ДОВКІЛЛЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ

КОМПЕТЕНТНИЙ, ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПЕРСОНАЛ – НЕВІД'ЄМНА
УМОВА УСПІШНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА БЕЗПЕЧНІСТЮ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ У ЦИКЛІ
ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБУТУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

Кроки успішного управління
персоналом:
ь розробка правильних організаційних
структур виробництва;
ь визначення цілей та завдань для всіх
процесів;
ь розробка робочих інструкцій з виконанням завдань;
ь проведення регулярних тренінгів;
ь регулярний контроль діяльності
персоналу.

Яка запорука сталого прогресу господарства?
ь навчений і відповідальний персонал;
ь уміння ним управляти.

Тренінги для персоналу

Проект з безпечності молока

Контроль діяльності
персоналу

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
ь впровадження технологій, направлених на підвищення рентабельності
підприємства;
ь планування управління фінансовими
ризиками;
ь регулярний контроль поточного
фінансового стану господарства.

Оптимізація
процесу роздачі кормів
і робочої сили

Введення сучасних методів
і технологій, наприклад,
молочних роботів

Складання бюджету доходів і витрат допомагає:
ь виявляти і контролювати рух коштів;
ь мінімізувати всі фінансові розтрати.
Додаткова інформація:
ФАО і ММФ. Керівництво по належним практикам ведення
молочного господарства. Тваринництво і принципи охорони
здоров’я, № 8, Рим, 2011
Публікацію підготовлено в рамках швейцарсько-українського
проекту «Створення системи контролю за безпечністю харчових
продуктів на основі оцінки ризиків у циклі виробництва та збуту
молочних продуктів в Україні», що впроваджується швейцарською консалтинговою компанією з розвитку потенціалу
«САФОЗО» за фінансової підтримки Державного секретаріату
Швейцарії з економічних питань (SECO)

Видавець

Контакти:
вул. Малопідвальна, 10,
офіс 1, Київ 01001,
Україна
Тел.: +38 044 279 87 12 (13)
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За фінансової підтримки

ДОВКІЛЛЯ ТА СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІД
ЧАС ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

ДОВКІЛЛЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА
НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ ВЕДЕННЯ МОЛОЧНОГО ГОСПОДАРСТВА

Годівля
(корми і вода)

Здоров'я тварин

ДОВКІЛЛЯ

Благополуччя
тварин

Гігієна доїння

ДОВКІЛЛЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА
Впровадження належної системи зберігання й утилізації відходів
ь належне зберігання та утилізація відходів, непридатного
молока, трупів тварин, пластикових упаковок для мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище;
ь використання апробованих екологічних технологій, які
сприяють зменшенню відходів виробництва, їх повторному
використанню або переробці.
Виробництво біогазу

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ
УПРАВЛІННЯ

ДОВКІЛЛЯ
Все більше і більше споживачів стурбовані тим, щоб виробництво продуктів харчування було
сталим і здійснювалося з урахуванням впливу на навколишнє середовище. Тому природні
ресурси необхідно використовувати ефективно, а вплив на навколишнє середовище слід звести
до мінімуму. Фермери відіграють важливу роль у збережені навколишнього середовища,
оскільки вони мають впроваджувати екологічно сталу систему ведення господарства, зокрема
систему з управління відходами та ефективне використання води й електроенергії.

Впровадження екологічно сталої системи господарювання передбачає:
ь ефективне і раціональне використання наявних ресурсів:
поживних речовин і води;
ь мінімізація забруднення навколишнього середовища, що обумовлене технологіями господарської діяльності;
Пасовищне утримання
ь забезпечення системи управління стадом з урахуванням
мінімального негативного впливу на навколишнє середовище;
ь визначення і використання прийнятних енергетичних ресурсів;
ь контроль зберігання та утилізації
відходів молочного виробництва
Використання енергії сонця
на фермі;
ь використання сільськогосподарських і ветеринарних препаратів
та хімічних добрив, уникаючи
Водонепроникна основа
гноєсховища
забруднення навколишнього середовища;
Відведення місць для
зберігання відходів
ь намагання забезпечити належний
стан молочного виробництва для
отримання високоякісної і безпечної сировини.
Належне внесення добрив

Належний стан території
ферми

Сепарування (розділення) гною на тверду і рідку фракції з подальшою пастеризацією і використанням
твердої фракції для підстилки, а рідкої для добрива

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІД ЧАС
ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА
Молочне тваринництво забезпечує економічні та соціальні вигоди для фермерів і їхніх громад
в цілому. Належне ведення молочного тваринництва може сприяти керуванню соціальноекономічними ризиками на підприємстві.

Впровадження ефективного і відповідального управління людськими ресурсами
включає:
ь заохочення стабільних робочих відносин в колективі;
ь забезпечення належних умов праці
відповідно до законодавства;
ь збалансоване та обґрунтоване навантаження;

Обладнання
Відтворення
Здорові тварини
Належна годівля

Персонал
Фактори, які роблять молочну ферму успішною

ь забезпечення індивідуальними засобами захисту;
ь вакцинація персоналу;
ь регулярна перевірка стану здоров'я
персоналу.
Вакцинація персоналу

Захисне обладнання

