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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні під час буріння нафтових і газових сверд�

ловин в різних нафтогазопромислових районах Украї�
ни прийняття рішень в значній мірі здійснюється сами�
ми операторами�бурильниками в більшості випадків на
інтуїтивному рівні. Ці рішення грунтуються, головним
чином, на власному досвіді та професійних навичках, що
не завжди відповідає фактичному рівню складності, не�
чіткості та невизначеності, які характеризують процес
буріння свердловин у цілому. Враховуючи, що процес
буріння свердловин є нелінійним стохастично�хаотич�
ним процесом, який здійснюється за умов апріорної та
поточної невизначеності щодо структури і параметрів
об'єкта та перебуває під впливом різного типу адитив�
них і мультиплікативних завад, важливою складовою
системи управління має стати система підтримки прий�
няття управлінських рішень, орієнтованих на досягнен�
ня мінімальних витрат на буріння свердловин до проек�
тного горизонту.
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У статті розглянуто сутність та доцільність застосування систем підтримки процесів прийняття рішень

менеджерами нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури, зокрема бурових

підприємств. Проаналізовано концептуальні підходи до управління нафтогазовидобувними підприєм�

ствами корпоративної структури. Розглянуто метод інформаційної підтримки процесів прийняття

управлінських рішень за умов апріорної та поточної невизначеності цього процесу на основі викорис�

тання інформаційних технологій на різних рівнях інтегрованої системи управління, застосування якого

забезпечить зменшення витрат на буріння свердловин. Доведено, що використання підтримки прийнят�

тя рішень менеджерами в системі управління витратами дає економію за рахунок ефективного управлі�

ння усіма видами ресурсів і оптимізації витрат на буріння нафтових і газових свердловин.

The article examines the nature and feasibility of systems support decision making by managers oil and gas

companies corporate structure, including drilling companies. Analyzed conceptual approaches to the

management of oil and gas companies corporate structure. The method of informational technology support

decision�making under conditions of uncertainty and the current priori this process through the use of information

at different levels of an integrated management system, the use of which will reduce the cost of drilling wells. It

is proved that the use of decision support managers in the management saves costs through effective management

of all kinds of resources and optimize the cost of drilling oil and gas wells.
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У даний час для буріння нафтових і газових сверд�
ловин використовується нове покоління трьохшарош�
кових доліт, які забезпечують проходку на одне долото
до 2000 м, а також алмазні долота з проходкою до 6000
м, що майже на два порядка більше у порівнянні з про�
ходкою традиційних шарошкових доліт. За таких обста�
вин, а також враховуючи високу ціну доліт нового по�
коління, особливо алмазних, дослідження у напрямі
розвитку систем підтримки прийняття рішень менедже�
ра бурового підприємства набуває особливої актуаль�
ності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Аналізування наукових публікацій [1; 2 та ін.] пока�
зало, що для управління підприємствами і організаціями
використовуються різні концептуальні підходи: систем�
ний, процесний, функціональний, ситуаційний, культу�
рологічний; характеристику яких наведено у роботі [1, с.
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27—28]. Розглядаючи концептуальні підходи до управл�
іння нафтогазовидобувними підприємствами корпора�
тивної структури [3—6 та ін.], було встановлено, що у
даній галузі економіки застосовують наступні підходи:

— системний, коли підприємство розглядається як
сукупність взаємозв'язаних елементів, функціонування
яких залежить від впливу зовнішніх та внутрішніх чин�
ників;

— процес ний, що передбачає поєднання усіх видів
діяльності підприємств в один ланцюжок і розглядає
управління підприємством як процес;

— функціональний, який розглядає управління
підприємством крізь призму п'ятьох основних управлі�
нських функцій: планування, організація, мотивування,
регулювання та контролювання;

— ситуаційний, який в умовах мінливості ринково�
го середовища покликаний аналізувати та враховувати
всі обставини і ситуації, які в конкретний момент впли�
вають на підприємство;

— системно�синергетичний, який є новим напрямом
в управлінській науці, що має на меті вирішення широ�
кого кола завдань, котрі належать здебільшого до мо�
делювання складних економічних систем, які характе�
ризуються наявністю численних внутрішньо�системних
зв'язків, у тому числі зворотних перехресних та ієрар�
хічних [3].

