактор
реалізації виробничотехнологічного потенц
іалу та відповідні механізми його мобілізації.
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