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Організація технічного обліку споживаних 
енергоресурсів поряд з комерційним є актуаль-
ною задачею в зв'язку з дефіцитом енергоресу-
рсів і потребою  у створенні енерго- і ресурсо-
заощаджуючих технологій, які б забезпечували  
зниження витрат підприємства і підвищення 
продуктивності праці [1-5]. 

Проте аналіз літературних джерел (напри-
клад, [1÷4] та ін.) свідчить про недостатній  
об'єм досліджень в контексті використання ме-
тодів технічного обліку споживаних енергоре-
сурсів з позицій системного підходу до ство-
рення методів управління процесами форму-
вання витрат на буріння свердловин  і видобу-
вання нафти і газу та зменшення частки витрат 
на енергію в собівартості продукції. 

Тому  метою даної статті є економічне об-
ґрунтування необхідності технічного обліку 
енергоресурсів як одного із напрямків енерго-
заощадження на підприємствах галузі і важли-
вої складової процесу формування витрат під-
приємств. 

Сучасні тенденції побудови управління 
процесами формування витрат на підприємстві 
передбачають інтеграцію систем управління 
різними ділянками виробництва з системами 
контролю за споживаними енергоресурсами в 
єдину систему управління підприємством. От-
же, ефективне управління процесом формуван-
ня витрат підприємства повинно бути пов'яза-
ним з технологічними процесами. 

При такому підході інформація щодо наяв-
ності і використання енергоресурсів стає до-
ступною і необхідною для всіх ланок управлін-
ня на підприємстві. Раціональне використання 
цієї інформації дає змогу оптимізувати техно-
логічні процеси, зменшити час простою вироб-
ничих потужностей, планувати розвиток і, вре-
шті решт, впливати на собівартість нафти і газу 
та показники рентабільності підприємств.  

Основними напрямками енергозаощаджен-
ня на підприємстві є: удосконалення  комерцій-
ного обліку енергоресурсів, створення системи 
технічного обліку споживання енергоресурсів, 
оптимізація технологічних процесів на конкре-
тному обладнанні з додаванням керувальної дії  
у вигляді заданого рівня енергоспоживання. 

Якщо існуючі системи  комерційного облі-
ку не ведуть безпосередньо до зниження спо-
живання енергоресурсів [2], то системи техніч-
ного обліку енергоресурсів можуть дати реаль-
ну картину  споживання енергоресурсів на ко-
жну одиницю продукції (1 м проходки сверд-
ловини, 1 тонну видобутої нафти і т.п.). 

Аналіз електроспоживання буровими уста-
новками різних типів свідчить, що при бурінні 
глибоких свердловин має місце підвищення 
витрат електроенергії, зумовлене складними 
геолого-технічними умовами буріння, а також 
великою потужністю встановленого обладнан-
ня. Наприклад, в табл.1 наведені параметри су-
часних пересувних бурових установок [6] і по-
тужність встановлених двигунів. 

Бачимо, що навіть на пересувних бурових 
установках двигунів потужністю менше 300 к.с. 
або 403 кВт немає. Більше того,  витрати енер-
гії збільшуються залежно від глибини свердло-
вини. 

На рис. 1 зображено залежність витрат 
електроенергії  від глибини буріння для бурової 
установки Уралмаш-4Е-76 (вежа  ВБ-53-320, 
насоси У8-GMА2, проектна глибина   
2810-2973 м, проектний горизонт – вигодська 
світа Долинської складки, до глибини Н=2100м 
– електробур Е240-8Р  з долотом  295,3С3-ГВ, 
при Н>2100м – електробур Е164-8Р з долотом 
190,5С3-ГВ). 

На основі оброблених статистичних даних 
виведені усереднені залежності витрати елект-
роенергії W від глибини свердловини H, які 
представлені у вигляді формули 
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де: .,k  – постійні коефіцієнти для даної пло-
щі; 

0W  – витрати електроенергії на допоміж-
ному обладнанні, тис. кВт ∙ год. 

