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Вступ 

У роботі актуалізовано науково-прикладну проблему структурного аналізу 

нафтогазових підприємств корпоративної структури як об’єктів управління і 

координації. Показано, що найбільш перспективними є розроблення ієрархічної 

системи інтегрованого управління, яка розглядається як багаторівнева 

структура, що складається із взаємопов’язаних між собою та зовнішнім 

середовищем елементів. 

Сформульовано узагальнену мету управління, показано зв’язок об’єкта 

управління з системою управління. Запропоновано моделі функціональної 

підсистеми, вузла управління для слабозв’язаних підсистем і модель технічної 

структури системи управління об’єктами, що функціонують за умов апріорної 

та поточної невизначеності щодо параметрів і структури об’єкта. Вони 

використовуються для вирішення завдань координації роботи підсистем в 

інтегрованій системі управління нафтогазовидобувним підприємством 

корпоративної структури.  

 

1. Світова економічна оцінка розвитку нафтогазових підприємств 

З існуючих наукових досліджень [1÷4] відомо, що у зв’язку з 

невизначеністю цін на нафту і газ менеджерам важко оцінити потенційну 

фінансову віддачу від інвестицій в геологорозвідку та нафтовидобуток, тобто 

бізнес-сегмент економіки upstream. Прикладом є інформація про ціни на газ і 

мазут в США [4] рис. 1. 



 
Рис. 1. Графіки зміни цін на газ і мазут в США з 1993 р. по 2011 р. 

 

Відзначимо, що в США ціни на енергоносії, і особливо, на природний газ 

часто вимірюють в долларах ($) на одиницю MMMBtu  (1 млн. БТЕ) (1Btu ≈ 

1054,615 Дж). Для цього використовується поняття «термінальна ціна» палива. 

Термінальні ціни на вугілля можуть суттєво відрізнятися від цін на рідке або 

газоподібне паливо. Наприклад, ціна нафти в 2010 р. – біля 12$ за MMBtu , 

природного газу – 5 $, а вугілля 2 $, що пояснюється різним попитом на такі 

види палива. 

Із графіків, які наведені на рис. 1, бачимо, що за останні роки були 

періоди, коли природний газ був дешевшим за мазут, та були інші періоди, коли 

мазут був дешевший. 

У роботі [1] відмічається, що подібна поведінка цін відбувається також в 

інших країнах хоча абсолютні значення відрізняються. Від цього страждає 

бізнес-сегмент downstream, тобто переробка нафти і газу. 

Наявність значної невизначеності, пов’язаної з цінами на паливо, вимагає 

проведення координації взаємодії підсистеми на основі аналізу інвестицій. 

Фінансовий аналіз вимагає моделі оцінки на основі потоку доходів, 

породжених інвестиціями, а також терміну окупності та внутрішньої норми 

прибутковості. 



Кращим підходом визнано [1] використання чистої приведеної вартості 

(NPV) майбутніх серій грошових потоків після оплати податків (ATCF), 

оцінених до теперішнього часу. NPVATCF фінансових вигод порівнюється із NPІС 

інвестицій, аби визначити наявність позитивної дохідності від інвестицій [1]. 

Якщо послідовність ATCF з плином часу точно відома, тоді її чиста приведена 

вартість може бути визначена таким чином [1]: 
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де rc – корпоративна середньозважена після оплати вартість капіталу, %/100; 

    rr – фактор, що відображає ризик інвестицій (премія за ризик, яка повинна 

застосовуватися до очікуваного прибутку від конкретної інвестиції), %/100; 

   ATCFі – додаткові кошти, породжені інвестиціями, після оплати податків, за 

рік; 

   C0Vn+1 – неминуча цінність інвестицій в період n +1; 

   і – індекс інвестиційного періоду; 

   n – кількість фінансових періодів для оцінки інвестицій; 

   NVP – чиста приведена вартість. 

