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Анотація. На прикладі Інституту післядипломної освіти Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу 

продемонстровано очевидне падіння інтересу керівників галузевих 

підприємств до фахового розвитку їх людських ресурсів. Сформульовані 

завдання з активізації діяльності галузево-орієнтованих навчальних закладів 

Міністерства освіти і науки України з підвищення кваліфікації і 

перепідготовки фахівців галузі. 
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Постановка проблеми. Сьогодні в наукових колах і серед 

практикуючих управлінців все більшого поширення набуває думка про те, 

що знання, якими володіє персонал будь-якої організації, установи, 

підприємства чи компанії це «... ресурс, частково оплачений, частково 

безплатний,…», який, однак, «… являється сьогодні найважливішим» [1]. 

Цілком очевидно, що забезпечення людськими ресурсами з 

необхідними тій чи іншій компанії специфічними знаннями без звернення 

останньої до послуг освітніх і наукових організацій сьогодні є неможливим. 

Саме в зв’язку з цим більшістю розвинутих країн прийнята сучасна 

концепція неперервної освіти, яка орієнтована на забезпечення оперативного 

реагування людських ресурсів на зміни економічних і суспільних потреб у 

кількісних, якісних і кваліфікаційних характеристиках їх кадрового 

наповнення.  

Однак, для прикладу, в Україні за 2011 рік через усі види 

перепідготовки і підвищення кваліфікації пройшло тільки 1,2 млн. 

працівників, що становило тільки 11,2% економічно активного населення. 

Таким чином, наголошується в [2, с. 168], «… не виконується навіть 
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мінімальна вимога щодо підвищення кваліфікації, принаймні раз на п’ять 

років».  

За такої ситуації з розвитком людських ресурсів говорити про 

забезпечення конкурентних переваг тієї чи іншою компанією в умовах 

економіки Знань просто не доводиться. 

Аналіз сучасних закордонних і вітчизняних досліджень та 

публікацій. Не вдаючись до детального аналізу стану підготовки людських 

ресурсів для нафтогазової галузі навчальними закладами вітчизняної системи 

освіти, дослідженню та оцінці різних аспектів стану яких авторами 

присвячено публікації [3, 4, 5, 6. 7],  констатуємо тільки всім відомі факти 

дефіциту робітничих та інженерних кадрів техніко-технологічної орієнтації 

як в промисловості загалом, так і в нафтогазовій галузі зокрема. Про це, до 

речі, йшлося в роботі проф. Я. С. Витвицького [8], в якій наголошено, що «… 

найголовнішим пріоритетом у стратегії державного управління нафтогазовим 

сектором є збереження інтелектуального потенціалу нафтогазовидобувної 

галузі».  

Аналогічні дослідження та оцінки існуючих в цій сфері проблем, а 

також рекомендації щодо забезпечення галузі кваліфікованими робітничими, 

інженерними та управлінськими кадрами, ефективністю їх використання та 

постійного розвитку згідно вимог конкурентного оточення отримані і іншими 

науковцями, які працюють в Івано-Франківському національному технічному 

університеті нафти і газу [9, 10, 11, 12, 13, 14]. 

Вказаний напрямок досліджень незаперечно демонструє, що в епоху 

економіки знань архіважливе місце в забезпеченні неперервного розвитку 

людських ресурсів нафтогазової галузі повинна зайняти організація 

масштабного, якісного і неперервного процесу перепідготовки, підвищення 

кваліфікації, здобуття другої освіти орієнтованими на потреби галузі 

закладами професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти. При цьому, 

враховуючи той факт, що для сучасних інтелектуальних, техніко-

технологічних соціально-економічних систем умовою «… техногенезу 

виступає особливий інноваційно-інтелектуальний антропоресурс» [15], слід 

погодитись із задекларованими Правлінням НАК «Нафтогаз» України 

Рішенням від 18 жовтня 2000 року щодо таких складових кадрової політики в 

галузі, як «… якісний підбір і розстановка кадрів, підготовка і робота з 

кадровим резервом, ротація керівників і спеціалістів, періодичне проведення 

атестацій, підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів та запровадження 

безперервного професійного навчання з метою своєчасного, якісного і в 

повному обсязі задоволення потреб галузі в керівних кадрах і спеціалістах» 

[16].  

Висвітлення невирішених раніше частин загальної проблеми. 