У зв'язку з великою складністю об'єкта управління
усі ці підходи часто використовуються одночасно. Про�
те в умовах інтелектуалізації економіки отримати ви�
сокі результати в управлінні підприємством можна лише
тоді, коли менеджер має необхідне інформаційне забез�
печення і систему підтримки процесів прийняття рішень
(СППР). Фактично проблема підтримки процесів прий�
няття рішень полягає в автоматизації творчої частини
праці відповідальної групи працівників організаційно�
го управління підприємством, тобто керівників усіх
рангів і осіб, які приймають рішення за реальних умов
їхньої діяльності.

Питанням створення СППР присвячені наукові до�
слідження таких зарубіжних науковців як Michael S.Scott
Marton [7], Gerzity Thomas P [8], Gordon Bitter Davis [9],
John D.C. Little [10], Peter G.W.Keen [11] та інших. Про�
те у вітчизняній науковій літературі майже не обгово�
рюються методичні підходи до створення СППР для ме�
неджерів нафтогазовидобувних підприємств корпора�
тивної структури, зокрема для бурових підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування необхідності і доц�

ільності вдосконалення науково�методичних підходів до
створення системи підтримки процесів прийняття
рішень при управлінні підприємствами бізнес�сегменту
економіки upstream.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розвиток бізнес�сегменту економіки upstream на

глобальному рівні характеризується загальними для
багатьох країн світу процесами, серед яких, зокрема,
такі: інтенсивний розвиток новітніх технологій пошу�
ково�розвідувальних робіт, видобування вуглеводнів,
транспортування і переробки нафти і газу безпечними,
екологічно чистими, енергозберігаючими способами;
інтелектуалізація управління підприємствами, що видо�
бувають нафту і газ; збільшення промислових запасів
багатьох родовищ за період їх експлуатації завдяки ви�
добутку нафти удосконаленими методами; стрімкий
розвиток породоруйнівного інструменту нового поко�
ління, а також іншого нафтопромислового обладнання.

Важливим завданням, що можливо розв'язати за
допомогою інноваційних технологій, є реалізація ком�
плексу організаційних, технологічних і фінансових за�
ходів, що забезпечують інформаційну підтримку про�
цесів прийняття рішень менеджерами підприємств, що
видобувають вуглеводні.

Нині відома велика кількість методів контролю і
управління процесом буріння нафтових і газових свер�
дловин, але далеко не усі вони задовольняють вимоги
практики, зокрема щодо контролю процесу формуван�
ня витрат на буріння у реальному часі з урахуванням
невизначеності цього процесу. У зв'язку з цим актуаль�
ними є теоретичні та експериментальні дослідження,
спрямовані на розроблення методів інформаційної
підтримки процесів прийняття управлінських рішень за
умов невизначеності процесу буріння нафтових і газо�
вих свердловин.

Розглядається метод інформаційної підтримки про�
цесів прийняття управлінських рішень за умов апріор�
ної та поточної невизначеності цього процесу. Завдан�
ня полягає у тому, щоб знайти раціональний шлях за�
безпечення менеджера бурового підприємства вірогід�
ною інформацією щодо процесу формування витрат на
поглиблення свердловини до проектної глибини у ре�
жимі on�line.

Доцільним, на нашу думку, є розроблення методу
інформаційної підтримки процесу прийняття управлі�
нських рішень на основі використання інформаційних
технологій на різних рівнях інтегрованої системи управ�
ління, застосування якого забезпечить зменшення ви�
трат на буріння свердловин.

Досягнення поставленої мети здійснюється шляхом
вирішення таких основних завдань [3, с. 304]:

— аналіз інформаційних процесів у інформаційно�
обчислювальному комплексі підприємства;

— створення структури системи збору і первинного
оброблення інформації щодо витрат на буріння сверд�
ловини;

— обгрунтування необхідності створення інформа�
ційних вузлів на рівнях управління бізнес�процесами і
технологічними процесами та створення інтегрованої
системи.