Користуючись рівнянням (1), а також за-
лежністю питомих витрат електроенергії від 
глибини Н свердловини, яка може бути отри-
мана із співвідношення 
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можна визначити питомі норми витрати елект-
роенергії на поглиблення свердловин для даної 
площі. 

На базі отриманих залежностей (1) і (2) і 
даних щодо завантаження електрообладнання 
можна визначити загальні витрати електроене-
ргії на будівництво нафтових і газових сверд-
ловин розрахунково-аналітичним методом, ко-
ристуючись виразом 
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де: )(1 HW  – витрата електроенергії на обер-
тання бурильного інструменту в функції глиби-
ни свердловини Н; 

)(2 HW  – витрата електроенергії на прока-
чування промивальної рідини; 

)(3 HW  – витрата електроенергії на спуско-
підіймальні операції. 

Складові )(1 HW і )(2 HW можна визначити 
як функції середньої споживаної потужності Р 
за час t роботи обладнання [4], при цьому Р1(Н) 
і Р2(Н) можна визначити шляхом апроксимації 
отриманих експериментальних даних. 

Необхідність технічного обліку енергоре-
сурсів існує ще і тому, що на більшості  проми-
слових підприємств система обліку будується 
за принципом нормативного списання, коли 
покази приладів обліку, встановлених на межах 
розділу між споживачем і постачальником ене-
ргоресурсів,  розподіляються між підрозділами 
підприємства на основі  нормативів. В такій 
системі абсолютні і відносні величини вартості 
енергоносіїв залежать від суб'єктивних факто-
рів, а кошти, які вкладаються в енергозаоща-
джуючі заходи, витрачаються, не маючи кількі-
сної оцінки отриманої віддачі і не зменшуючи 
загальної суми оплати за енергоносії. 

Таблиця 1 — Технічні характеристики сучасних мобільних бурових установок 

М о д е л і 

Параметри Уралмаш 
2500/160 

ДМ 

Уралмаш 
2000/125 

ДМ 

Уралмаш 
1600/100 

ДМ 

Уралмаш 
1200/80 

ДМ 

К200Т 
фірми 

DRECO 

LTO-250 
фірми 

COOPER 
Глибина буріння, м 3200 2800 2100 1800 2500 2500 
Висота мачти, м 34,1 33,4 23,4 28,0 35,4 30,35 
Привідна потужність 
двигуна, к-сть ∙ к.с.  
(або розрахункова 
потужність на вхід-
ному валі бурової 
лебідки,  кВт) 

2∙400 2∙300 1∙508 1∙300 (510) (403) 

 

 
Рисунок 1 — Графік залежності  витрат електроенергії від глибини буріння (Уралмаш-4Е-76) 
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Проте перехід до обліку енергоресурсів за 
допомогою приладів контролю, встановлених 
для  кожного споживача енергоносіїв, може 
дати реальну картину розтікання отриманих 
енергоносіїв по внутрішній мережі підприємст-
ва і частку витрат енергоресурсів в собівартості 
кожної одиниці продукції. 

Звісно, установка атестованого на комер-
ційний облік вимірювального приладу в кож-
ному розподільчому вузлі в середині підприєм-
ства недоцільна через відсутність коштів. Крім 
того, важливішим є не інформація щодо абсо-
лютних значень споживаної енергії, а відповідь 
на запитання "скільки" і "коли" були споживані 
енергоресурси. Це дасть змогу визначити енер-
гоємність кожного конкретного технологічного 
процесу і прийняти рішення щодо управління 
процесами формування витрат.  

Отже, актуальною є необхідність створен-
ня автоматизованої системи дешевого і масово-
го технічного обліку та оперативного контролю 
за процесом споживання всіх видів енергоресу-
рсів на підприємстві (АСОЕ). Така система має 
бути розподіленою мережею збору даних без 
конкретних часових вимог, без управління, без 
періодичної переналадки обладнання. Проте 
слід врахувати, що навіть сильно розгалужена 
система комерційного обліку не може викону-
вати у повному обсязі такі завдання АСОЕ як: 
оперативне моделювання ситуації енергоспо-
живання, оперативний контроль в режимі on-
line за процесами розподілу і споживання енер-
горесурсів на підприємстві, ретроспективний 
аналіз  процесів споживання енергоресурсів. 