 Чиста приведена вартість грошових потоків NVPATCF, розрахована за 

формулою (1), порівнюється з NVPІС інвестиційних послідовностей, яка 

визначається за формулою: 
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де ІСі – капітальні вкладення у поточному році. 

 Якщо  NVPATCF > NVPІС , тоді інвестиція забезпечує позитивну 

прибутковість. 

 Індекс прибутковості визначається за формулою 
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і може бути використаний для порівняння різних інвестицій, коли прогнозовані 

грошові потоки відомі з дуже великою ймовірністю. 



 Першим кроком в інвестиційному аналізі є розробка прогнозів цін для 

тренда середньої ціни і її дисперсії щодо середнього значення. Цей крок є дуже 

важливим і для вирішення такої задачі можна скористатися історичними 

даними у вигляді часових рядів цін США на природний газ [1], які поділені на 

дві області – до і після 1 січня 2000 р. Це відповідає прайс-моделюванню 

припущень, представлених у роботі [5], автором якої є вчені США S.P.A.Brown 

та M.K.Yucel. Оброблення цієї вибірки методом найменших квадратів довело, 

що змінюваність цін на природний газ істотно несиметрична. Порівняння 

декількох несиметричних запасів розподілу довело, що лише розподіл Гумбеля 

[6] забезпечив найнижчу середньоквадратичну помилку (рис. 2.). 

У цьому випадку невизначеність майбутніх цін на газ передбачається як 

нормована дисперсія різниці в цінах на газ в США за період з 2000 по 2011 р.р. 

Вона використовується для отримання розподілу NPV. За умов природної 

мінливості цін на газ не може бути значної мінливості в очікуванні 

прибутковості інвестицій. Такий аналіз дає додаткову корисну інформацію для 

менеджера. 

 
Рис. 2. Закон розподілу цін на природний газ 

 

 Доведено [1], що і закон розподілу змінюваності цін на нафту суттєво 

несиметричний і не описується законом Гауса, а також описується нелінійним 

статичним розподілом Гумбеля (рис.3). 



 
Рис. 3. Закон розподілу Гумбеля для відхилень цін на нафту 

 

 Підвищення невизначності, як правило, не вважається позитивним 

фактором в процесі інвестиційного аналізу, а підвищення дисперсії цін можна 

розглядати як негативний фактор для інвестицій [1] в бізнес-сегменті uрstream. 

 

 2. Структурний аналіз нафтогазового підприємства як об’єкта 

управління і координації 

 Нафтогазове підприємство (НГП) як суб’єкт ринкової економіки, повинно 

адаптуватися до  умов ринкової невизначеності, яка є досить динамічною, а 

також протистояти загрозам зовнішнього середовища [7]. Ця важлива науково-

практична проблема може бути вирішена лише на базі застосування сучасних 

інтегрованих автоматизованих систем управління (ІАСУ) НГП. 

 ІАСУ НГП необхідні перш за все для підприємств бізнес-сегменту 

upstream, де умови роботи постійно ускладнюються. За таких умов важливу 

роль у рішенні задач управління відіграє системно-синергічний підхід, який 

встановлює ряд взаємозв’язаних фундаментальних принципів управління 

складними системами, використовуючи які, можна спростити складні об’єкти 

управління і в певній мірі подолати труднощі управління ними. Саме системно-

синергетичний підхід є основою методології управління. 

 На основі досвіду, набутого у нафтогазовидобувній  галузі промисловості 

[8,9,10], ефективні ІАСУ трактуються не тільки як результати використання 



математичних методів і комп’ютерів, а головним чином як принципова і 

суттєва реорганізація та покращення складних людино-машинних систем, які 

об’єднують техніку і технологію виробництва, економіку, організацію, методи і 

стиль планування і управління.  

 Слід відзначити, що більшість проблем теорії управління сьогодні 

породжується масовим переходом від простих систем до складних, які 

вимагають застосування зовсім інших, незвичних способів планування і 

управління, що дозволяють враховувати усі суттєві елементи і зв’язки складної 

системи комплексно. 

