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ревагу варіанту часткової  приватизації газо-
транспортної системи (ГТС) перед іншими за-
собами участі іноземних інвесторів у роботі 
ГТС і намітити низку заходів для її реалізації. 
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Актуальність проблеми. Для того, щоб 
трудова діяльність людей була раціональною та 
ефективною, вона повинна належним чином 
організовуватись. Організація праці (ОП) – це 
спосіб поєднання безпосередніх працівників 
професорсько-викладацького складу та навча-
льно-допоміжного персоналу із засобами мате-
ріально-технічної бази з метою створення спри-
ятливих умов для одержання високого рівня 
рейтингових показників у навчальному процесі. 

ОП є об’єктивною необхідністю і невід’єм-
ною складовою трудової діяльності людини, що 
сприяє вдосконаленню всіх процесів праці, ви-
робничих структур для досягнення найвищої 
ефективності навчання. Відповідно, проблема її 
формування за останні роки вийшла на перший 
план і є важливим елементом управління пер-
соналом організації, що пов’язано, перш за все, 
з необхідністю підвищення ефективності вико-
ристання трудового потенціалу працівників, 
оптимізації їх чисельності і професійного скла-
ду, а також своєчасним коригуванням вимог до 
персоналу.  

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Теоретико-методологічні положення та 
прикладні механізми формування системи ор-
ганізації праці знаходяться під постійною ува-
гою науковців і практиків. Зокрема в публікаці-
ях І.В.Багрової, О.В.Дячун, С.Л.Решміділової 
[2; 4; 6] приділяється особлива увага вдоскона-
ленню власне організаційних аспектів. Разом з 
тим, в силу відомих причин, залишається за 
полем зору і потребують нагального вивчення 
питання  впровадження необхідних заходів  для 
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покращання використання потенціалу робочої 
сили, щодо формування матеріально-технічної 
бази та розроблення оптимальних планів на-
вчального процесу. 

Метою статті є аналіз та оцінка особливо-
стей організації праці, узагальнення практики, 
наявного досвіду у формуванні покращання 
навчального процесу та визначення основних 
шляхів вдосконалення організації і нормування 
праці в закладах освіти. 

Викладення основного матеріалу. Ефек-
тивність роботи з організації і нормування пра-
ці багато в чому залежить від якості розроблю-
ваних планів і їх виконання. Для оцінки рівня 
організації праці слід проаналізувати такі на-
прямки: 

– планування питомої ваги працівників, 
праця яких нормується за міжгалузевими, галу-
зевими і іншими прогресивними нормативами; 

– рівень комп’ютеризації і матеріально-
технічного забезпечення робочого місця; 

– впровадження систематичного підви-
щення кваліфікації кадрів; 

– вплив різних умов праці, тобто чинників 
зовнішнього середовища, що впливають на 
здоров’я та працездатність людини в процесі 
праці, а саме: санітарно-гігієнічних, безпеки, 
інженерних, психологічних, економічних, соці-
альних та естетичних.  

Оскільки праця є процесом взаємодії пер-
соналу з матеріально-технічною базою, чинни-
ки покращання навчального процесу за змістом 
можна поділити на три групи [2]: 

– матеріально-технічні; 
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– організаційно-економічні; 
– соціально-економічні. 
До групи матеріально-технічних чинників 

покращання навчального процесу належать усі 
напрямки прогресивних змін у техніці і техно-
логії, а саме: 

– рівень розвитку науково-технічного про-
гресу; 

– упровадження передової методики на-
вчання, нової техніки ( відкриття нових та мо-
дернізація старих комп’ютерних класів); вико-
ристання на лекціях та практичних заняттях 
проекторів, що дає можливість покращити  
навчання студентів, у яких більше розвинута 
зорова пам’ять; надання можливості самим сту-
дентам викладати пари за участі викладачів 
(таким чином відбувається самостійна підгото-
вка і можливість формування основної частини 
теми самими студентами); 

– модернізація навчальних кабінетів, за-
безпечення новим навчальним устаткованням, а 
саме: навчальним обладнанням, партами, дош-
ками; 

– забезпечення бібліотеки новими підруч-
никами, в тому числі електронними. 

Актуальною на сьогодні є Постанова Кабі-
нету Міністрів України “Про порядок форму-
вання та розміщення державних замовлень на 
постачання продукції для державних потреб і 
контроль за їх виконанням” [1]. Фінансування 
закупівель здійснюється згідно з кошторисом 
видатків на утримання закладів. 

Одним із етапів матеріально-технічного 
постачання (МТП) є формування плану закупі-
вель товарів, робіт, послуг відповідно до кош-
торисних призначень, а також довідника відпо-
відних груп товарів, тобто точність визначення 
необхідної продукції. 