Однак, аналіз ситуації з перепідготовкою, підвищенням кваліфікації і 

здобуттям другої освіти працівниками галузі з використанням освітнього і 

наукового потенціалу таких закладів, як Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу та Дрогобицький коледж нафти і газу 

демонструє, що ці складові освітнього комплексу держави, володіючи 
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значним потенціалом «регенерації» галузевого «антропоресурсу» [15] з 

позицій сучасних вимог до людських ресурсів галузі як основного джерела 

забезпечення її конкурентоспроможності, використовується галуззю 

недостатньо ефективно.  

Цілі статті. Мета статті полягає у формулюванні першочергових 

завдань з активізації відповідних напрямків діяльності галузево-орієнтованих 

навчальних закладів Міністерства освіти і науки України з забезпечення 

неперервної підготовки і розвитку людських ресурсів нафтогазової галузі 

національного господарства, а також заходів з мотивації керівництва галузі, 

галузевих підприємств, установ і організацій до використання пропозицій 

цих закладів. 

Виклад основного матеріалу.  Основними навчальними закладами, які 

готують кадрове наповнення нафтогазової галузі України фахівцями з 

спеціальною вищою освітою є Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу, Полтавський національний технічний університет 

ім. М. Кондратюка, Міжнародний науково-технічний університет ім. Ю. 

Бугая (м. Київ), Дрогобицький нафтовий коледж, Полтавський нафтовий 

геологорозвідувальний технікум та ін. 

В частині цих закладів існують спеціалізовані підрозділи, які   

продовжують працювати над неперервною підготовкою і розвитком 

людських ресурсів галузі, до яких належать інститути, факультети і відділи 

підвищення кваліфікації та післядипломної освіти.  

Зважаючи на той факт, що останнім часом світові нафтогазові компанії 

в досягненні своїх цілей надають величезну вагу формуванню, постійному 

розвитку і ефективному використанню людських ресурсів та їх людського 

капіталу  [17, 18], спробуємо на прикладі Інституту післядипломної освіти 

ІФНТУНГ оцінити відношення до цієї можливості забезпечення власних 

конкурентних переваг в ринковому оточенні вітчизняними нафтогазовими 

підприємствами.  

В таблиці 1 приведені дані щодо показників діяльності Інституту 

післядипломної освіти (ІПО) ІФНТУНГ протягом останніх 5 років в розрізі 

перепідготовки (отримання другої вищої освіти) та підвищення кваліфікації 

фахівців загалом та для нафтогазової галузі зокрема. 

Дані таблиці 1 демонструють цілком очевидну тенденцію до 

зменшення обсягів споживання навчальних послуг ІПО ІФНТУНГ 

підприємствами установами і організаціями галузі.  

Для прикладу, тільки у 2012 році другу вищу освіту за спеціальностями 

«Газонафтопроводи і газонафтосховища» отримали 80 осіб, «Видобування 

нафти і газу» - 34, «Буріння» - 27. Підвищення кваліфікації отримали 120 

спеціалістів ДК «Укртрансгаз»,  31 – ПАТ «Чернінівгфз», 25 – ПАТ 

«Укрнафта», 23- «Прикарпатзахідтранс», 22 – «Укргазвидобування». 

При цьому, з апарату управління НАК «Нафтогаз України» за цей рік 

підвищення кваліфікації пройшла тільки 1 (!)  людина, що, на нашу думку, 

свідчить про певну дезорієнтацію кадрової політики і підтверджує оцінки та 

висновки керівництва країни щодо цієї її складової [2]. 
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Таблиця 1- Обсяги перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців 

в рамках ІПО ІФНТУНГ протягом останніх 5 років 

Вид навчання Р о к и 

2009 2010 2011 2012 2013 

Отримання другої  

вищої освіти 
361 353 350 325 322 

Підвищення 

кваліфікації, 
332 304 445 286 244 

В т. ч. для галузі 199 198 339 226 198 

Підвищення кваліфікації 

спеціалістів буровиків за 

стандартами IWCF 

65 75 55 62 50 

Загалом: 758 732 850 673 616 

 

В цьому контексті слід наголосити, що науковцями уже неодноразово 

піднімалось питання про необхідність перегляду управлінськими колами 

галузі політики співробітництва з вищими навчальними закладами щодо 

розвитку людських ресурсів і їх людського капіталу [3, 5, 7, 8, 9]. 