Перше завдання зумовлене теперішньою 
необхідністю, оскільки діють так звані режимні 
обмеження по електроенергії, коли підприємст-
во повинно терміново вивести частину потуж-
ностей для розвантаження енергосистеми. Ви-
робничі втрати, пов'язані з цими обмеженнями, 
деколи перевищують вартість самих  енергоре-
сурсів. Легко зрозуміти, що  вирішити питання 
щодо вимкнення конкретного обладнання з мі-
німальними втратами для підприємства за на-
явності одного лише телефону досить важко 
навіть для досвідченого диспетчера чи чергово-
го енергетика. Крім того, без автоматизованої 
системи моделювання процесу споживання 
енергоресурсів неможливо побачити наслідки 
прийняття рішень на всіх рівнях планування та 
керування підприємством. 

Друге завдання системи технічного обліку 
споживання енергоресурсів передбачає: визна-
чення поточної вартості витрат енергоресурсів і 
фінансових показників, які характеризують до-
цільність запуску того чи іншого технологічно-
го процесу у конкретній ситуації з врахуванням 
тарифної зони, доби, необхідності додаткового 
обігрівання, освітлення і т.п., отримання карти-
ни миттєвого потоку енергоресурсів в кожній 
точці мережі розподілень, обмеження спожи-
вання енергоресурсів кожним підрозділом і ко-
нтроль над дотриманням лімітів, безперервний 
контроль за величиною не врахованої різниці 
між отриманою і споживаною кількістю енер-
горесурсів (величиною небалансу). 

Третє завдання є основним для системи 
технічного обліку споживаних енергоресурсів  
— постійне планове поетапне зниження енер-
гоємності кінцевої продукції. АСОЕ повинна 
пропонувати інтерфейс, який дозволяє повер-
нутися в часі до будь-якого моменту функціо-
нування системи обліку.  

Отже, система технічного обліку спожи-
вання енергоресурсів повинна додатково вико-
нувати функції систем диспетчерезації, автома-
тизованого документообігу підприємства і ав-
томатизованого прийняття рішень. Співстав-
ляючи системи технічного і комерційного облі-
ку, варто також відзначити і зворотне: грамотно 
побудовану АСОЕ не слід цілком атестувати на 
комерційний облік. Більш ефективним рішен-
ням  є інтеграція існуючих систем комерційно-
го обліку по кожному виду енергоносіїв з єди-
ною системою технічного обліку на рівні пере-
дачі даних [2, 5]. 

Розглянуті завдання енергозаощадження 
можуть бути автоматично закладені в систему 
SCADA. Отже, маючи повну інформацію про 
стан об'єктів-споживачів різних видів енергії, 
можна організувати як комерційний, так і  тех-
нічний облік. Цьому сприяє те, що більшість 
пристроїв RTU (Remote Terminal Unit), крім 
моніторингу аналогових і дискретних сигналів, 
орієнтовані також  на вимірювання електрич-
них параметрів або на обчислення  потоків газу, 
пари, води та інших фізичних величин. Тому в 
багатьох випадках доцільним є комплексне ви-
рішення проблеми: застосувати систему 
SCADA і водночас реалізувати функції дистан-
ційного моніторингу та керування і функції 
технічного (або комерційного) обліку енергоре-
сурсів. 

