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У статті досліджено технологічні можли-
вості та переваги інтелектуальних нафто-
газових родовищ. Виокремлено передумови 
впровадження даних технологій у діяль-
ність нафтогазових компаній. Здійснено 
класифікацію технологій інтелектуальних 
нафтогазових родовищ за функціональ-
ністю. Досліджено вплив цифрових техно-
логій на ефективність діяльності компаній, 
що займаються розвідкою та видобуванням 
вуглеводнів, їх транспортуванням та збе-
ріганням, а також їх переробкою. Проаналі-
зовано приклади використання технологій 
інтелектуальних нафтогазових родовищ 
компаніями з різних куточків світу, у тому 
числі й з України. Акцентовано увагу на при-
чинах невдач реалізації проектів інтелекту-
альних нафтогазових родовищ. Запропоно-
вано рекомендації для українських компаній 
нафтогазового сектору, які допоможуть 
успішно впроваджувати технології інтелек-
туальних нафтогазових родовищ та підви-
щити ефективність їхньої діяльності.
ключові слова: інтелектуальне нафтога-
зове родовище, цифрові технології, дистан-
ційний моніторинг обладнання, когнітивні 
обчислення, Інтернет речей.

В статье исследованы технологические 
возможности и преимущества интеллек-

туальных нефтегазовых месторождений. 
Выделены предпосылки внедрения данных 
технологий в деятельность нефтегазовых 
компаний. Осуществлена классификация 
технологий интеллектуальных нефтега-
зовых месторождений по функционально-
сти. Исследовано влияние цифровых тех-
нологий на эффективность деятельности 
компаний, занимающихся разведкой и добы-
чей углеводородов, их транспортировкой 
и хранением, а также их переработкой. 
Проанализированы примеры использования 
технологий интеллектуальных нефтега-
зовых месторождений компаниями из раз-
ных уголков мира, в том числе и из Укра-
ины. Акцентировано внимание на причинах 
неудач реализации проектов интеллекту-
альных нефтегазовых месторождений. 
Предложены рекомендации для украинских 
компаний нефтегазового сектора, которые 
помогут успешно внедрять технологии 
интеллектуальных нефтегазовых место-
рождений и повысить эффективность их 
деятельности.
ключевые слова: интеллектуальное 
нефтегазовое месторождение, цифровые 
технологии, дистанционный мониторинг 
оборудования, когнитивные вычисления, 
Интернет вещей.

The technological possibilities and advantages of digital oilfield technologies are investigated in this article. Digital oilfield technologies cover a wide range of 
tools and tasks that are implemented in modern data analysis techniques for the deployment of integrated workflows that improve the efficiency of operations 
of companies in the oil and gas sector. The preconditions for the implementation of these technologies into the activity of oil and gas companies are singled out. 
The advantages for organizations that successfully implement digital oilfield technologies in their work processes are identified, among which faster adoption 
of better management decisions, increase of production volumes, reduction of risk, reduction of expenses and increase of work efficiency, growth of invest-
ment potential. Classification of digital oilfield technologies by functionality is carried out. The influence of digital technologies on the efficiency of companies 
engaged in the exploration and extraction of hydrocarbons, their transportation and storage, as well as their processing is explored. Areas of application of digital 
technologies which maximize the growth of the companies' efficiency are defined. The examples of the use of digital oilfield technologies by companies from dif-
ferent corners of the world, including Ukraine, are analyzed. The quantitative measurement of the effectiveness of digital technologies for each of the analyzed 
companies is presented. The reasons for the implementation failure of digital oilfield projects are emphasized. On the way to the successful implementation 
of innovative digital technologies there are a significant number of internal obstacles associated with the organization of the company's workflows. In order to 
eliminate those obstacles oil and gas companies must intensify the processes of overcoming the resistance to technology implementation by informing and 
training employees in order to have a clearer understanding of the benefits of the technology being implemented. Recommendations for Ukrainian oil and gas 
companies are proposed, which will lead to successful implementation of digital oilfield technologies and increase their operational efficiency.
Key words: digital oilfield, digital technologies, remote monitoring of equipment, cognitive calculations, Internet of things.

теХнолоГічні моЖливості та ПереваГи  
інтелектуальниХ нафтоГаЗовиХ родовиЩ
TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES AND ADVANTAGES OF DIGITAL OILFIELD

Постановка проблеми. Сучасна нафтогазова 
промисловість має велике значення для світової 
економіки. Проблема забезпечення ресурсами 
нафти і газу – основа енергетичної безпеки – є 
особливо актуальною, оскільки енергетична без-
пека країни є невід’ємним складником національ-
ної та економічної безпеки і необхідною умовою 
існування та розвитку будь-якої держави.