 При цьому найбільш важливим є розуміння суті і ролі принципу 

виняткової концентрації ресурсів у сучасному управлінні [8].  

Цілеспрямованість, проблемна орієнтація, ієрархічна структура і т.п. – це не 

тільки найбільш важливі проявлення даного принципу, який у загальному 

випадку є фокусуванням усіх активних сил системи на покращення деяких її 

елементів, що на даному етапі планування і управління визнані виключно 

важливими для неї проблемами, яким надається пріоритет. 

 Отже, структурний аналіз нафтогазового підприємства як об’єкта 

управління є актуальною науково-практичною задачею у зв’язку з тим, що для 

ефективного функціонування ІАСУ повинна мати багаторівневу ієрархічну 

структуру з розвинутими інтелектуальними можливостями для вирішення 

комплексу задач [11]: аналізу і розпізнавання ситуацій для синтезу цілей 

управління;  формування стратегії доцільного функціонування; планування 

послідовності керувальних дій, синтезу виконавських законів для їх реалізації з 

необхідними показниками якості. 

 Аналіз стану досліджень і публікацій в області управління об’єктами 

бізнес-сегменту upstream (наприклад, [8,9,11,12 та ін.]) показує, що у розвитку 

систем управління ними спостерігається тенденція до все більшої їх 

інтелектуалізації. Це пов’язане не тільки з розширенням діапазону завдань, які 

необхідно розв’язувати, але й з необхідністю забезпечення високого рівня 

адаптації систем управління до специфіки об’єктів і до зміни умов їх 



функціонування. Проте з існуючих наукових досліджень [8,9,11,12 та ін.] 

відомо, що обсяг проведених досліджень в контексті структурного аналізу 

нафтогазових підприємств, як об’єктів управління, є недостатнім. Традиційна 

ідеологія і системи управління в бізнес-сегменті upstream не забезпечують 

аналіз і управління процесами, узгодження роботи підсистеми в реальному часі. 

В АСУ різних рівнів вирішуються головним чином задачі обліку і звітності, але 

в системах не закладені техніко-економічні моделі і методики аналізу і 

управління, не використовуються також потужні засоби оптимізації. 

Оскільки, ідейною основою розвитку ІАСУ НГП є здійснення 

результативного замкнутого техніко-економічного управління, то рішення цієї 

проблеми полягає у структуризації і описі виробництва, процесів, об’єктів, 

потоків продукції і витрат, побудові техніко-економічних моделей і методик 

управління і їх реалізації на базі сучасних інтелектуальних технологій.  

 Мета ІАСУ, як правило, полягає в покращенні якості функціонування 

керованої системи в певному сенсі [9,10,11,]. Якість функціонування будь-якої 

системи оцінюється шляхом порівняння її виходу Y з входом U. Тоді задачею 

управління є досягнення найбільш вигідного співвідношення між входом і 

виходом, яке визначає ефективність системи, а точніше її економічну 

ефективність. 

 В ІАСУ, як правило, розглядається випадок, коли на вході системи діють 

активні засоби – ресурси U , на виході отримується цільовий продукт Y, а 

ефективність Е визначається відношенням приросту виходу ∆y до приросту 

входу ∆х, тобто як питомий вихід, що припадає на одинцю входу, який 

максимізується під час оптимізації системи 

max→
∆
∆
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x
yE .                                           (4) 

При такій інтерпретації ефективність характеризує систему, що 

розглядається, з точку зору її впливу на продуктивність праці. 

 В інших випадках вихід і вхід системи вдається представити в однакових 

одиницях, наприклад, у грошовому виразі. Тоді порівняння виходу і входу 



системи зручніше проводити, максимізуючи їх різницю, тобто прибуток NP, 

який є джерелом розвитку: 

max)( →−= UYNP .                                    (5) 

 Як випливає з двох останніх формул, підвищення ефективності системи у 

конкретних випадках може бути досягнуто або збільшенням випуску на її 

виході (критерій) при збереженні заданих  витрат ресурсів на її вході 

(обмеження), або зменшенням витрат ресурсів на вході (критерій) при 

збереженні заданого випуску на виході (обмеження: план) [8]. 