Висновок 
Підприємства галузі, які вирішили активно 

працювати в напрямку енергозаощадження, 
зможуть подолати як технічні, так і організа-
ційні труднощі шляхом використання поряд з 
системами комерційного обліку високоефекти-
вного технічного обліку споживання енергоре-
сурсів як важливої складової процесу управлін-
ня формуванням витрат підприємства. 
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Слід вважати справедливим твердження 
фахівців про те, що мале підприємництво є не-
від’ємною складовою світової ринкової госпо-
дарської системи. Особливу увагу й свою під-
тримку приділимо сміливій заяві Дриги С.Г. 
[1], коли він стверджує, що в економічній науці 
давно вже стали аксіоматичними такі поняття:  

– малий бізнес відіграє найважливішу роль 
при вирішенні завдань економічного і соціаль-
ного характеру;  

– активна державна підтримка розбудови 
малого підприємництва в майбутньому забез-
печує створення більшої чисельності робочих 
місць, збільшує базу оподаткування та ріст на-
ціонального доходу. 

Не менш важливим моментом в цьому 
контексті є й те, що, підтримуючи малий та се-
редній бізнес, держава водночас сприяє розвит-
ку промисловості, в тому числі й нафтогазового 
комплексу. Нафтогазову промисловість можна 
назвати становим хребтом сучасної економіки. 
Адже забезпечення ресурсами нафти і газу – 
основа енергетичної безпеки та запорука розви-
тку економіки будь-якої країни світу. Тому за-
лучення малого й середнього бізнесу до розвит-
ку даної галузі промисловості повинно отриму-
вати сприяння з боку органів державної влади, 

6 Эпштейн В. Мурахтин В. Новые мобиль-
ные буровые установки и превенторы для бу-
рения на депрессии // Бурение и нефть. – 2004. 
– № 6. – С.4-7. 

 
 
 
 
 
 
 

а державні програми підтримки підприємництва 
повинні бути націленими на розвиток промис-
лового виробництва, на перехід малого й серед-
нього підприємництва до сектора великого. 

Сьогодні припинити руйнівний вплив не-
гативних тенденцій, що набувають стабільного 
характеру в економіці малого й середнього біз-
несу, можливо лише при негайному втручанні 
держави в процеси його розбудови. До того ж 
розробка та обґрунтування державних програм 
повинна опиратись на політико-економічний 
аналіз проблеми, її сегментацію в макроеконо-
мічних процесах національної економіки та 
практичні мікроекономічні механізми вирішен-
ня [2]. 

Для повного виконання даного завдання 
варто також розширити простір погляду на 
проблеми, провести аналогію з типовими при-
кладами світової практики. Адже більш ефек-
тивно використати наявний досвід роботи, ніж 
самостійно придумувати процеси, які, як вияв-
ляється, вже давно працюють й приносять по-
зитивні результати.   

Завдання автора даної статті полягає в до-
слідженні досвіду реалізації та фінансового за-
безпечення державної політики підтримки ма-
лих та середніх підприємств (МСП) у Респуб-
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Статья посвящена исследованию европейс-
кой практики функционирования системы госу-
дарственной поддержки малого и среднего пред-
принимательства на примере Республики Польша. 
Особенное внимание уделено определению основных 
направлений правительственной политики в Поль-
ше, направленной на развитие малого и среднего 
бизнеса, опыта внедрения и финансирования про-
грамм государственной помощи. Автором также 
проанализирована инфраструктура поддержки 
предпринимательства и рассмотрены взаимос-
вязи польских институций окружения бизнеса. 
Полученные выводы за результатами исследова-
ния мирового опыта проектируются на условия 
национальной экономики. 

 The article is devoted to investigation of Euro-
pean practice of functioning of the system of state 
support of small and medium entrepreneurship by using 
as an example the processes in Poland Republic. The 
special attention is paid to definition of the main direc-
tions of the governmental policy in Poland, directed to 
the development of small and medium business, the 
experience of implementation and financing of the 
state aid programs are also opened in details. The 
infrastructure of entrepreneurship support is analysed 
by the author, and intercommunications of Polish institu-
tions of business environment are considered. The re-
sults of the world experience investigation let form the 
conclusions which are projecting on the national econ-
omy conditions. 

 