Сьогодні у розвитку нафтогазовидобувної галузі
настав етап, коли подальший прогрес пов'язаний із за�
провадженням систем автоматизованого проектування
і управління як усією галуззю, так і її окремими підсис�
темами — нафтогазовидобувними підприємствами кор�
поративної структури.

Основним джерелом економічної ефективності
діяльності нафтогазовидобувних підприємств є ско�
рочення і оптимізація витрат на спорудження свер�
дловин як на стадії проектування, так і на стадії бу�
ріння до проектної глибини. Оптимізація витрат на
буріння досягається скороченням витрат на споруд�
ження свердловини, збільшенням механічної швид�
кості буріння, мінімізацією відхилень траєкторії сто�
вбура свердловини від проектної, збільшенням точ�
ності потрапляння вибою свердловини в продуктив�
ний пласт, підвищенням надійності кріплення сверд�
ловин та ін.

Тому системи управління витратами бурових під�
приємств повинні виконувати такі функції [3, с. 305]:

— управління усіма видами ресурсів;
— збір та оброблення інформації з систем управлі�

ння нижнього рівня;
— розрахунок оптимальних режимів буріння, про�

мивання свердловини, спуско�підіймальних операцій за
економічним критерієм "мінімум собівартості одного
метра проходки";

— розрахунок поточного плану виробництва і пла�
нових завдань для окремих бурових та цехів, які забез�
печують оптимальне використання фінансових, мате�
ріальних, енергетичних та трудових ресурсів;

— облік і контроль стану устаткування, технологіч�
них режимів і виконання планових завдань (геолого�тех�
нічного наряду, режимно�технологічної карти та ін.);

— управління технічним обслуговуванням і ремон�
том устаткування;

— ведення планової, облікової і звітної докумен�
тації.
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Рис. 1. Інформаційні процеси в інформаційно)обчислювальному
комплексі нафтогазовидобувного підприємства

корпоративної структури

Складено автором за результатами дослідження.

Відзначимо, що облікова інформація як ядро еко�
номічної інформації підприємства є одним із видів да�
них, що характеризують виробничо�господарську
діяльність бурового підприємства. Це обумовлено тим,
що вона точніше, повніше, достовірніше, оперативніше
і всебічніше за будь�яку іншу. Вона моделює як зв'язки
підприємства з навколишнім середовищем, так і його
внутрішню структуру. Окрім цього, облікова інформа�
ція дає змогу розподіляти права виконавців та їхню
відповідальність за економічну ефективність [16]. Об�
лікова інформація бурового підприємства відрізняєть�
ся великим обсягом і різноманітністю, а також складн�
істю логічної та відносною простотою арифметичної об�
робки. Проте їй властивий масовий характер обчислень,
які виконуються за типовими алгоритмами з певною
періодичністю. Окрім цього облікова інформація має
складну ієрархічну структуру, на нижньому щаблі якої
містяться інформаційні одиниці�реквізити, що не підда�
ються подальшому логічному поділу [16] у системі уп�
равління витратами.

Виконання вище названих функцій системою управ�
ління витратами дає економію за рахунок ефективного
управління усіма видами ресурсів і оптимізації витрат
на буріння свердловин. Проте якщо на основі одержа�
ної інформації і ухвалених управлінських рішень не
здійснюється управлінська дія на об'єкт або не контро�
люється результат дії (відсутній зворотний зв'язок), то
така система управління економічної ефективності не
дає і, як правило, недостатньо ефективна або зовсім
збиткова.

Більше того, застосування складних математичних
моделей під час проектування і управління нафтогазо�
видобувними підприємствами без інформаційної
підтримки прийняття управлінських рішень за умов не�
визначеності цього процесу вимагає дуже великих ви�
трат або повністю неможливе.