 Слід зазначити, що за допомогою формул (4), (5) можна фіксувати 

короткочасний ефект. Проте, економічні системи в upstream нечутливі до таких 

короткочасних результатів. Вони повинні функціонувати ефективно в 

середньому на великих інтервалах часу. Тому в таких системах, у яких як 

економічний критерій управління використовують [8,9,10] стійкі результати і 

ефективність, яка є сумою по ni ,1=  дискретних етапах часу дії системи Т, а 

також по mj ,1=  складових багатоцільового критерію. Складові беруться з 

вагами βj, які враховують їх важливість і визначаються експертами 
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Тому метою структурного аналізу нафтогазовидобувного підприємства  є 

отримання вихідної інформації та виділення характерних ознак як основи для 

розробки ієрархічної системи управління, яка розглядається як багаторівнева 

структура, що складається із взаємозв’язаних між собою та зовнішнім 

середовищем елементів. 

Для такого складного об’єкта як НГП, структурний аналіз передбачає дві 

основні процедури: 

• цільову декомпозицію за визначеними напрямами; 

• формування потрібної структури з виділених структурних елементів. 

При вирішенні питання про отримання оптимальної структури 

управляючої частини НГП з неперервним характером виробництва керуючись 



рекомендаціями, викладеними у [13], умовно структурну схему об’єкта 

управління представили як результат декомпозиції за трьома напрямами: 

функціональних сферах (стратах); елементах управління, які забезпечують т-й 

рівень складності прийнятих рішень (шарах);  елементах організаційної 

структури k-го підрозділу j-го рівня (ешелонах). 

Це дає змогу сформулювати такі визначення: 

Сукупність елементів і-ї функціональної сфери (страт) підприємства 

дорівнює: 

{ }s
i

sss SSSS ,...,, 21= .                                         (7) 

 Сукупність елементів (шарів) контура управління, який забезпечує т-

рівень складності рішень, що приймаються, дорівнює:  

 

L

l

lM

m

l
mSS

1
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1

~~
= =

= .                                            (8) 

 Сукупність елементів організаційної структури k-го підрозділу j-того 

рівня управління (ешелонів) дорівнює: 



kjl

l
kjSS

,,
,

ˆˆ = .                                               (9) 

 Сукупність Ŝ  зв’язана з сукупностями sS  і S~ таким співвідношенням:  

SSSG s ˆ~: →× .                                         (10) 

Оскільки SsSF
~

2: → -  степенева множина [14], тоді результатом 

декомпозиції складної системи НГП є: 

Ss SSG
ˆ

2~: →× .                                          (11) 

         Для елементів системи задача управління Н, яка реалізує частинну мету 

(або існує (1), або ні (0)), така:  

}1,0{: →sSH .                                           (12) 

 Тоді для j-го рівня управління справедлива умова 

( )






 /≠Ω

=
  0

 ,O   1 js
j

if
SH .                                         (13) 



де ( ) ( ){ }O,: /≠∈=Ω ySGSFy s
j

s
jj . 

Такий підхід дозволив  виділити всі структурні елементи НГП як об’єкта 

управління, які беруть участь в реалізації заданої цільової функції та 

розглянути доцільність охоплення цих структурних елементів створюваного 

системного управління з урахуванням можливості формалізації задач 

управління, наочності засобів спостереження за об’єктом та ін. 

З наукових публікацій [8,11] відомо, що в складі такого підприємства як 

НГП, можна виділити 8 основних страт (функціональних сфер) (рис.4). 

 
Рис. 4 . Основні функціональні сфери (страти) НГП 

  

Тоді загальна мета управління НГП записується як об’єднання  
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j ,                                     (14) 

тобто реалізується кожною стратою. 

