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Вступ. На сьогодні значна кількість родо-
вищ України перебуває на завершальній стадії 
розробки, тому питання сповільнення темпів 
падіння обсягів видобування нафти є надзви-
чайно актуальним. Кількість низькодебітних 
свердловин невпинно зростає, а від ефективно-
сті роботи з таким фондом залежить як загаль-
ний видобуток нафти в країні, так і його собі-
вартість. Різке погіршення структури запасів, 
обмеженість фінансових ресурсів для модерні-
зації виробництва ускладнюють дане завдання. 
Проблема оптимізації розробки нафтових родо-
вищ зумовлює необхідність адаптації високо-
обводненого низькодебітного фонду свердло-
вин до погіршених умов розробки і, як наслі-
док, до встановлення економічної доцільності 
експлуатації такого фонду, що потребує дета-
льного обґрунтування. 

 
Аналіз досліджень і публікацій по про-

блемі. Підвищенню ефективності роботи низь-
кодебітних свердловин, визначенню граничних 
меж та доцільності їх подальшої експлуатації із 
врахуванням мінімально рентабельних дебітів 
присвячують свої роботи значна кількість до-
слідників [2, 5, 7, 8]. Тим більше, що у ринко-
вих умовах, які склалися, економічна доціль-
ність подальшої експлуатації як високообвод-
нених родовищ (покладів), так і окремих сверд-
ловин після досягнення граничної межі є про-
блематичною і потребує детального обґрунту-
вання.  

 
Результати дослідження.  Аналіз стану 

видобутку нафти і газоконденсату на багатьох 

родовищах свідчить, що однією з основних 
причин зниження видобутку вуглеводнів є по-
гіршення колекторських властивостей порід у 
привибійній зоні в процесі розкриття пластів та 
їх розробки [1]. Особливістю будови продукти-
вних пластів є значне поширення низькопрони-
кних колекторів, які вміщують значні запаси 
нафти. Численні вітчизняні та зарубіжні дослі-
дження і виробничий промисловий досвід свід-
чать, що в процесі буріння та освоєння сверд-
ловин погіршується фільтраційна характерис-
тика привибійної зони пласта, що обумовлено 
проникненням у пласт фільтрату і твердої фази 
промивальної рідини. Залежно від конкретних 
умов буріння фільтрати бурових розчинів мо-
жуть проникати в продуктивні пласти на гли-
бину в середньому до 1,5 м, а інколи і більше. 
При цьому вода або фільтрат бурового розчину 
відтісняють нафту з привибійної зони вглиб 
пласта, зумовлюючи зниження проникності 
колектора на 50 % і більше. Недосконалість 
методів освоєння та експлуатації свердловин 
призводить до занижених показників експлуа-
тації, в результаті чого свердловини часто пе-
ребувають у бездії, хоча їх потенціал далеко не 
вичерпано [2]. 

Згідно з Правилами розробки родовищ  
нафти і газу [3], до низькодебітних свердловин 
відносять свердловини із дебітом нафти  
qн ≤ 5 т/добу. Так, по нафтогазовидобувних 
управліннях Західного регіону України загалом 
за 2010 рік питома вага низькодебітних сверд-
ловин становила 92% від загального фонду све-
рдловин, забезпечуючи при цьому 45,4% видо-
бутку нафти. Розподіл фонду свердловин за 
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продуктивністю та видобутком нафти наведено 
на рисунку 1. 

У таблиці 1 представлено розподіл фонду 
свердловин по нафтогазовидобувних управлін-
нях Західного регіону. Так, по НГВУ "Долина-
нафтогаз" питома вага даних свердловин стано-
вить 81,9% від загального фонду, видобуток 
нафти – 36,7%; по НГВУ "Надвірнанафтогаз" 
відповідно 98,6% і 74,7%, по НГВУ "Борислав-
нафтогаз" відповідно 97,1% і 54,1%.  

З наведених даних видно, що є значні резе-
рви підвищення видобутку нафти за рахунок 
низькодебітних свердловин. Але постає також 

проблема економічної доцільності подальшої 
експлуатації нерентабельних свердловин.  