План закупівель повинен відображати  
повну картину потреби на всі види, групи товар-
но-матеріальних цінностей, їх кількість на пе-
ріод одного року. Формування плану – процес 
короткотривалий, громіздкий, і тому потребує 
великих навиків у працівників та проводиться 
після затвердження кошторису МОН України 
на поточний рік.   

До групи організаційно-економічних чин-
ників належать прогресивні зміни в організації 
праці: 

– удосконалення організації праці; 
– суміщення професій, викладання різних 

предметів одним викладачем; 
– удосконалення організації та обслугову-

вання робочого місця; 
– упровадження передових методів у на-

вчальному процесі; 
– удосконалення систем матеріального сти-

мулювання; 
– поліпшення підготовки і підвищення ква-

ліфікації кадрів; 
– поліпшення умов праці та відпочинку. 
До групи соціально-психологічних чинни-

ків належать: 
– поліпшення якості роботи персоналу і 

характеристик соціально-економічного складу 
трудового колективу; 

– підвищення кваліфікаційного і загально-
освітнього рівня працівників; 

– поліпшення соціально-психологічного 
клімату в колективах; 

– підвищення дисциплінованості, трудової 
активності, творчої ініціативи персоналу, інно-
ваційність; 

– удосконалення методів мотивації і пси-
хологічного впливу. 

Для забезпечення поступового і якісного 
вдосконалення організації праці в закладі осві-
ти необхідно здійснювати нормативно-дослідну 
роботу з розробки нормативів праці; вивчення 
досвіду раціонального використання робочого 
часу; вивчення передового досвіду та поши-
рення найбільш раціональних форм і прийомів 
роботи; створення умов для підготовки і під-
вищення кваліфікації персоналу, а також про-
водити аналіз діючих норм праці і їх черговий 
перегляд. 

У закладах повинна проводитись робота із 
забезпечення професійного росту професор-
сько-викладацького персоналу як головного 
джерела підвищення ефективності навчального 
процесу і важливого показника всієї системи 
трудових показників. 

Неперервно зростаюча потреба в посиленні 
роботи з підготовки і підвищення кваліфікації 
кадрів викликана низкою причин, і, в першу 
чергу, зростанням якості підготовки навчально-
го процесу, зміни методів викладання, пов’яза-
них зі вступом в Болонський процес, і, як на-
слідок, – встановлення нових норм праці.  

Науково обґрунтовані розрахунки щодо 
забезпечення висококваліфікованими кадрами 
дають можливість виявити, врахувати та про-
аналізувати динаміку якості праці, виявити ре-
зерви її підвищення як по установі загалом, так 
і по окремих підрозділах, кафедрах.  

Крім того, важливою є робота із встанов-
лення нових і перегляду діючих норм праці, яку 
проводять на основі рекомендацій щодо органі-
зації нормування праці, встановлення нових і 
зміни діючих норм часу, нормативів чисельно-
сті. 

Заміна діючих норм часу і нормативів чи-
сельності необхідна у міру впровадження орга-
нізаційно-технічних заходів, що забезпечують 
зростання якості навчального процесу за раху-
нок введення нового модернізованого облад-
нання, впровадження прогресивних технологій 
і нових методик навчання, комп’ютеризації на-
вчального процесу, вдосконалення організації 
робочого місця. 

Перегляд і часткове удосконалення норм 
праці здійснюються за наявності застарілих 
норм з методики викладання у навчальному 
процесі у зв’язку з переходом на Болонську  
систему навчання, впровадження нових спеціа-
льностей, закінчення терміну дії тимчасових 
норм, які встановлювались щодо техніки, тех-
нології; за наявності норм, під час встановлен-
ня яких було неправильно враховано організа-
ційно-технічний рівень навчання студентів; за 
ініціативи окремих колективів, кафедр, факуль-
тетів. 
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Ще одним кроком є організація трудової 
дисципліни. Дисципліна праці – це форма сус-
пільного зв’язку людей в процесі праці з 
обов’язковим підкоренням його учасників пев-
ному порядку, основним елементом якого є ро-
бочий час. 

Витрати робочого часу відображають стан 
трудової дисципліни в частині дотримання пра-
вил внутрішнього трудового розпорядку. Робо-
чий час викладачів вищих навчальних закладів 
освіти 3 і 4 рівнів акредитації визначається об-
сягом їх навчальної, методичної, наукової і ор-
ганізаційної роботи. 

