
Економіка Менеджмент Підприємництво, № 25 (І) / 2013 123

7. Черненко М. Бюджетирование. Учимся на ошибках [Электронный ресурс] /
М. Черненко / Украинский деловой еженедельник "Контракты". — 13.10.2003. — № 41. —
Режим доступа : http://www.kontrakty.com.ua/show/rus/article/10/412003923.html

References
1. Ansoff I. Novaya korporativnaya strategiya [The new corporate strategy] ; translated

from English. St. Petersburg: Izdatelstvo "Piter", 1999. 416 p.
2. Zinchenko A. Kommunalnoye khozaystvo gorodov, 2005, no. 61, pp.228-234.
3. Marchenko E.M. Postanovka byudzhetirovaniya I protsess razvitiya informatsionnoy

sistemy upravleniya proizvodsvennym predpriyatiyem [Organizing of the budgeting and the de-
velopment of the information system of manufacturing firm]. Available at:
http://www.training.com.ua/publication/vzgljad_iznutrina_problemi_vnedrenija_sistemi_bjudzhetir
ovanija

4. Melnik P. Problems of implementation of system of budgeting. An Inside Look.
HRMagazine. Available at: http://www.training.com.ua/publication/vzgljad_iznutrina_ prob-
lemi_vnedrenija_sistemi_bjudzhetirovanija

5. Grigoriev L.Yu. Management on the notes: Technology of efficient companies. Mos-
cow, Alpina Publishers, 2010. 692 p. (in Russ.)

6. Sidoruk M.V. Management Information Systems Corporation in solving the tasks of
budgeting. Avtomatika. Avtomatizatsiya. Elektrotekhnicheskiye kompleksy I sistemy. Available
at: http://aaecs.org/sidoruk-mv-sidoruk-vv-informacionnie -sistemi-upravleniya-korporaciei-v-
reshenii-zadach-razrabotki-byudjeta. html (in Russ.)

7. Chernenko M. Budgeting. Learning from mistakes. Ukrainskiy delovoy ezhenedelnik
"Kontrakty". Available at: http://www.kontrakty.com.ua/show/rus/article/10/412003923.html (in
Russ.)

© Л. М. Ладико, 2013

Рецензент     д.е.н., проф. Г. В. Козаченко
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Луганськ, Україна

Reviewer A. V. Kozachenko
Doctor of Economic Sciences, Professor

Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Luhansk, Ukraine

УДК 33.658:331.103
І. Б. Гобир

ОЦІНКА ВПЛИВУ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ РЕМОНТНИМ
ОБСЛУГОВУВАННЯМ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Вступ: Конкуренція і лібералізація ринку вимагають зниження витрат підприємств як необхід-
ної умови їх виживання. У зв'язку з цим істотно зростає значення ефективної організації і управління
діяльністю ремонтних служб нафтогазовидобувних підприємств. Мета: Розробка методичного підхо-
ду до оцінювання ефективності роботи ремонтної служби і її впливу на ефективність роботи нафтога-
зовидобувного підприємства в цілому. Методи: Економіко-математичного моделювання, прогнозу-
вання, логічного і порівняльного аналізу. Результати: Розроблено методичний підхід до оцінювання
ефективності роботи ремонтної служби і її впливу на ефективність роботи підприємства в цілому,
заснований на побудові багатофакторної моделі лінійної регресії. Обчислення аргументів рівняння
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лінійної регресії дозволило спрогнозувати ситуацію і з великим ступенем вірогідності визначити, як
вплинуть на обсяг випуску і реалізації продукції зміни в організації і управлінні організаційно-
технічними заходами щодо ремонту обладнання. Показниками критерію ефективності запропоновано
прийняти собівартість видобутку нафти, продуктивність праці і фондовіддачу. Висновки: Викорис-
тання запропонованого підходу дозволяє підприємству, плануючи і реалізовуючи відповідні заходи,
направлені на підвищення рівня організації і управління технічного обслуговування і ремонту облад-
нання, оцінювати їх вплив на фінансові показники роботи підприємства і його фінансовий стан.