У зв'язку з розвитком комп'ютерно�інтегрованих
бізнес�систем під час роботи з інформацією на бурово�
му підприємстві не обійтися без використання новітніх
інформаційних технологій [12, с. 31—38; 13, с. 10—15],
а саме: систем управління базами даних; баз знань; сис�
тем реального часу — автоматизованих систем управ�

ління технологічними процесами і систем
телемеханіки; систем автоматизованого
проектування будівництва свердловин; гео�
логічних банків даних; пошуку документів;
архітектури "клієнт — сервер"; Іnternet/
Іntranet/Extranet.

Зазначимо, що метою створення інфор�
маційної системи на буровому підприємстві
має бути підвищення ефективності діяль�
ності, зниження економічних і трудових
витрат на усіх етапах виробничого циклу.
Призначенням такої системи є комплекс�
не вирішення завдань збору, накопичення,
систематизації, зберігання, спеціальної
обробки і аналізу звітної планово�еконо�
мічної, технологічної, геологічної, гео�
фізичної і геохімічної інформації у процесі
будівництва свердловин, а також інформа�
ційної підтримки прийняття управлінських
рішень в умовах апріорної і апостеріорної
невизначеності процесу (рис. 1).

Ядром інформаційної системи є обчис�
лювальна система, яка керує роботою об�
числювальних засобів, що входять до її
складу, зберігає, аналізує облікову інфор�
мацію, вимірювальні дані і видає результат
на дисплей — для індикації, на принтер —
для документування і на зовнішній носій
інформації — для зберігання.

Інформаційна система може бути по�
будована як трирівнева інтегрована ієрар�
хічна структура (рис. 2), яка складається з

територіально розподілених об'єктів, які виступають у
ролі інформаційних вузлів [14, с. 1170—1187].

Об'єктами першого, тобто локального, рівня є ок�
ремі бурові установки та усе обладнання, встановлене
на буровому майданчику.

 Другий рівень — це регіональні управління буро�
вих підприємств — експедиції та відділення бурових
робіт (ЕБР, ВБР), філії, підрозділи і служби.

 Третій рівень — управління бурових робіт (УБР),
відділи і служби його центрального офісу.

У інформаційних вузлах локального рівня забезпе�
чується отримання, збір, накопичення первинної геоло�
го�технологічної і геолого�геофізичної інформації,
здійснюється первинний контроль якості даних та їх
попередня обробка. За допомогою програмних засобів
побудови системи проводиться інтерпретація даних і по�
будова моделей у межах виробничих завдань бурової.
Контроль витрат на буріння здійснюється представни�
ком супервайзерської служби надрокористувача [15] на
основі інформації, яка надходить від технічних засобів
контролю, та візуальної інформації щодо витрат мате�
ріалів (рис. 3).

Отримані на буровій дані щодо витрат енергоносіїв,
доліт, труб, матеріалів та ін. передаються на інформа�
ційний вузол регіонального рівня. Можлива передача
інформації як на паперових або машинних носіях, так і
з використанням електронних засобів зв'язку. За наяв�
ності відповідних автоматизованих засобів зв'язку і ко�
мунікацій між вузлами економічна інформація може
передаватись і у реальному часі. При цьому забезпе�
чується можливість представлення даних одночасно
декільком інформаційним вузлам системи. Одним з них
може бути управління бурових робіт, яке у такому ви�
падку буде оперативно отримувати дані безпосередньо
з бурової.

До оснащення бурового майданчика, щонайменше
входять засоби збору інформації, комп'ютер, локальна
база даних і табло бурильника. У цьому випадку дані,
які надходять від давачів через пристрій узгодження на
комп'ютер, проходять у ньому первинну обробку у ре�
жимі on�line, відображаються на табло бурильника і
акумулюються у власній локальній базі даних.
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Рис. 2. Структура інтегрованої інформаційної системи
бурового підприємства

Складено автором за результатами дослідження.

 Подальше оброблення отриманих даних у тако�
му варіанті може бути забезпечене лише ретроспек�
тивно шляхом переносу їх до пунктів оброблення
інформації за допомогою магнітних носіїв.