Планування робочого часу професорсько-
викладацького персоналу здійснюється на по-
точний навчальний рік і відображається в інди-
відуальному робочому плані. Тривалість робо-
чого часу визначається на рік, виходячи із се-
редньотижневої тривалості – 36 годин, з ураху-
ванням часу на відпустки та святкові дні. Роз-
рахунок обсягу навчальної роботи здійснюється 
відповідно до норм часу, які є обов’язковими. 
Норми часу розраховуються, виходячи з астро-
номічної години (60 хвилин), крім таких видів 
роботи як читання лекцій та проведення лабо-
раторних, практичних і семінарських занять, де 
академічна година (45 хвилин) обліковується як 
астрономічна година. 

Обсяг навчальної роботи викладачів, ви-
ражений в облікових годинах, складає їх навча-
льне навантаження. Вищий заклад освіти на 
кожний навчальний рік визначає мінімальний 
та максимальний обов’язковий обсяг навчаль-
ного навантаження викладачів у порядку, пе-
редбаченого його статутом та колективним до-
говором. Встановлення обсягу обов’язкового 
навчального навантаження окремим виклада-
чам здійснюється кафедрами з урахуванням 
виконання ним методичної, наукової і організа-
ційної роботи та особливостей і структури на-
вчальної дисципліни, яку викладає викладач. 
Це стосується також навчальних дисциплін, які 
лише запроваджуються і потребують від викла-
дача значних затрат часу на розробку курсу ле-
кцій і відповідного методичного забезпечення. 

Установа може нормувати методичну, нау-
кову й організаційну роботу викладачів на ос-
нові норм часу, самостійно розроблених і за-
тверджених за погодженням з профспілкою 
вищого закладу освіти.  

На період відряджень, хвороби, перебу-
вання на підвищенні кваліфікації тощо викла-
дач звільняється від виконання всіх видів робіт, 
передбачених індивідуальним робочим планом. 
Встановлене йому на цей період навчальне на-
вантаження виконується іншими викладачами 
кафедри в межах 36-годинного робочого тижня 
за рахунок зменшення обсягу їх методичної, 
наукової й  організаційної роботи або шляхом 
залучення в установленому порядку викладачів 
з погодинною оплатою праці.  

Велике значення в закріпленні дисципліни 
має вдосконалення системи оплати і наукової 
організації праці.  

З метою подальшого посилення трудової 
дисципліни необхідно впроваджувати передові 

форми організації і стимулювання праці, опла-
ту за кінцевими результатами і з застосуванням 
коефіцієнта трудової участі, покращувати куль-
турно-побутове обслуговування, охорону праці, 
скорочувати низько кваліфіковану працю. Ке-
рівник установи має право на встановлення до-
даткових пільг і переваг за рахунок заохочува-
льних фондів для переможців різноманітних 
конкурсів. 

Посилення трудової дисципліни створює 
умови для вдосконалення організації праці, 
сприяє творчій ініціативі працюючих. Висока і 
свідома дисципліна праці відкриває необмежені 
можливості впровадження прогресивних тру-
дових процесів. 

 Особливе значення має дисципліна праці 
працівників функціональних підрозділів уста-
нови. Від якості матеріально-технічного забез-
печення великою мірою залежить якість на-
вчання, скорочення понадурочних робіт, раціо-
нальне використання фонду заробітної плати, 
стимулювання персоналу до покращення своєї 
праці. Своєчасне і якісне виконання спеціаліс-
тами допоміжних підрозділів закладу (ремонт-
не, інструментальне господарство) своїх пря-
мих функцій і обов’язків дає можливість широ-
ко впроваджувати в практику прогресивну пла-
ново-попереджувальну систему обслуговуван-
ня робочих місць всім необхідним для най-
більшої ефективності навчального процесу. 

В кінцевому результаті повне і ефективне 
використання всіма працюючими робочого ча-
су, своєчасне і якісне виконання ними прямих 
службових функцій сприяє неухильному зрос-
танню якості навчального процесу, покращан-
ню інших показників. 

Висновки та пропозиції. Виходячи з ви-
кладеного вище можна зробити такі висновки: 

1. Організація праці повинна розглядатися 
з двох боків: по-перше, як система взаємозв'яз-
ків працівників із матеріально-технічною ба-
зою, що утворює певний порядок трудового 
процесу, який включає: поділ праці та її коопе-
рування, організацію робочих місць та їх об-
слуговування, науково обґрунтованих норм 
праці, її мотивацію, планування і облік; по-
друге, як систематична діяльність людей з 
впровадження нововведень у існуючу організа-
цію праці для приведення її у відповідність із 
досягнутим рівнем розвитку науки, техніки і 
технології. 

2. Вихідним пунктом організації праці є 
поділ праці, тобто науково обґрунтований роз-
поділ працівників за певними трудовими функ-
ціями. З поділом праці нерозривно пов'язане її 
кооперування, що означає досягнення раціона-
льних пропорцій у затратах праці різних видів і 
передбачає встановлення раціональних соціа-
льно-трудових взаємовідносин між учасниками 
трудового процесу, узгодження інтересів людей 
і цілей навчального процесу. 