Ключові слова: управління, організація, ремонтні роботи, нафтогазовидобувне підприємство,
фінансові результати.

И. Б. Гобир

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫМ
ОБСЛУЖИВАНИЕМ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Введение: Конкуренция и либерализация рынка требуют снижения затрат предприятий как
необходимого условия их выживания. В связи с этим существенно возрастает значение эффектив-
ной организации и управления деятельностью ремонтных служб нефтегазодобывающих предпри-
ятий. Цель: Разработка методического подхода к оценке эффективности работы ремонтной службы
и ее влияния на эффективность работы нефтегазодобывающего предприятия в целом. Методы:
Экономико-математического моделирования, прогнозирования, логического и сравнительного ана-
лиза. Результаты: Разработан методический подход к оценке эффективности работы ремонтной
службы и ее влияния на эффективность работы предприятия в целом, основан на построении мно-
гофакторной модели линейной регрессии. Вычисление аргументов уравнения линейной регрессии
позволило спрогнозировать ситуацию и с большой степенью достоверности определить, как повли-
яют на объем выпуска и реализации продукции изменения в организации и управлении организаци-
онно-техническими мероприятиями по ремонту оборудования. Показателями критерия эффективно-
сти предложено принять себестоимость добычи нефти, производительность труда и фондоотдачу.
Выводы: Использование предложенного подхода позволяет предприятию, планируя и реализуя
соответствующие меры, направленные на повышение уровня организации и управления техническо-
го обслуживания и ремонта оборудования, оценивать их влияние на финансовые показатели работы
предприятия и его финансовое состояние.

Ключевые слова: управление, организация, ремонтные работы, нефтегазодобывающее
предприятие, финансовые результаты.

I. B. Gobyr

ESTIMATION OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF REPAIR
MAINTENANCE IN RELATION TO FINANCIAL EFFICIENCY OF

OIL AND GAS ENTERPRISES

Background: Competition and market liberalization require companies to reduce costs as a prereq-
uisite for their survival. In this regard the importance of effective organization and management of repair
services of oil and gas companies grows. Aims and Objectives: Develop methodological approach to the
evaluation of effectiveness of repair services and their impact on the efficiency of oil and gas companies in
general. Methods: Economic and mathematical modeling, forecasting, logical and comparative analysis.
Results: Methodical approach to evaluating effectiveness of repair services and their impact on the perform-
ance of the whole enterprise is based on developing multivariable linear regression models. Calculation of
arguments of linear regression equation makes it possible to predict the situation and allows a high degree of
probability in determining how output and sales are affected by changes in organization and management of
repair services . The cost of oil, productivity and return on assets have been suggested as performance crite-
ria. Conclusion: The use of the proposed approach allows the enterprise to plan and implement appropriate
measures to improve the organization and management of maintenance and repair equipment, assess their
impact on the financial performance of the company and its financial condition.

Keywords: management, organization, repairs, oil and gas enterprises, financial efficiency.

Постановка проблеми. Раціональна організація обслуговування і ремонту
є визначальним чинником поліпшення використання обладнання, підвищення
якості і зниження собівартості продукції, що в цілому сприяє стійкості розвитку
підприємства.
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Необхідність збільшення продуктивності обладнання зі збереженням мак-
симально можливого в умовах підприємства рівня безвідмовності і зниженням
собівартості видобутку нафти і газу вимагає вдосконалення системи технічної
експлуатації обладнання.

При оцінці різних форм і методів технічного обслуговування і ремонту необ-
хідно враховувати техніко-технологічні, організаційні, економічні та соціальні чин-
ники. До техніко-технологічних чинників відносяться технологічна складність оці-
нюваного виду ремонтних робіт і технічні характеристики необхідних для їх вико-
нання машин і обладнання, кваліфіковані вимоги до кадрів. Аналіз технічної доці-
льності варіантів організації ремонту і технічного обслуговування полягає у вста-
новленні можливості проведення робіт і операцій в повній відповідності з техніч-
ними умовами, у виявленні переваг і недоліків розглянутих варіантів організації з
точки зору вдосконалення техніки і технології.

