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НЕОБХІДНІСТЬ ОБҐРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ
КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ»

Казенне підприємство КП
«Південукргеологія» (далі – Підприємство)
створено згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України від 30.06.1998 р. № 987
шляхом перетворення Державного
геологічного підприємства
«Південукргеологія» [1]. Підприємство
належить до сфери управління Державної
служби геології та надр України відповідно
до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 31.08.2011 р. № 81-р «Про
передачу майнових державних підприємств,
установ та організації до сфери управління
Державної служби геології та надр».

Казенне підприємство
«Південукргеологія» – підприємство
регіонального типу, яке виконує комплекс
геологічних, екологічних та інженерно-
геологічних досліджень на територіях
Дніпропетровської, Запорізької, Харківської,
Сумської, Полтавської та Донецької
областей. Облік території здійснюється через
структурні підрозділи підприємства, які
входять до його складу без права юридичної
особи, деякі з них відокремлені – мають
закінчений баланс, є платниками податків,
діють на госпрозрахунковій основі згідно з
Положеннями про них.

У склад Підприємства входять відок-
ремлені виробничі підрозділи геологічного
профілю – геологорозвідувальні експедиції
(ГРЕ), комплексна гідрогеологічна та
інженерно-геологічна партія (КГіГП),
гідрогеологічна партія (ГГП), а також
відокремлений підрозділ, який є
непрофільним, – дитячий оздоровчий
комплекс «Розвідник надр» (ДОК). Існуюча
організаційна структура КП
«Південукргеологія» наведена на рисунку.

Виробничі підрозділи виконують
геологорозвідувальні роботи, що пов’язані з
бурінням свердловин для пошуків та
розвідки твердих корисних копалин і
підземних вод. Вони уособлюють собою

виробничу службу підприємства, яка
забезпечує виконання Підприємством
геологорозвідувальних робіт. Слід зазначити,
що раніше геологорозвідувальні партії були
відокремленими виробничими підрозділами,
які мали права юридичної особи.

З перетворенням Міністерства геології
в Державну службу геології та надр України
бюджетне фінансування геологічної галузі в
цілому і всіх її підприємств значно
скоротилося. Це призвело до того, що обсяг
виконання геологорозвідувальних робіт за
державним замовленням до пооб’єктних
планів за програмами «Розвиток мінерально-
сировинної бази, «Геолого-екологічні
дослідження та заходи», значно скоротився.
Так, на їх частку припадає 40-60% річного
ліміту асигнувань КП «Південукргеологія».

У зв’язку з цим метою даної статті є
необхідність обґрунтування, удосконалення
структури КП «Південукргеологія» в умовах
перетворення геологічної галузі за ринкових
умов.

У цих умовах управлінського мислення
пропонується новий підхід до формування
організаційної структури управління, що
значно відрізняється від існуючої раніше [1].

У ринкових умовах Підприємство для
підвищення конкурентоспроможності й ефек-
тивності виконання геологорозвідувальних
робіт залучає фінансові ресурси як за бюд-
жетні, так і позабюджетні кошти за рахунок
виконання госпдоговірних робіт. Для цього
створюють управлінські команди під
конкретну мету або задачу, яку треба
вирішити. Такі команди створюються на
різних рівнях управління від бурових бригад
до відокремлених виробничих підрозділів
геологорозвідувального профілю –
геологорозвідувальних експедицій (ГРЕ),
комплексних та інженерно-геологічних
партій (КГіГП), гідрогеологічних партія
(ГГП) та інших. Характерним для цього має
бути те, що в таких
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Рисунок. Організаційна структура Казенного підприємства «Південукргеологія»



командах не треба створювати всі
функціональні підрозділи, які сьогодні
існують в апараті управління Підприємства
(головної команди). Такі команди мають
чітко знати мету, яка поставлена перед ними,
одержувати необхідні для своєї діяльності
ресурси, знати, до кого звернутися за
допомогою або підтримкою, якщо
знадобиться, і надалі виконувати свою
роботу.

Для цього необхідно провести
реорганізацію організаційної структури
головного Підприємства –
«Південукргеологія». Ця головна команда є
своєрідним штабом роботи всього
підприємства. Тому генеральному директору
треба підпорядкувати директорів з
напрямків, у структуру яких мають входити
відділи апарату управління цього штабу,
причому кількість апарату управління
необхідно скоротити.

До головної та інших команд необхідно
включати керівників та виконавців, робочих,
майстрів, інженерів, бухгалтерів, спеціалістів
з маркетингу. Ці члени команди повинні
володіти всіма необхідними знаннями, нести
відповідальність від початку роботи до її
завершення, розділяти весь ризик діяльності.