3. Напрями роботи з раціональної органі-
зації праці персоналу тісно пов’язані між со-
бою, а також з іншими напрямами підвищення 
ефективності управління організацією. Вони 
визначаються використанням технічних засобів 
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та інформаційних технологій, що призводить 
до таких змін в праці та методах її організації: 

– інформація як предмет і продукт праці 
переходить до категорії товару і набуває спо-
живчої вартості; 

– звільняється частина робочого часу кері-
вників за рахунок використання інформаційних 
систем управління, що спрямоване на розши-
рення особистих зв’язків із працівниками, а та-
кож на вдосконалення структури і механізму 
управління; 

– зростає вартість результатів прийнятого 
рішення; 

– зменшується подвійний характер праці 
керівників, оскільки сьогодні вони поєднують 
функції висококваліфікованих спеціалістів; 

– використання інформаційних систем 
управління дає можливість розширити набір 
форм та методів реалізації праці. 

 
 
 
 
 
 

Актуальність проблеми. Успішність і ре-
зультативність нафтогазорозвідувальних робіт 
у більшості випадків оцінюється наявністю від-
критих нафтових і газових родовищ. Зважаючи 
на важливість вирішення цього завдання, ре-
зультати діяльності геологорозвідувальної слу-
жби мають ще одну властивість – за їх допомо-
гою або отримують нові дані про геологічну 
будову надр Землі, або коригують вже існуючі 
уявлення. Тобто безпосереднім “продуктом” 
геологорозвідувальних робіт є інформація [1, 2, 
3, 9, 10]. Як свідчить багаторічна практика, до 
цієї інформації з часом звертаються численні 
дослідники, які починають розглядати її з іншої 
точки зору або в комплексі з новими даними, 
що дає підстави робити принципово нові ви-
сновки. У зв’язку зі швидким виснаженням не-
відновлювальних ресурсів, якими є нафта і газ, 
інвестори все частіше звертаються до результа-
тів проведених нафтогазорозвідувальних робіт, 
оскільки хочуть приступити до розробки раніше 
некондиційних запасів нафти і газу. Геологічна 

Література 
 
1 Постанова Кабінету Міністрів України 

“Про порядок формування та розміщення дер-
жавних замовлень на поставку продукції для 
державних потреб і контроль за їх виконанням”  
від 29.02.1996 р. 

2 Багрова І.В. Нормування праці: Навчаль-
ний посібник. – К.: Центр навчальної літерату-
ри, 2003. – 212 с. 

3 Балабанова Л., Сардак О. Організація 
праці менеджера: Навч. посіб. – К.: ВД Профе-
сіонал, 2004. 

4 Дячун О.В. Організація, нормування та 
оплата праці: Навч. посіб. – Львів: Афіша, 2001. 
– 220 с. 

5 Калина А.В. Економіка праці: Навч. по-
сіб. для студ. вищ.навч.закл. – К.: МАУП, 2004. 

6 Решміділова С.Л.,  Приступа М.І. Органі-
зація праці: Конспект лекцій для студентів еко-
номічних спеціальностей. – Хмельницький: 
ХНУ, 2006. – 54 с. 

 
 
 

інформація, отримана за результатами геолого-
розвідувальних робіт, є нематеріальними акти-
вами, які можна використовувати як внески до 
статутних фондів створюваних спільних під-
приємств, для встановлення часток при прова-
дженні спільної діяльності, для встановлення 
часток держави та надрокористувача, а також 
належного супроводу розробки родовищ, однак 
її треба належним чином оцінити.   

Аналіз досліджень і публікацій, у яких 
започатковано вирішення проблеми У пра-
цях [2, 3] нами зазначалась актуальність вирі-
шення цього важливого завдання і запропоно-
вано принципові підходи до його вирішення, 
однак не було здійснено належної систематиза-
ції геологічної інформації та конкретизації ме-
тодичних підходів до оцінки окремих її видів.   

Результати дослідження Геологічна інфо-
рмація має надзвичайно широку номенклатуру. 
Проведений аналіз показав, що геологічну ін-
формацію можна поділити на п’ять груп 
(рис. 1): 
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Рассмотрена методика оценки геологической 
информации, которая является нематериальным 
активом и одним из важных результатов работы 
нефтегазовых компаний. Рассматривается использо-
вание методов стоимости создания, приобретения, 
а также теории игр и статистических решений. 

 

 The questions of method of estimation of geologi-
cal information which is an intangible asset and one of 
basic job of oil and gas companies performances are 
considered in the article. The use of methods of cost of 
creation, acquisition, and also theory of statistical deci-
sions is examined. 

 
 