Організаційні чинники включають в себе потребу в ремонтних послугах, пе-
редбачувані обсяги виконання конкретних послуг, наявність або відсутність необ-
хідних для виконання певних послуг виробничих потужностей, ступінь використання
виробничих потужностей ремонтних служб, можливість виконання певних послуг
(робіт) в порядку дозавантаження наявних виробничих потужностей і кадрів.

Економічні чинники включають в себе: рівень витрат на виконання послуг та
їх оплату споживачем; обсяг капітальних вкладень і джерела й умови їх фінансу-
вання; здійснення певних податкових послаблень по відношенню до підприємств і
підприємцям, що надають виробничо-технічні послуги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем розвитку
нафтогазовидобувних підприємств присвячено праці таких вчених як В.С. Бойко
[1], Я.С. Витвицький [2], І. Г. Фадєєва, М. О. Данилюк [3], І.І. Кульчицький [4], Н.І.
Пилипів [5], І.Й. Рибчич, Д.О. Єгер, Ю.О. Зарубун, Б.Л. Крупський [6] та ін. У вка-
заних працях розглянуто, зокрема, проблеми формування економічних механізмів
оптимізації виробничого потенціалу нафтогазовидобувних підприємств шляхом
удосконалення організації технічного обслуговування і проведення ремонтних
робіт відповідними службами підприємств.

Однак, слід констатувати, що при оцінюванні організації технічного обслуго-
вування і ремонту, як окремих видів обладнання, так і технологічних комплексів в
цілому, немає єдиних підходів у виборі методів і показників. Об'єктивна й всебічна
оцінка економічної ефективності організації ремонту та обслуговування облад-
нання може бути дана тільки на основі цілої низки економічних показників, які об'-
єднуються в органічну систему. Тому, не дивлячись на використання комплексу
показників, дані підходи не можна назвати системними, оскільки при оцінці органі-
зації ремонтного обслуговування і управління враховується велика кількість різ-
норідних, органічно не пов'язаних між собою показників, не розроблені також ме-
тоди достовірної оцінки їх вагових коефіцієнтів (значущості).

Метою статті є розробка методичного підходу до оцінювання ефективності
роботи ремонтної служби і її впливу на ефективність роботи нафтогазовидобув-
ного підприємства в цілому, заснованого на побудові відповідної багатофакторної
моделі лінійної регресії.

Виклад основного матеріалу. Відомим напрямом в оцінці роботи ремонтної
служби є методики аналізу за допомогою показників ефективності, за допомогою
яких можна було б оцінювати прийняті управлінські рішення (при порівнянні і виборі
варіантів). Наприклад, для оцінки ефективності функціонування ремонтної служби в
якості параметра ефективності можна використовувати питомі витрати коштів, які
витрачаються на відновлення і підтримку обладнання в справному стані.

При виборі економічного показника в якості критерію ефективності зазвичай
використовують час – його втрати, пов'язані з виконанням технічного обслугову-



Економіка Менеджмент Підприємництво, № 25 (І) / 2013126

вання і ремонту, а також тривалість простоїв. В якості узагальнюючого інтеграль-
ного показника найбільш зручно використовувати коефіцієнт технічної готовності,
що відображає основний показник ефективності роботи обладнання – простої в
технічному обслуговуванні і ремонті за певний проміжок часу.

В даний час досить популярний метод оптимізації прийнятих рішень. Під
оптимізацією розуміється отримання певних результатів в певних умовах і обме-
женнях. Функція, за якою проводиться оптимізація, називається цільовою, в да-
ному випадку характеризує ефективність використання обладнання за рахунок
управління його технічним станом. Визначення оптимального значення цільової
функції забезпечує оптимізацію рішення в цілому. Згідно даній методиці, в проце-
сі оптимальної організації технічного обслуговування і ремонту при зміні на різних
етапах ступеня використання тих чи інших форм організації, загальний комплекс
керуючих впливів залишається незмінним.

