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пов'язаних з відкриттям ринку землі. Первісне відкриття ринку землі спершу в 

одному регіоні дозволить також, на основі виявлених інституційних, 

монетарних і технологічних проблем, більш раціонально і ефективно 

проводити земельні реформи по всій Україні, підвищувати рівень доданої 

вартості аграрної продукції. Так як сьогодні Україна є сировинною аграрною 

країною і вартість товарів, що експортуються українським АПК в 70-80 разів 

менша за вартість експорту товарів західноєвропейського АПК. Наприклад, в 

2018 році Україна експортувала аграрної продукції, з розрахунку на один 

квадратний кілометр загальної площі (суші) України, на суму 0,031 млн євро. У 

той же час Нідерланди, з розрахунку на 1 кв. км. своєї площі, експортують 

аграрної продукції на 2,66 млн євро, або в 85 разів більше, ніж Україна. Таким 

чином, інноваційний розвиток АПК має стати головним драйвером в подоланні 

економічної коронавірусної кризи, в тому числі і з-за того, що АПК сьогодні є 

найменш уязвівимою ланкою серед інших галузей економіки в умовах 

коронавірусного карантину. 
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Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення 

ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм 

господарювання і управління виробництвом тощо. Важлива роль у реалізації 

цієї задачі приділяється пошуку резервів зниження собівартості продукції що 

виробляється. Систематичне зниження собівартості промислової продукції - 

одна з основних умов підвищення ефективності промислового виробництва [1].  

Кожне окреме підприємство обирає свої шляхи зниження собіввартості, 

адже вони залежать від специфіки роботи підприємства, а також оточуючого 

ринкового середовища.  

Тенденції останніх років доводять, що велика кількість виробничих 

підприємств стикається з проблемами, пов’язаними із зниженням ефективності 

своєї діяльності, а саме існує тенденція збільшення витрат виробнитцва що, у 

свою чергу, зумовлює підвищення рівня витрат на 1 грн. продукції. Здебільш це 

обумовлюється впливом факторів зовнішнього середовища, в якому працюють 

підприємства. Як відомо, ці фактори не можуть бути контрольовані 

підприємствами та не піддаються впливу, саме тому менеджмент підприємств 

повинен шукати шляхи та направляти зусилля в напрямку ефективного 

використання власних внутрішніх ресурсів. Саме тому питання, пов’язані з 

дослідженням резервів зниження собівартості набувають все більшої 

актуальності [2]. 

Забезпечення України власними енергоносіями є однією із найбільш 

важливих задач, які стоять перед нашою економікою.  

Вагомий вклад у вирішенні цієї задачі вносить компанія ДК 

«Укргазвидобування», яка є дочірньою компанії НАК «Нафтогаз України». 

Філією АТ «Укргазвидобування» є БУ «Укрбургаз» – найбільше бурове 
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підприємство в Україні. Чотири відділення бурових робіт, відділення 

технологічного транспорту та спецтехніки, що входять до складу філії, 

виконують повний спектр робіт з будівництва свердловин. 

Важливою особливістю розвитку нафтогазовидобувної промисловості 

України є те, що зростання видобутку нафти та газу в країні повинно 

забезпечуватися не тільки введенням у розробку нових родовищ, але і 

підвищенням навтогазовіддачі шляхом вдосконалення техніки та технології 

буріння й експлуатації свердловин. 

Проведений аналіз стану внутрішнього та зовнішнього середовища АТ 

«Укргазвидобування» за допомогою SWOТ-аналізу продемонстрував наявність 

більшої кількості слабких сторін, ніж сильних у внутрішньому середовищі, що 

безпосередньо пов’язано з вичерпанням наявних родовищ та, зокрема, з топ-

менеджментом підприємства.  

Перевищення загроз над можливостями у зовнішньому середовищі 

здебільшого пов’язане з нестабільною політичною ситуацією, високою 

капіталоємністю галузі та поширеністю «нетрадиційних» джерел газу. 

Підтвердженням цього є погіршення фінансового стану підприємства у 2019 

році.  

Важливою умовою продуктивного використання бурового обладнання є 

його відповідність виробничим умовам. Необхідно, щоб наявне обладнання 

задовольняло потребу не тільки в кількісному відношенні, але і за 

типорозмірами. 

Рівень технічного обслуговування та ремонту бурового обладнання на 

підприємстві зменшується, що відповідно впливає на ефективність 

використання бурового обладнання в цілому і спричинює її зниження. Аналіз 

ефективності використання показав, що за останні п'ять років спостерігається 

зниження ефективності використання бурового обладнання підприємством. В 

зв'язку з цим необхідно впроваджувати заходи, які б сприяли: збільшенню 

продуктивного часу буріння, зводили до мінімуму кількість аварій на бурових, 
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скороченню тривалості робіт з проходки та загального часу буріння та 

збільшення проходки на долото і скорочення часу на спуско-підіймальні 

операції. Серед таких заходів є: 

1. Впровадження сучасних доліт; 

2. Впровадження ключа з гідравлічним приводом для скручування 

обсадних труб; 

3. Організація ланки операторів з метою контролю геометричних 

відхилень бурильних труб перед спуском їх у свердловину. 

За рахунок зменшення часу на ліквідацію аварій зменшується 

непродуктивний час буріння, що дає можливість зменшити верстато-місяці 

буріння, збільшити комерційну швидкість буріння, збільшити продуктивність 

праці. Запровадження цих заходів дозволяє суттєво знижувати собівартість та 

експлуатаційні витрати підприємства. 
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Україна взяла курс на євроінтеграцію та в майбутньому входження до 

Євросоюзу. Для цього необхідно підвищити конкурентоспроможність 

національних виробників. Важливим фактором підвищення ефективності та 
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