Згідно з Положенням про порядок техніко-
економічного обґрунтування кондицій для під-
рахунку запасів родовищ нафти і газу [4] за ре-
нтабельний період розробки приймається пері-
од отримання позитивних значень річного дис-
контованого грошового потоку. Даний критерій 
допускає одночасну експлуатацію об’єкта як 
свердловинами, які приносять дохід підприєм-
ству, тобто рентабельними, так і збитковими 
свердловинами. 

 
Рисунок 1 – Розподіл фонду свердловин за продуктивністю та видобутком нафти по НГВУ 

Західного регіону у 2010 р. 
 

Таблиця 1 – Розподіл фонду низькодебітних свердловин за продуктивністю  
по НГВУ Західного регіону у 2010 р. 

Продуктивність свердловин, т/д Показники до 0,2 0,21 - 0,5 0,51 - 2,0 2,01 - 5,0 >5,0 
НГВУ "Долинанафтогаз" 

Кількість свердловин, шт. 87 35 84 65 60 
з них рентабельні – 3 57 65 60 
Питома вага свердловин, % 26,3 10,6 25,4 19,6 18,1 
Питома вага видобутку нафти, % 0,7 1,3 10,5 24,2 63,3 

НГВУ "Надвірнанафтогаз" 
Кількість свердловин, шт. 16 41 65 15 2 
з них рентабельні – 30 63 15 2 
Питома вага свердловин, % 11,5 29,5 46,8 10,8 1,4 
Питома вага видобутку нафти, % 1,1 9,0 37,4 27,2 25,3 

НГВУ "Бориславнафтогаз" 
Кількість свердловин, шт. 266 97 74 14 13 
з них рентабельні 35 58 65 14 12 
Питома вага свердловин, % 57,3 20,9 15,9 3,0 2,9 
Питома вага видобутку нафти, % 6,3 7,8 20,9 19,0 46 
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При цьому збитки від експлуатації нерен-
табельних свердловин повинні покриватися 
доходами рентабельних свердловин, тобто до-
хід повинен бути позитивним. При даному під-
ході прибутковість від розробки об’єкта зага-
лом складатиметься із суми доходів (збитків) 
від експлуатації окремих свердловин [5].  

Поки висока ефективність роботи окремих 
високодебітних свердловин дозволяє продов-
жувати експлуатацію окремих низькодебітних 
свердловин без значних збитків, проблем, 
пов’язаних із оцінкою рентабельності роботи 
окремої свердловини, не виникає. Але з вичер-
панням запасів рівень видобутку по них зни-
зиться, і постає питання, за рахунок чого тоді 
проходитиме вирівнювання і підтримання се-
редніх витрат. Визначення структури доходів 
від кожної свердловини дозволить встановити 
економічну межу її експлуатації і прийняти 
практичне рішення щодо подальшого викорис-
тання свердловини.  

Найпростішим способом оцінки роботи 
видобувної свердловини є визначення фінансо-
вого результату (ФР) від її експлуатації, як до-
бутку різниці ціни і собівартості одиниці про-
дукції та товарної кількості продукції із окре-
мої свердловини.  

Згідно методики визначення граничних 
меж економічної доцільності подальшої екс-
плуатації свердловини [6] виділяють наступні 
області ефективності експлуатації свердловини: 

–  якщо ФР>0, свердловина економічно ре-
нтабельна; 

–  якщо ФР=0, свердловина, працює на ме-
жі рентабельності (беззбиткова експлуатація 
свердловини); 

–  якщо ФР<0, свердловина нерентабельна. 
Для нерентабельних свердловин виділяють 

такі умови: 
–  якщо ціна Ц>Суз (Суз – умовно-змінна 

складова собівартості одиниці товарної проду-
кції), то частина прибутку покриває постійні 
витрати; тож доцільно продовжувати експлуа-
тацію даної свердловини. Такі свердловини 
відносяться до категорії умовно-рентабельних і 
для них,  в першу чергу, необхідно застосову-
вати різні методи підвищення нафтовіддачі 
пластів; 

–  якщо Ц<Суз, то свердловина належить до 
збиткових з економічної точки зору, то ж її слід 
вивести з видобувного фонду. 