Запропонований, для прикладу, в [9] перелік взаємних зобов’язань галузі і 

ІФНТУНГ в налагодженні цієї роботи цілком відповідає потребам 

сьогодення і може бути рекомендований для масштабного використання 

всіма вищими навчальними закладами, які готують фахівців нафтогазового 

профілю. 

Тоді, всім вищим навчальним закладам слід здійснити наступні зміни за 

функціональними напрямками діяльності:  

- модифікувати навчальний процес в сфері перепідготовки і підвищення 

кваліфікації на основі використання сучасних, інноваційних методів і 

технологій розвитку людських ресурсів; 

- ввести в практику отримання другої освіти і підвищення кваліфікації 

обов’язкове вивчення слухачами результатів наукових досліджень і дослідно-

конструкторських розробок наукових шкіл і творчих колективів тих закладів, 

якими надаються навчальні послуги; 

- сформувати експертні групи для науково-методичного супроводу, 

консалтингу і аудиту процесів перепідготовки і підвищення кваліфікації 

людських ресурсів нафтогазової галузі з метою розробки рекомендацій для її 

керівництва.. 

Роль органів державного регулювання і управління діяльністю галузі,  

а також керівництва приналежних до неї суб’єктів господарювання 

полягатиме в: 

 - координуванні планів і замовлення галузевих підприємств, установ і 

організацій для проходження галузевими фахівцями підвищення кваліфікації, 

отримання післядипломної освіти, а при бажанні магістратури, аспірантури і 

докторантури; 
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- участі у формуванні і постійному оновленні змісту навчальних 

програм підготовки для галузі фахівців всіх категорій; 

- мотивації і стимулюванні використання закладами освіти сучасних 

зразків техніки і технологій для використання в процесі підвищення 

кваліфікації і перепідготовки; 

- мотивації і стимулюванні керівників галузевих суб’єктів 

господарювання до ефективного використання людського та 

інтелектуального капіталів персоналу, який пройшов підвищення 

кваліфікації і перепідготовку. 

В цьому випадку, як було наголошено в [9], профільні вищі навчальні 

заклади стануть гарантами інтелектуального забезпечення сталого розвитку 

нафтогазового комплексу України, а їх головним завданням стає формування 

інтелектуально-ресурсного потенціалу галузі на основі переходу до 

масштабного використання освітніх технологій когнітивно-

компетентністного характеру [19, 20], з допомогою яких когнітивна здатність 

як майбутніх, так і сьогодні діючих працівників галузі стане основним 

ресурсом її сталого розвитку. 

Слід вказати, що проблеми і завдання ІФНТУНГ в забезпеченні 

розвитку людських ресурсів галузі були сформульовані у виступі члена-

кореспондента НАН України, проф. Крижанівського Є. І. ще в уже сьогодні  

далекому 2006 році під час парламентських слухань проекту енергетичної 

стратегії України [21]. Однак динаміка задекларованих змін поки-що 

залишається незадовільною 

  Висновки. Таким чином, для забезпечення неперервного і якісного 

розвитку людських ресурсів нафтогазового комплексу національного 

господарства України слід: 

- здійснити маркетингові дослідження попиту, пропозиції і цінової 

кон’юнктури на різних сегментах вітчизняного ринку навчальних послуг з 

підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців, включаючи такі сучасні 

види розвитку людських ресурсів як: дистанційне, електронне, мобільне, 

повсюдне, ігрове, і т. п навчання, тренінги, тюторінг, коучінг, менторінг, 

шедоуінг, баддінг  тощо; 

- спланувати і реалізувати рекламну кампанію на відповідних сегментах 

вітчизняного ринку підвищення кваліфікації і післядипломної освіти з метою 

приваблення і безумовного залучення галузевих споживачів запропонованого 

переліку сучасних видів послуг з розвитку людських ресурсів; 

- ідентифікувати та обґрунтувати найбільш ефективні організаційно-

юридичні і фінансово-економічні умови та форми співпраці підприємств 

галузі і профільних вищих навчальних закладів; 

- розробити і запропонувати керівництву галузі і галузевих підприємств 

Стратегію і Програми неперервного розвитку людських ресурсів з 

використанням освітнього і наукового потенціалу спеціалізованих вищих 

навчальних закладів. 
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