 З урахуванням особливостей НГП, як об’єкта управління, виявилося, що 

ряд страт не бере участь у досягненні поставленої мети, тобто не має значення 

для майбутньої системи управління. Проте, для досягнення такої мети як 

максимум прибутку або мінімум собівартості видобутих вуглеводнів 



необхідним є охоплення системою управління всіх структурних елементів НГП, 

які беруть участь в формуванні прибутку (або собівартості), тобто необхідна 

інтегрована система управління НГП. 

Слід зазначити, що такі показники як мінімум витрат, максимум 

продуктивності, зменшення витрат енергії формуються саме в результаті 

управління стратою . 

Головною трудністю декомпозиції системи за рівнями складності рішень, 

що приймаються, є те, що складна система вимагає прийняття оперативних 

рішень в реальному часі, але складність ситуації потребує значного часу для 

аналізу та формування стратегії поведінки. 

Тому запропоновано використати багатошарову ієрархію системи 

прийняття рішень для управління НГВП. При цьому проблема управління 

розбита на підпроблеми так, щоб розв’язання сукупності проблем з управління 

процесами підготовки нафти, газу і води приводило до розв’язання проблеми в 

цілому – одержання максимального прибутку. 

За складністю рішень, що приймаються, виділили п’ять шарів, які 

наведені у табл.1. 

Таблиця 1 

Декомпозиція об’єкта бізнес-сегменту upstream за рівнем складності 

рішень, що приймаються 

Категорія 

шару  
Визначення альтернативних варіантів дій 

А 
Регулювання, контроль для окремих технологічних установок 

(нижній рівень) 

В 
Координація першого рівня в межах технологічної підсистеми на 

рівні 

С 

Координація другого рівня: управління вищої підсистеми для 

узгодження локальних цілей нижніх підсистем в межах цеху, 

відділення, дільниці 

Д Координація третього рівня – узгодження цілей між цехами, 



дільницями, відділеннями 

Е 
Координація четвертого рівня – узгодження цілей між окремими 

виробництвами в межах НГП 

 

Організаційна структура НГП відображає розподілення процесів у 

функціональних сферах (стратах) між її елементами. 

Маючи на меті ефективність управління підприємством, необхідно для 

кожної страти поставити у відповідність своє число рівнів прийняття рішень і 

своє число елементів, а число підсистем в кожному з елементів залежить від 

обраного критерію декомпозиції. 

Число підсистем в першому ешелоні визначається результатом 

декомпозиції процесу на самостійні елементарні оператори типу «вхід-вихід». 

Це призводить до великої кількості підсистем контролю і регулювання на 

нижньому локальному рівні системи. 

На наступному рівні управління число підсистем залежить від технології 

технологічного комплексу з підготовки нафти, газу і води та параметричності 

зв’язків між операторами процесу. 

Аналогічно можна виділити число підсистем в третьому та четвертому 

елементах. При виділенні підсистем застосовано технологічний аналіз, при 

якому забезпечується мінімум технологічних зв’язків, тобто максимальна 

автономність підсистем. Враховано, що в складі технологічного комплексу 

існують сильнозв’язані (із зворотніми зв’язками) і слабозв’язані (без зворотніх 

зв’язків) підсистеми. Якщо виділені сильнозв’язані підсистеми, то решта 

підсистем є слабозв’язаними. Якщо існують тільки слабозв’язані підсистеми, то 

алгоритм декомпозиції передбачає пошук вузлів на орієнтованому графі, тобто 

вершин, інцедентних більш ніж двом дугам, які звичайно розташовуються на 

межі слабозв’язаних систем. 

Число підсистем k в системі j-го рівня визначається [15] лише 

результатами ретельного обстеження кожного НГП. Тоді функціональна 

структура об’єкта управління описується графом: 



),( UFW  ,                                                (15) 

де  F – множина функцій управління; 

     U – множина інформаційних потоків. 