Вартісний підхід дозволяє знайти відповідь на питання: вигідний або не ви-
гідний ремонт обладнання. Економічний результат ремонтних робіт полягає в ча-
стковому відновленні вартості основних фондів, і тому залишкова вартість об'єкта
внаслідок ремонту підвищується.

Економічний результат ремонту тим вищий, чим вища його якість, тобто
чим кращий технічний стан обладнання після ремонту і чим нижчий початковий
стан обладнання. Крім того, за інших рівних умов результат ремонту тим більше,
чим більший термін служби обладнання.

Виникає проблема об'єктивної оцінки ефективності роботи ремонтних служб і
її впливу на ефективність і стійкість функціонування підприємства в цілому.

Оцінку ефективності діяльності ремонтної служби підприємства можна здій-
снити на базі зіставлення одержаного ефекту і витрат на його досягнення [7].

В основі визначення корисного ефекту як результату діяльності ремонтної
служби підприємства лежить пряма залежність між обсягом випуску продукції та
інтенсивністю використання обладнання. Тобто в результаті ефективної роботи
обладнання (внаслідок високого рівня організації і управління ремонтними робо-
тами) збільшується обсяг випуску і реалізації продукції і, як наслідок, зростає при-
буток підприємства. Ефект від поліпшення роботи обладнання (у вигляді прирос-
ту обсягу випуску і реалізації продукції) може бути досягнутий за рахунок таких
чинників:

можливий приріст обсягу випуску і реалізації продукції за рахунок збіль-
шення годинної продуктивності обладнання (у випадку поєднання капітального
ремонту обладнання з його модернізацією);

можливий приріст обсягу випуску і реалізації продукції за рахунок збіль-
шення часу роботи обладнання;

Загальний корисний ефект, одержаний в результаті ефективної роботи об-
ладнання і, відповідно, ремонтної служби підприємства, можна визначити як суму
часткових ефектів.

На базі одержаних ефектів можна визначити наступні показники ефектив-
ності діяльності ремонтної служби підприємства:

приріст реалізованої продукції на 1 грн. витрат організаційно-технічного за-
ходу щодо ремонту обладнання, що забезпечують цей приріст;

витрати організаційно-технічного заходу щодо ремонту обладнання на 1
грн. приросту обсягу реалізованої продукції, що забезпечили цей приріст.

Проте варіант оцінки ефективності діяльності ремонтної служби підприємс-
тва, заснований на розрахунку цих двох показників, є достатньо трудомістким і
для оперативних розрахунків малопридатним (у зв'язку зі складністю визначення
приросту випуску продукції і витрат в рамках конкретних заходів, направлених на
поліпшення роботи служби ремонту) [7].
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Через це нами пропонується інший методичний підхід до оцінки ефективно-
сті роботи ремонтної служби і її впливу на ефективність роботи підприємства в
цілому, заснований на побудові відповідної багатофакторної моделі лінійної ре-
гресії [7].

Після обчислення аргументів рівняння лінійної регресії можна буде спрог-
нозувати ситуацію і з великим ступенем вірогідності визначити, як вплинуть на
обсяг випуску і реалізації продукції зміни в організації і управлінні організаційно-
технічними заходами щодо ремонту обладнання.

Показниками критерію ефективності запропоновано прийняти собівартість
видобутку нафти ( 1y ), продуктивність праці ( 2y ) і фондовіддача ( 3y ). Показник
собівартості видобутку нафти акумулює комплексний вплив багатьох чинників, що
здійснюють вплив на її динаміку, зокрема, дебіт свердловин, обводненість рідини,
фондоємність продукції. Продуктивність праці є основним економічним показни-
ком оцінки ефективності використання трудових ресурсів. У нафтовидобувній га-
лузі продуктивність праці вимірюється видобутком нафти, що припадає на одного
працівника промислово-виробничого персоналу за певний період, наприклад, за
рік. Фондовіддача є одним із найбільш узагальнюючих показників використання
основних засобів. Відзначимо. що у нафтовидобувній промисловості рівень фон-
довіддачі в значній мірі визначається природними умовами.

