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Нафто-газова промисловість є складовою частиною паливно- 

енергетичного комплексу України. Нафта є не тільки цінним паливом, але й 

сировиною для різних галузей промисловості. Вона забезпечує більшість 

галузей народного господарства необхідною сировиною, продуктами 

нафтопереробки. Сучасний рівень розвитку науки і техніки дозволяє 

одержувати з нафти різноманітні продукти і вироби: паливо (бензин, дизель), 

паливний мазут, каучук, синтетичні волокна, технічний спирт, розчинники, 

медичні препарати тощо. Саме в цьому – народногосподарське значення 

нафтової промисловості. 

Нафтова промисловість охоплює нафтовидобувну та нафтопереробну 

галузі, які виникли ще в ХІХ столітті. Нафтовидобувна промисловість об’єднує 

підприємства з розвідування й видобутку нафти та попутного нафтового газу, 

зберігання та транспортування нафти [1-5]. 

Українські геологи розвідують нові родовища нафти та газу. В Україні 

розвідано біля 300 родовищ, які є базою нафтогазової промисловості. Найбільш 

перспективним за видобутком нафти і газу вважається Дніпровсько-Донецький 

регіон, де зосереджено до 85% ресурсів країни. Відкриті газові родовища в 

Карпатському регіоні. У перспективі розвитку нафтової промисловості України 

розробка нафтових родовищ в шельфі Азовського і Чорного морів, підвищення 

виходу світлих нафтопродуктів на нафтопереробних заводах країни, 

удосконалення устаткування у всіх галузях цієї промисловості. При здійсненні 

всіх вищеперелічених дій Україні вдасться вивести галузь з кризи. За останніми 

оцінками фахівців потенційні нерозвідані ресурси нафти на суші складають 

більш ніж 780 млн. т. Ці оцінки підтверджують і геологічні передумови [6-9]. 

Нафтогазова галузь в сучасних умовах перебуває в тяжкому стані. З 

кожним роком залягання нафтових та газових родовищ вичерпуються, 

продуктивні горизонти стають глибшими, що визначає умови їх видобування, 

зменшуються обсяги поставки і переробки нафти. Серед основних проблем 

нафтогазової промисловості можна виділити наступні [10]: 

− скорочення обсягів загального видобування нафти і газу в Україні; 

− неефективність диверсифікації газо- та нафтопостачання в Україну; 

− великий об’єм споживання природного газу в Україні; 

− залежність від монопольних постачальників; 

− неповна завантаженість вітчизняних нафтопереробних заводів; 

− криза неплатежів, особливо в газовому секторі. 
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Налагодження ефективного управління галуззю передбачає залучення 

потужної економіко-математичної бази, невід’ємною складовою якої є 

імітаційне моделювання. Імітаційне моделювання сьогодні набуває значного 

поширення, як інструмент дослідження економічних процесів та систем, що 

знаходить відображення у появі значного кола прикладних розробок [11-19]. 

Стосовно обраної предметної області це означає можливість побудови 

моделі нафтовидобувного підприємства для відпрацювання експериментів 

щодо впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на його діяльність. Поставлена 

задача є безумовно актуальною завдяки наявності дуже незначного числа 

промислових модельних додатків у цій сфері. 

Розроблена імітаційна модель діяльності нафтовидобувного підприємства 

побудована на базі платформи AnyLogic. Для даного дослідження були задіяні 

методи системної динаміки та агентного моделювання. В якості об’єкту 

моделювання обрана одна з найбільших вітчизняних нафтодобувних компаній – 

«Укрнафта» [20]. 

Робота моделі відпрацьована на ситуаціях, що можуть виникнути в 

умовах ринкової економіки та постійного впливу зовнішніх чинників. 

Моделювалися основні бізнес-процеси нафтовидобувного підприємства: 

1. Добування нафти та супутнього природного газу з розробленого 

родовища. 

2. Відділення природного газу від основної маси нафти. 

3. Зберігання нафти та газу. 

4. Реалізація нафтопродуктів та природного газу на ринку збуту. 

Модель допомагає визначити вплив різноманітних параметрів на кінцеві 

показники функціонування підприємства: 

− попиту на продукти нафтовидобування на зміну об’ємів видобування 

цих продуктів підприємством; 

− відсоткового відношення нафти та природного газу, що видобуваються; 

− ринкових цін на загальний прибуток підприємства; 

− затратної частини видобутку на кінцеві фінансові показники діяльності 

підприємства; 

− квотування ОПЕК на коливання ринкових цін. 

Розроблена імітаційна модель дозволяє ускладнювати її за рахунок 

включення додаткових блоків імітації бізнес-процесів та змін вже існуючих 

параметрів. Згідно з цим модель можливо пристосовувати до багатьох умов 

моделювання та проводити більш реалістичні експерименти. 

Факторний характер моделі дозволяє в ході імітаційних експериментів 

програвати різноманітні ситуації з формуванням наслідків, що сприяє 

прогнозуванню можливих сценаріїв та розробці реальних стратегій поведінки 

компанії. 

Подальші дослідження планується спрямувати на розширення кола 

імітаційних експериментів – зокрема, оптимізаційних, порівняння прогонів, 

варіювання параметрів, − що забезпечує інструментарій системи AnyLogic. 
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Кінцева мета – створення дієвих імітаційних тренажерів для відпрацювання як 

оперативних, так і стратегічних рішень менеджерами підприємств 

досліджуваної галузі. 
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