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СОЦІОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ РИНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Забезпечення достатнього рівня розвитку нафтогазового комплексу 

виступає необхідною умовою стабільного розвитку будь-якої країни. Проте в 
контексті формування інформаційного суспільства в Україні, інформатизації 
усіх важливих галузей життєдіяльності держави вагоме значення набуває 
інформаційне забезпечення української нафтогазової системи. Маючи у своєму 
розпорядженні високопрофесійний персонал та багаторічний досвід роботи, 
нафтогазові компанії повинні активізувати свою діяльність щодо впровадження 
нових технологій задля швидкого виходу на нафтогазові ринки [1, с. 137]. 

Ефективне функціонування нафтогазового комплексу за сучасних умов 
неможливе без створення єдиного інформаційного простору, під яким 
розуміємо сукупність інформаційних ресурсів, які забезпечують оперативну та 
зручну інформаційну взаємодію керівництва компанії, працівників її апарату, 
підприємств, партнерів і державних органів стосовно усіх видів діяльності 
нафтогазового комплексу, в тому числі нормативно-правового забезпечення [2, 
с. 74]. 

Отриману інформацію необхідно систематизувати, узагальнити та 
здійснити інтерпретацію даних, тобто перетворити емпіричні дані у прикладну 
інформаційну базу для забезпечення формування ефективних ділових 
взаємовідносин. Дієвим інструментом дослідження інформатизації ринкової 
діяльності є соціометричні дослідження, які є поєднанням методики опитування 
та алгоритмів для спеціального математичного обчислення первинних 
вимірювань. Взаємини між нафтогазовими підприємствами з'ясовують на 
основі процедур: вибір (бажання підприємства до співробітництва з іншим 
підприємством); відхилення (небажання співпрацювати з іншим); опускання 
(залишення одним підприємством іншого поза власною увагою). 

Соціометрія дає змогу побачити структуру взаємин між нафтогазовими 
підприємствами, робити припущення щодо підприємства-лідера, ступеня 
організованості нафтогазових підприємств загалом. Отримані дані з 
соціоматриць групуємо та отримані результати використаємо для розрахунку 
показників які називаються індивідуальними соціометричними індексами.  

Індивідуальний індекс соціометричного статусу нафтогазового 
підприємства Ci : 
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де, 


ii iRR  – число отриманих позитивних і негативних оцінок (голосів) 
відповідно; N – число нафтогазових підприємств. 

Індивідуальний індекс експансивності нафтогазового підприємства Ej : 
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де, 

jj iRR  – число відданих, зроблених позитивних і негативних оцінок 

відповідно. 
Індекс Ej  – характеризує ступінь спілкування нафтогазових підприємств і 

відображає відношення кожного підприємства до нафтогазового комплексу в 
цілому.  

Крім індивідуальних соціометричних індексів розраховуються ще й 
групові індекси. 

Індекс групової експансивності нафтогазових підприємств Е:  
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де, R  і R  – загальне число зроблених позитивних і негативних оцінок 

відповідно. 
Індекс Е характеризує загальну активність підприємств, виражає його 

динаміку. Чим більше він наближається до одиниці тим інтенсивніша соціальна 
активність нафтогазових підприємств. 

Індекс групової взаємності нафтогазових підприємств С: 

)1( 




NN
RС

                                                          (4) 
Індекс С виражає взаємозв’язок нафтогазових підприємств, їх 

згуртованість, тісноту спілкування.  
Індекс групової інтеграції нафтогазових підприємств І: 
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де N  – число підприємств, які не отримали і не зробили жодної оцінки. 
Також, на основі знань індивідуальних індексів соціометричного статусу 

оцінюється і аналізується становище кожного нафтогазового підприємства в 
нафтогазовому комплексі, тобто визначається "лідер-зірка". Відповідно в 
залежності від визначеного статусу доцільним буде формування рекомендацій 
щодо можливих ділових взаємовідносин в контексті підвищення ефективності 
управління нафтогазових підприємств. 
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