 Зв’язок об’єкта управління з системою управління можна визначити за 

допомогою певних процедур [15]: 

( ) ),(),(, BVGUFWÀÌÃ RR →→⋅  ,                       (16) 

де  ( )ÀÌÃ ,⋅  - конденсація орієнтованого графа структури технологічного  

     об’єкта управління; 

     Ì – множина технологічних елементів; 

     À -  множина зв’язків між ними; 

    G(V,B) – орієнтований граф технічної структури системи управління; 

   V – множина функціональних елементів системи управління; 

   В – множина зв’язків між ними; 

   R – стратегія, яка визначається алгоритмами процедур проектування. 

 Таку модель можна отримати, якщо  використовувати орієнтовані графи. 

Тоді граф технічної структури записується як G(V,B), де V - множина 

функціональних елементів Vі ⊂V; В - множина зв’язків між ними Ві ⊂В. Отже 

для кожної підсистеми можна записати, що Gі (Vі ,Bі) – орієнтовані графи 

технічної структури НГП. 

 Для опису структури автоматизованих блочних групових установок типу 

«Супутник» [8], в яких здійснюється підготовка нафти, газу і води необхідно 

також включити множину технологічних елементів. Тоді орієнтований граф 

технічної структури автоматизованого НГП подаватиметься так: 

),(),(),( BVGÀÌÃQIO = ,                                  (17) 

де I – локальна мета управління; 

     Q – загальна мета управління; 

    М – множина технологічних установок або агрегатів; 

   А – зв’язок між технологічними установками; 

   Г(М, А) – орієнтований граф технологічного об’єкта управління;   



   G(V, B) – орієнтований граф системи управління. 

 При цьому необхідно враховувати, що перетин орієнтованих графів 

),(),( BVGÀÌÃ                                           (18)  

не пуста множина. 

 Якщо система реалізує множину функцій F(f1 , f2 , …, fm), тоді кожну 

функцію можна представити як відображення в підсистемі за h маршрутами 

показників вхідної інформації в показники вихідної: 

{ }hiyxM ,...,2,1),(: =  ,                                        (19) 

де М – множина технологічних елементів в технологічному комплексі; 

    XXx j ⊂∈ – модулі – джерела інформації про об’єкт; 

    YYy j ⊂∈ – модулі – приймачі інформації; 

     j = 1,2,…,т ; 

    m -  кількість функцій, яку реалізує система; 

    h – кількість маршрутів показників вхідної інформації в показники вихідної. 

    Тоді графова модель функціональної підсистеми НГП матиме такий 

вигляд: 

Gj (Vj ,Bj) = {Uh Mi (x,y)},  Uh Mi (x,y) ≠ Ø,                       (20) 

 де i = 1,2,…,h;  j = 1,2,…,m; jXx∈  , jYy∈ , 

      Uh – інформаційні зв’язки. 

 Врахуємо, що для слабозв’язаних підсистем алгоритм декомпозиції 

повинен передбачати також пошук вузлів на орієнтованому графі. Відзначимо, 

що структура вузла управління це сукупність функціональних елементів Vj та 

зв’язків між ними Вj, а спосіб їх організації диктується функціями і цілями, що 

реалізуються підсистемою НГП. Разом з тим, вузол управління реалізує q 

функцій із заданими показниками якості ( 1≥≥ qm ), а кількість вузлів 

управління ρ визначає ступінь розподіленості системи. 

 Отже модель вузла управління для слабозв’язаних підсистем НГП має 

такий вигляд: 



  
O),(),(),(),(),(

1 11
/≠===

= ==
yxMBVGyxMBVGBVG ij

q

j

h

i
jjjij

q

j
jjj

ρ
ρρρ ,   (21) 

де  j = 1,2,…,q; i = 1,2,…,h; ;mq ≤  jXx∈  , jYy∈ ; 
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Тоді на базі використаного холі стичного методу  модель технічної 

структури системи управління НГП можна представити у такому 

феноменологічному [15] вигляді: 
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де j = 1,2,…,q; i = 1,2,…,h; ρ =1,2,…,ρ; ;mq∈  

де ρ – число вузлів управління; 

    q – кількість функцій, які реалізує підсистема із заданими показниками 

якості; 

    h – маршрути перетворення вхідної інформації у вихідну; 

   m – кількість функцій системи управління НГВП. 