Для більш детального вивчення доцільнос-
ті виведення свердловини з видобувного фонду 
в якості межі можна порівнювати не лише умо-
вно-змінні, а і вивільнені витрати (Вв). Якщо 
виконується умова Вв>Ц, свердловина нерента-
бельна.  

Проте, як зазначено в роботах [5, 7], виве-
дення збиткових свердловин з видобувного фо-
нду може призвести до технологічних, екологі-
чних, соціальних та економічних негараздів.  

Щодо економічного аспекту, то переведен-
ня збиткових свердловин у бездію не призведе 
до суттєвого зменшення збитків, так як більша 
частина умовно-постійних витрат і амортизація 
самої свердловини, що враховуються при роз-

рахунку собівартості, не залежать від роботи 
окремої свердловини. При виведенні свердло-
вини з діючого фонду дані витрати будуть пе-
рерозподілені між свердловинами діючого фо-
нду. Для прийняття остаточного рішення про 
економічну доцільність подальшої експлуатації 
свердловини в конкретних умовах розробки 
необхідно порівняти дві величини – збитки від 
експлуатації свердловини та умовно-постійні 
витрати. Якщо збитки від експлуатації не біль-
ші, ніж умовно-постійні витрати, то недоцільно 
переводити таку свердловину в бездіючий 
фонд, а варто застосовувати на ній методи ін-
тенсифікації видобування. 

На жаль, потенціал сучасних методів під-
вищення нафтовіддачі (МПН) недостатньо ви-
користовується в українському нафтогазовому 
комплексі. На нафтогазових родовищах Захід-
ного регіону застосовуються гідродинамічні, 
теплові, хімічні МПН, технології гідравлічного 
розриву пласта (ГРП). За період 2005-2010 рр. 
додатковий видобуток нафти за рахунок МПН 
зріс в 1,5 рази – до 107,5 тис. т. Такий об’єм 
додаткового видобутку відповідає в середньому 
22 % від загального видобутку нафти західних 
нафтогазовидобувних управлінь. Найбільша 
частка у додатковому видобутку нафти нале-
жить гідродинамічним методам (64 %), відпові-
дно тепловим – 18 %, технології ГРП – 16 %, 
хімічним методам – 2 %. До прикладу, у світо-
вій практиці найбільш застосовувані теплові та 
газові МПН, частка додаткового видобутку за 
рахунок яких складає понад 95 %. 

Слід вказати на гостру необхідність роз-
ширення застосування сучасних МПН, адже 
роботи з їх впровадження з технічних і еконо-
мічних причин ведуться лише на чотирьох-
п’яти родовищах. На противагу методу ГРП, 
що є складним і високозатратним та рекомен-
дується до застосування при проникненні  
фільтрату на глибину від 1,5 м і більше, метод 
імплозії (локальний гідророзрив пласта) [9] є 
простим,  доступним і забезпечує утворення 
тріщин у привибійній зоні свердловини без за-
качування в них закріплюючих матеріалів. При 
цьому структура основного нафтового пласта 
не порушується. За даними досліджень, при-
плив нафти після імплозії може зрости у декі-
лька разів. Висока ефективність методу при 
застосуванні у свердловинах з малою проникні-
стю порід-колекторів пояснюється утворенням 
вертикальних тріщин, що забезпечують вели-
кий приплив рідини із пласта до вибою сверд-
ловини.  

Найбільш перспективним напрямком є 
створення і використання комплексних техно-
логій, що забезпечували б багатофакторний 
вплив на пласт і флюїди, що його насичують 
[10].  

 
Висновки. За умов значних темпів падіння 

видобування нафти в Україні існують значні 
резерви підвищення ефективності функціону-
вання нафтогазовидобувних управлінь за раху-
нок раціональної експлуатації низькодебітних 
свердловин. За допомогою оперативного моні-
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торингу рівня рентабельності свердловин є мо-
жливість виділяти групу свердловин, щодо 
яких необхідно приймати рішення про доціль-
ність їх подальшої експлуатації шляхом засто-
сування на них методів інтенсифікації. Стиму-
лювання розвитку даних методів дозволить в 
стислі терміни кардинально підвищити потен-
ціал нафтовіддачі важковидобувних запасів і, 
таким чином, змінити негативну тенденцію 
зниження видобування нафти.  
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