Своєрідною командою (мінікомандою)
є бригади, для яких характерна бригадна
форма організації і оплати праці. Бурові
бригади виробничих підрозділів виконують
роботи в основному по бурінню свердловин
для розвідки твердих корисних копалин та
підземних вод і водопостачання згідно з
договорами внутрішнього розпорядку з Під-
приємством та іншими підприємствами,
організаціями геологічної галузі.

Суть бригадної форми організації і
оплати праці полягає в тому, що плановий
обсяг роботи розподіляється не на окремих
робітників, а на колектив бригади, який
гарантує виконання роботи незалежно від
обставин, що склалися. Крім того, бригаді
передається і плановий фонд заробітної
плати із правом його розподілу за правилами,
що розроблені раніше. При цьому членам
бригади, що працюють в умовах
фінансування за рахунок бюджету фонду
матеріального стимулювання, гарантується
оплата праці не нижче установленої
нормативними актами. Фонд заробітної
плати визначається згідно з розрахунком

кількості штатних одиниць для виконання
планового обсягу робіт, що затверджені
нормами навантаження. Кожному члену
бригади, який відпрацював місячну норму
часу, гарантується оплата праці не нижче
рівня, установленого нормативними актами.
Додаткова оплата і премії розподіляються
залежно від виконання бригадою планових
показників, а також кількості і якості роботи
кожного члена колективу [2].

Слід зазначити, що в геологічних
організаціях широко застосовуються роботи
бурових бригад вахтовим методом.
Справедлива структура оплати праці
вахтовим методом впливає на стимулювання
співробітників до роботи, їх поведінку,
ефективність трудової діяльності, а значить, і
успіх усього геологічного підприємства [3-6].

У таких бригадах діють гнучкі
системи, які мають тісний зв'язок між рівнем
заробітної плати кожного члена бригади і за-
гальними результатами. Формування бригад
пов’язане з перекомпонуванням обладнання,
що закріплюється за бригадою і
концентрується на виробничій площі, де
проводяться бурові роботи. Це забезпечує
зменшення часу на транспортування і запаси
матеріалів, що дозволяє підготовити резерви
для опробування і впровадити нові види
технологій та виробів, а значить, більш
ефективно впровадити нові командно-
бригадні форми організації праці на
підприємстві.

Такий підхід удосконалення структури
КП «Південукргеології» дозволить
менеджерам вищого рівня головної команди
(штабу) планувати стратегію і організацію
Підприємства, менеджерам середнього рівня –
координувати людські й інші ресурси і
управляти ними, менеджерам нижчого рівня –
управляти поведінкою майстріві робочих у
бригадах.

Подальше дослідження з
удосконалення структури КП «Південукр-
геологія» має полягати, на наш погляд, у
забезпеченні поєднання переваг малого
бізнесу з програмно-цільовим управлінням у
рамках великої організації, на базі створення
на всіх рівнях управління з різних
структурних підрозділів, команд
геологічного Підприємства. Це дозволить
ліквідувати бюрократичні бар’єри, відродити
дух підприємства у робітників, що підсилить



їх відповідальність за кінцевий результат і
причетність до діяльності робіт усього
Підприємства.

Висновки.
1. В умовах перетворення геологічної

галузі в ринкових умовах необхідно
обґрунтувати удосконалення структури
казенного підприємства
«Південукргеологія».

2. У нових умовах управлінського
мислення пропонується новий підхід до
формування організаційної структури
управління, що значно відрізняється від
існуючої раніше.

3. Наукова новизна цієї статті полягає в
удосконаленні структури КП
«Південукргеологія», яке на відміну від
існуючих представляє собою трирівневу
структуру управління: головної команди
(штабу) Підприємства, команд на різних
відокремлених виробничих підрозділах і
мінікоманд (бурових бригад).

4. Удосконалення структури КП
«Південукргеологія» дозволить менеджерам
вищого рівня головної команди (штабу) Під-
приємства планувати стратегію і організацію,
менеджерам середнього рівня (комплексні
геологічні партії) – координувати людські й
інші ресурси і управляти ними в КГП,
менеджерам нижчого рівня – управляти
поведінкою майстрів і робочих у бригадах.

5. Подальше продовження дослідження
з удосконалення структури КП «Південукр-
геологія» має полягати, на наш погляд, у
забезпеченні поєднання переваг малого
бізнесу з програмно-цільовим управлінням у
рамках великої організації.
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