В якості чинників, що впливають на результуючу величину, виберемо пока-
зники, що характеризують рівень організаційно-технічних заходів щодо ремонту
обладнання. Рівняння множинної лінійної регресії, що приймається, має такий
вигляд:

55443322110 xaxaxaxaxaayi  , 3,2,1i .

де 1x – середньодіюча кількість бригад; 2x – виробіток на 1 середньодіючу

бригаду; 3x – коефіцієнт змінності; 4x – кількість відпрацьованих бригадо-годин;

5x – кількість завершених ремонтів; 0a – вільна змінна; ia , 5,1i – коефіцієнти
регресії.

Результати проведення кореляційного аналізу відображені в табл. 1.

Таблиця 1

Результати проведення кореляційного аналізу

y1 x1 x2 x3 x4 x5
y1 1
x1 0,432424 1
x2 0,035559 -0,68446 1
x3 0,332313 0,51198 -0,27626 1
x4 0,861579 0,588858 -0,25618 0,600932 1
x5 0,86804 0,113523 0,417885 0,062359 0,619798 1

y2 x1 x2 x3 x4 x5
y2 1
x1 -0,56779 1
x2 0,065202 -0,68446 1
x3 -0,27245 0,51198 -0,27626 1
x4 -0,83058 0,588858 -0,25618 0,600932 1
x5 -0,65886 0,113523 0,417885 0,062359 0,619798 1
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Продовження табл. 1

y3 x1 x2 x3 x4 x5
y3 1
x1 -0,50551 1
x2 0,128566 -0,68446 1
x3 -0,5028 0,51198 -0,27626 1
x4 -0,96002 0,588858 -0,25618 0,600932 1
x5 -0,62757 0,113523 0,417885 0,062359 0,619798 1

Для обчислення параметрів рівняння множинної регресії проведено регре-
сійний аналіз (табл. 2).

Таблиця 2

Результати проведення регресійного аналізу

Регресійна статистика y1 y2 y3
Множинний R 0,965759 0,975038 0,987969
R-квадрат 0,93269 0,950699 0,976082
Нормований R-квадрат 0,848552 0,889073 0,946185
Стандартна помилка 38,46561 19,0439 0,121242
Спостереження 10 10 10
Дисперсійний аналіз

df
Регресія 5 5 5
Залишок 4 4 4
Всього 9 9 9

Коефіцієнти
Y-перетин -1196,84 1131,488 7,312175
x1 6,13421 -45,9475 -0,11214
x2 -0,87001 -4,94064 -0,02504
x3 -1,47214 85,36477 0,351207
x4 0,007545 -0,0155 -0,00015
x5 2,08379 1,216552 0,008416

За наслідками виконаних обчислень рівняння множинної регресії матимуть
такий вигляд:

собівартість видобутку нафти:

543211 084,20075,0472,187,0134,684,1196 xxxxxy  ;
продуктивність праці:

543212 217,10155,0365,85941,4948,45488,1131 xxxxxy  ;
фондовіддача:

543213 0084,000015,0351,0025,0112,0312,7 xxxxxy  .
Вплив змінних чинників на результуючий показник дуже великий, оскільки

коефіцієнт детермінації близький до одиниці і становить 0,97, 0,98 і 0,99 відповід-
но для показників собівартості видобутку нафти, продуктивності праці і фондовід-
дачі.