 Проведений аналіз свідчить, що наведені феноменологічні моделі наочні, 

добре відображають конфігурацію системи та зв’язки між елементами і їх 

групами; при відомій важливості окремих елементів вони дозволяють 

визначити значення показників якості системи з урахуванням способів 

з’єднання елементів; дозволяють перетворити графові представлення в 

матричні еквіваленти. 

 Проте, ці моделі громіздкі і не завжди зручні. У зв’язку з цим вони мають 

бути доповнені  економіко-математичною моделлю підприємства, між 

компонентами якої існують синергічні взаємозв’язки [16]. Модель окремого 

НГП відображає порядок його розрахунків з працівниками, розрахунки за 

сировину, за реалізовану продукцію у вигляді динаміки надходжень, 

розрахунки за послуги сторонніх організацій, а також динаміку капіталу та 

виробництва підприємства з урахуванням попиту та інших зовнішніх 



економічних чинників, які впливають на динаміку системи. Це такі чинники як 

умови режиму праці, ставки оподаткування, а також показники, що головним 

чином визначаються зовнішніми умовами – рівень фінансових витрат 

підприємств та ін. 

 Якщо вектор )(tX T  характеризує економічний стан та діяльність НГП в 

місяці t :       

( )tttt
T QKAKNPtX ,,,)( =  ,                                  (22) 

де NPt – накопичений за t місяців прибуток; 

    Kt – накопичений власний капітал НГП; 

   KAt – накопичений за t місяців інвестований (акцептований) капітал НГП; 

   Qt – випуск продукції НГП, 

тоді вектор Y = Y(X,t) об’єднує зовнішні економічні чинники, що впливають на 

динаміку системи в цілому:  

( )tttttttttttt
T DrLlscfsfpVtXY βαη ,,,,,,,,,,,),( = ,             (23) 

де Vt – ціна, за якою НГП реалізує продукцію (трансфертна ціна); 

    pt – ціна реалізації одиниці продукції (1 т нафти, або 1 тис м3 газу); 

    ft – місячні фіксовані загально-адміністративні витрати; 

    fst – місячні фіксовані збутові витрати; 

    sct – змінні збутові витрати на одиницю продукції; 

    lt – вартість робочої сили НГП; 

    Lt – чисельність персоналу основного виробництва НГП; 

    rt – коефіцієнт, пов’язаний із приростом попиту у відсотках за один рік 

діяльності підприємства (значення r дорівнює відсотку приросту попиту 

протягом першого року діяльності при Dmax=2); 

    Dmax t – максимально-можлива кратність зростання попиту на продукцію 

(наприклад, якщо при t→∞ попит може зрости в три рази, то Dmax=2) [15]; 

    ηt – коефіцієнт, що характеризує виробничу потужність підприємства; 

    αt – ставка реінвестування прибутку в капітал підприємства; 

    βt – ставка амортизації капіталу. 



 Ці величини є функціями, які залежать як від часу, так і від 

перерахованих вище компонент вектора TX . 

 

Висновок. 

Проведений структурний аналіз нафтогазових підприємств корпоративної 

структури як об’єктів управління показав, що найбільш перспективним є 

розробка ієрархічної системи інтегрованого управління, яка розглядається як 

багаторівнева структура, що складається із взаємозв’язаних між собою та 

зовнішнім середовищем елементів. Сформульована узагальнена мета 

управління, показано зв’язок об’єкта управління з системою управління, 

запропонована модель функціональної підсистеми, модель вузла управління 

для слабозв’язаних підсистем і модель технічної структури системи управління 

об’єктами, що функціонують за умов істотної апріорної та поточної 

невизначеності. Вони можуть бути використані для вирішення задач 

координації роботи підсистем в інтегрованій системі управління 

нафтовидобувним підприємством корпоративної структури. 
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