За наявності на буровому майданчику станції
ГТД, яка має у своєму складі декілька персональних
комп'ютерів, що об'єднані у локальну інформаційно�
обчислювальну мережу, на її основі за допомогою
програмних засобів створення системи можуть бути
побудовані автоматизовані робочі місця (АРМ) пев�
ної спеціалізації, які інформаційно і логічно пов'я�
зані між собою. Сукупність АРМ засобів збору да�
них, комплексів обладнання і засобів зв'язку ство�
рює інформаційний вузол локального рівня.

Передбачається можливість створення АРМ та�
ких спеціалізацій: супервайзера, технолога, бурового
майстра, геолога, а також сервера бурового майданчи�
ка. До комп'ютера АРМ геолога приєднується додатко�
во спеціальне обладнання для геофізичних і геохімічних
досліджень, а до сервера — електронні засоби зв'язку
та інші інформаційні вузли системи.

Крім програмного забезпечення станції ГТД, на
кожний з комп'ютерів може бути додатково встановле�
но прикладне програмне забезпечення. Склад програм�
ного забезпечення на кожному комп'ютері визначаєть�
ся виробничою необхідністю і можливостями користу�
вача, з урахуванням реального рівня оснащення буро�
вих засобами обчислювальної техніки і зв'язку.

Розглянемо побудову інформаційних вузлів регі�
онального рівня. На об'єктах управління регіональ�
ного рівня програмні засоби побудови інформаційних
систем дають змогу створювати регіональні центри
збору і оброблення інформації, формувати АРМ спец�
іалістів різних відділів і служб у філіях бурових ком�
паній, управліннях бурових робіт, на сервісних
підприємствах.

За наявності електронних засобів зв'язку з локаль�
ними об'єктами (буровими майданчиками) на цьому рівні
можна налагодити прийом від них геолого�технологіч�
ної інформації, інформації щодо поточних витрат енер�
горесурсів, організувати роботу диспетчерської служ�
би.

Оскільки у базах даних об'єктів цього рівня можуть
накопичуватися дані, які надходять від множини пов'я�
заних з ним бурових, то зростають можливості узагаль�
нення інформації, підвищення якості і вірогідності ре�
зультатів, які отримуються при обробці.

Кількість і спеціалізація АРМ у вузлі не регламен�
товані і визначаються ступенем забезпеченості його за�
собами обчислювальної техніки, які об'єднані у локаль�
ну інформаційно�обчислювальну мережу. У базах даних
інформаційних вузлів регіонального рівня накопичуєть�
ся як вихідна, так і оброблена інформація. Вона дає змо�
гу здійснювати комплексний аналіз даних, що надходять
з локальних інформаційних вузлів та інших джерел, про�
водити їх інтерпретацію, а також моделювання процесів
розробки та експлуатації родовищ нафти і газу.

У більшості ситуацій результати обробки інформації
використовуються, перш за все для вирішення власних
виробничих завдань. При формуванні трирівневої сис�
теми вони передаються також на об'єкти вищого рівня
управління. Крім того, результати узагальнення даних,
отриманих від декількох сусідніх бурових, можуть пе�
редаватися на будь�який з об'єктів локального рівня як
складова інформаційного забезпечення їх діяльності.

Розглянемо побудову інформаційних вузлів тре�
тього рівня управління. Перехід до аналітичного управ�
ління підприємством аналогічний описаному для регіо�
нального рівня. Відмінність полягає лише в тому, що
джерелами інформації тут можуть бути як локальні, так
і регіональні об'єкти. При цьому передбачається мож�
ливість отримання інформації у режимі on�line як без�
посередньо з бурових, так і шляхом ретрансляції таких
даних через регіональні центри.

Передача даних звітності та інформації інших видів
у режимі of�line може здійснюватися з використанням
будь�яких засобів доставки: телефонного зв'язку, елек�
тронної пошти, кур'єрської пошти та ін.