Результати експериментальних розрахунків з прогнозування зміни собівар-
тості видобутку нафти, продуктивності праці і фондовіддачі залежно від зміни по-
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казників, що характеризують рівень організаційно-технічних заходів щодо ремонту
обладнання (середньодіючої кількості бригад, виробітку на одну середньодіючу
бригаду, коефіцієнта змінності, кількості відпрацьованих бригадо-годин і кількості
завершених ремонтів) наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Прогнозування зміни собівартості видобутку нафти,
продуктивності праці і фондовіддачі

x1 x2 x3 x4 x5 y1 y2 y3
5,6 89,9 1,4 45383 507 156,12 462,75 2,59
6,6 72,4 1,5 45686 478 119,25 468,41 2,65
7,7 61,8 2,5 52480 476 180,78 451,26 2,16
8,7 56,1 2,6 56085 488 243,93 400,72 1,80
6,3 79,2 2,6 57012 499 239,02 395,87 1,45
8,1 60,5 1,7 57384 512 297,55 338,78 1,45
7,9 67,9 2,1 58213 523 318,48 346,08 1,40
6,7 71,3 1,8 58428 541 347,73 377,38 1,47
8,2 82,4 2,3 58793 550 368,04 301,59 1,22
7,5 78,6 2,4 59041 567 404,21 377,90 1,54
8,1 79,9 2,4 63223 564 431,28 274,25 0,80
8,2 81,8 2,4 64745 573 460,66 250,61 0,61
8,4 83,7 2,5 66267 582 490,04 226,97 0,42
8,5 85,6 2,5 67789 591 559,64 226,80 0,39
8,6 87,5 2,6 69312 600 657,77 243,29 0,48

На рис. 1-2 зображено відповідно графіки залежності собівартості видобут-
ку нафти від кількості відпрацьованих бригадо-годин і фондовіддачі від кількості
завершених ремонтів.

Рис. 1. Графік залежності собівартості видобутку нафти від кількості
відпрацьованих бригадо-годин
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Рис. 2. Графік залежності фондовіддачі від кількості завершених ремонтів

Проведені розрахунки показали, що запропоновані моделі цілком дієві і до-
зволяють з достатнім ступенем достовірності здійснювати оцінку впливу заходів,
спрямованих на підвищення рівня організації та управління технічного обслугову-
вання і ремонту обладнання, на кінцеві фінансові показники роботи підприємства
і його фінансовий стан.

Висновки. Запропоновано методичний підхід до оцінювання ефективності
роботи ремонтної служби і її впливу на ефективність роботи підприємства
в цілому, заснований на побудові багатофакторної моделі лінійної регресії. Вико-
ристання відповідних математичних моделей (рівнянь множинної регресії) дозво-
ляє підприємству, плануючи і реалізовуючи відповідні заходи, направлені на під-
вищення рівня організації і управління технічного обслуговування і ремонту обла-
днання, оцінювати їх вплив на фінансові показники роботи підприємства (собівар-
тість видобутку нафти, продуктивність праці, фондовіддачу) і його фінансовий
стан.
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ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
В РИНКОВИХ УМОВАХ

Вступ: Основою формування цін на туристичні послуги повинна слугувати цілісна система ці-
ноутворення, яка охоплює можливі послуги, туристичні продукти, які пропонуються споживачам, а
також визначає методи розрахунку рекламних цін, впровадження комплексу комерційних знижок, пе-
редбачає інші прийоми стратегічного і тактичного їх регулювання. Мета: розглянути особливості про-
цесу ціноутворення в туризмі, проаналізувати механізм ціноутворення, визначити чинники впливу на
даний процес, а також здійснити аналіз сучасних методів ціноутворення в ринкових умовах. Методи:
логічного і порівняльного аналізу, метод групування. Результати: В статті розглядаються особливості
процесу ціноутворення туристичних послуг в ринкових умовах. Здійснено аналіз механізму ціноутво-
рення, чинників та основних методів ціноутворення в туризмі. Висновки: Розглянутий процес ціноут-
ворення дозволяє об’єктивно здійснювати вибір підходів до формування цін на традиційні, а головне,
на нетрадиційні туристичні послуги, а відтак, формувати ефективний механізм ціноутворення на під-
приємстві.

Ключові слова: ціноутворення, ціна, методи ціноутворення, туристична діяльність.
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