До структури інформаційного вузла УБР входять:
технологічний відділ, виробничо�технічний відділ, відділ
експлуатації інформаційних систем, геологічний відділ,
інженерно�диспетчерська служба, відділ головного ме�
ханіка, відділ головного енергетика, відділ матеріально�
технічного забезпечення і комплектації обладнання,
бухгалтерія, відділ вежобудування, транспорту і капі�
тального будівництва, відділи кадрів, соціального роз�
витку, діловодства та господарського обслуговування,
юридичний, військово�мобілізаційний. Важливою умо�
вою ефективного функціонування об'єкта верхнього
рівня є реалізація центральної бази даних на окремому
сервері. Дані до інформаційних вузлів цього рівня, як
правило, повинні надходити з баз даних регіональних
інформаційних вузлів, але частина з них може надходи�
ти і безпосередньо з локальних інформаційних вузлів.

У інформаційних вузлах третього рівня здійснюєть�
ся збір і накопичення економічної інформації, яка за�
безпечує аналіз і прогноз макроекономічних показників,
генерацію стратегічних управлінських рішень, визначен�
ня поточного стану і перспектив розвитку. Програмні
засоби інформаційної системи дають змогу і на цьому
рівні реалізувати у режимі on�line диспетчерський кон�
троль процесу буріння на окремих бурових.

Проте на рівні бізнес�процесів потрібна лише інтег�
рована інформація щодо технологічних процесів: се�
редні значення витрат за певний проміжок часу, загаль�
на кількість пробурених метрів та ін. Зрозуміло, що такі
дані повинні надходити до системи не рідше, ніж дані
реального часу щодо технологічних процесів. Неузгод�
женість природи і призначення даних нижнього рівня
управління з даними верхнього рівня управління викли�
кає необхідність створення проміжного інтегруючого
центру, який міг би стати сполучною ланкою між цими
різнорідними потоками даних. Крім того, на сучасному
буровому підприємстві необхідна інформаційна систе�
ма, яка може забезпечити доступ до архівних даних го�
ловним спеціалістам та інженерно�технічному складу,
які беруть участь в управлінні виробництвом. Система з
такими можливостями дає змогу досліджувати і зістав�
ляти хід технологічних процесів з енерговитратами на
різних установках з метою аналізу стану об'єктів опти�
мізації виробництва.

 Узагальнена схема інтегрованої інформаційної си�
стеми підприємства наведена на рисунку 4.

Середнім овалом схеми умовно представлена части�
на системи, у якій відбувається найбільш інтенсивний
обмін інформацією між іншими підсистемами інтегро�
ваної системи управління підприємством. Аналіз існу�
ючих розробок автоматизованих систем управління
бізнес�процесами показує, що ця частина існуючої сис�
теми у більшості випадків автоматизована недостатньо.

Для інтегрованих систем управління нафтогазови�
ми підприємствами розроблені програмні засоби таки�
ми фірмами як Aspen Tech (Info+), Honeywell (PHD),
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Рис. 4. Узагальнена схема інтегрованої інформаційної
системи нафтогазовидобувного підприємства

корпоративної структури

Сформовано автором за результатами дослідження.

OSIsoft (PI�System) та ін. [12, с. 31—38; 13, с. 10—15].
Аналіз функціональних можливостей і досвіду експлу�
атації довів, що найбільш відомим і функціонально роз�
винутим з програмних продуктів цього призначення є
пакет Plan Information System (PI�System).

Цей програмний продукт використовується на ос�
нащених інформаційними системами підприємствах та�
ких нафтогазових фірм як Shell, Exxon, Texaco та ін.

PI�System дає змогу за допомогою інтерфейсів от�
римувати дані від: розподілених систем керування (DCS);
систем оперативного контролю, збору даних і управлі�
ння (SCADA); безпосередньо від контролерів (PLC); ла�
бораторних систем (LINS); пристроїв ручного введен�
ня.

Інформація з інтерфейсів передається на сервер, де
обробляється за оригінальними алгоритмами стиснен�

ня і стає доступною в уніфі�
кованому форматі поряд з
іншими для споживачів
інформації бізнес�системи.

Отже, побудова інфор�
маційної системи нафтога�
зовидобувного підприєм�
ства корпоративної струк�
тури на основі PI�System дає
змогу не тільки вирішувати
більшу частину технічних
проблем, але й аналізувати
економічні процеси на ос�
нові зібраних в одному місці
і представлених для подаль�
шого аналізу даних [3, с.
316].

У більшості ситуацій
SCADA�система є необхід�
ною базою для побудови
інтегрованої системи управ�
ління процесом формування
витрат підприємств. Вона по�
винна бути відкритою і мати
можливості інтегруватися з
іншими системами. Як прави�
ло, ці завдання вирішуються
на рівні програмного забез�
печення, і найбільшу роль тут
відіграють розповсюджені
технології і стандарти. Для
побудови систем управління
найчастіше застосовують
SCADA�пакети американсь�
кої компанії Intellution, зок�
рема такі як FIX 32, iFiX, FIX
DMAC�S. Остання версія
SCADA�пакета iFiX 30 вико�
ристовує передові інфор�
маційні технології від
Microsoft і власні розробки.
Пакет підтримує розподіле�
ну архітектуру клієнт�сервер

і такі технології, як Visnal Basic for Application (VBA) 6.3,
OLE for Process Control (OPC) 2.0, Component Object
Model (COM), Active X, Secure Containment та ін. [12].

З іншого боку, бурові майданчики — це терито�
ріально розподілені об'єкти, для яких доцільним є ви�
користання радіоканалу для забезпечення надійного ме�
ханізму обміну даними між центральним диспетчерсь�
ким пунктом і керованими об'єктами управління. Більше
того, такий канал повинен забезпечувати не тільки збір
інформації, але й передачу управлінських дій. Цю склад�
ну задачу вирішує система MOSCAD компанії Motorola
[13, с. 10—15].

Отже, інформаційна система у сукупності з автома�
тизованим збором інформації з бурових майданчиків
дасть змогу:

— оперативно здійснювати збір інформації щодо
витрат на буріння свердловин, підвищити вірогідність її
інтерпретації та обробки;

— створювати умови для вірогідного прогнозування
процесів формування витрат на будівництво свердловин
і тим самим давати можливість розробляти і реалізову�
вати ефективніші проектні рішення і управлінські дії;

— підвищити якість проектування і управління про�
цесом формування витрат на буріння свердловин за ра�
хунок більш обгрунтованого вибору проектних і управ�
лінських рішень, а також підвищити результативність
управління процесом формування витрат на буріння
свердловин за рахунок скорочення періодів між черго�
вими прийняттями рішень;

— стимулювати розвиток наукових досліджень у га�
лузі методики, проектування і управління процесом

U(t) — керувальні дії; y(t) — вихідний сигнал об'єкта;
f(t) — параметри, що контролюються станцією ГТД; z(t) — завади;

Рис. 3. Система збору та первинної обробки інформації щодо витрат на буріння
свердловини

Сформовано автором за результатами дослідження.
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формування витрат на буріння свердловин, а також на�
копичувати досвід і знання висококваліфікованих
фахівців і використовувати його для цілей прогнозуван�
ня та управління нафтогазовидобувним підприємством
корпоративної структури.

ВИСНОВОК
Запропоновано структуру системи інформаційної

підтримки процесів прийняття управлінських рішень
менеджера нафтогазовидобувного підприємства, яка
дає змогу оперативно здійснювати збір інформації щодо
витрат, підвищити вірогідність її інтерпретації та оброб�
ки; створити умови для вірогідного прогнозування про�
цесів формування витрат і тим самим надати можливість
розроблення та впровадження ефективних проектних
рішень та управлінських дій на рівні підприємства; підви�
щити якість планування за рахунок більш обгрунтова�
ного вибору практичних управлінських рішень; накопи�
чувати досвід і вдосконалювати знання висококваліфі�
кованих фахівців та використовувати їх для цілей пла�
нування і управління нафтогазовими підприємствами.
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