Проблем, з якими стикається сьогодні світова 
нафтова і газова промисловість загалом та україн-
ська зокрема, є достатньо. До них відносяться зрос-
тання витрат на робочу силу, зростання капітальних 
витрат у зв’язку з труднощами в доступі до запасів 
вуглеводнів, забезпечення працівників безпечними 
умовами праці, посилення регулювання з боку дер-

жави, обмежений доступ до світових ринків і т. п. 
Промисловість продовжує значною мірою формува-
тися за допомогою нових технологій, спрямованих 
на пом’якшення цих проблем. За останні двадцять 
років численні технічні продукти та послуги зріли від 
концепцій на ранній стадії до пропозицій, здатних 
перетворити цілі галузі. Ця множина технічних про-
дуктів отримала спільну назву «технології інтелекту-
альних нафтогазових родовищ».

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у дослідження технологічних мож-
ливостей та переваг інтелектуальних нафтогазо-
вих родовищ зробили провідні зарубіжні та вітчиз-
няні вчені, зокрема F. Habashi, C. Haydu, V. Mittal, 
M. Smith, D. Wethe, I. Slav, K. Holdaway, G. Cope, 
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A. Abou-Sayed, А.А. Березина, С.В. Гаврищук, 
В.П. Гришаненко, А.О. Васеньова, Д.О. Єгер, 
Ю.О. Зарубін, Р.Ш. Садикова, Л.А. Абдулліна, 
Л.І. Газізулліна, О.В. Горбунов, Ю.С. Левандович, 
А.В. Кучернюк, І.В. Токмакова та ін. У роботах 
зазначених учених досліджено вплив цифрових 
технологій на підвищення ефективності діяльності 
компаній нафтогазового сектору економіки, роз-
глянуто проблеми організації робочого процесу на 
нафтогазовидобувних підприємствах під час упро-
вадження цифрових інновацій, оцінено переваги 
новітніх цифрових технологій над наявними.

Проте у більшості наукових праць недостат-
ньо розглянуто окремі технологічні можливості 
інтелектуальних нафтогазових родовищ; крім 
того, вплив сучасних інформаційних технологій на 
ефективність роботи підприємств НГК потребує 
подальшого вивчення та аналізу.

Постановка завдання. Ця стаття має на меті 
розкрити технологічні можливості та переваги інте-
лектуальних нафтогазових родовищ, які дадуть 
змогу поліпшити роботу нафтової та газової галузі 
України. Для того щоб надати рекомендації, пере-
дусім буде проведена оцінка функціоналу техноло-
гій, їхніх переваг та впливу на діяльність компаній, 
а також перешкод, з якими стикаються підприєм-
ства в процесі впровадження даних технологій.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Технології інтелектуальних нафтогазових родо-
вищ охоплюють широкий спектр інструментів 
і завдань, які впроваджені в сучасні методики ана-
лізу даних для розгортання інтегрованих робочих 
процесів, що поліпшують ефективність операцій-
ної діяльності компаній нафтогазового сектору. 
Об’єднуючи робочі процеси з передовими інфор-
маційними технологіями та інженерними рішен-
нями, більшість бізнес-процесів можуть стати 
автоматизованими і підвищити рентабельність 
капіталовкладень. Ця основна передумова при-
зводить до збільшення використання технологій 
інтелектуальних нафтогазових родовищ у всьому 
ланцюжку створення вартості, що підвищує рен-
табельність інвестицій за рахунок зниження екс-
плуатаційних витрат, збільшення видобутку вуг-
леводнів та усунення позапланових простоїв 
обладнання [1]. Технології інтелектуальних нафто-
газових родовищ – це специфічний для промисло-
вості термін, що відноситься до Четвертої інду-
стріальної революції, яка описує експоненціальні 
зміни у житті, роботі та взаємозв’язку між людьми 
внаслідок упровадження Інтернету речей та Інтер-
нету систем [2].

Розкриття потенціалу цифрових технологій 
не можливе без активного залучення працівників 
і внесення змін в існуючі бізнес-процеси, для чого 
в нафтогазовій промисловості використовується 
підхід «зверху вниз». Йдеться про те, що імпле-
ментація технологій інтелектуальних нафтогазо-

вих родовищ розпочинається з головного офісу 
компанії, де, наприклад, керівництво вносить зміни 
в бізнес-процеси, щоб мати змогу використовувати 
результати аналізу значних обсягів інформації, яка 
поступає та обробляється в реальному часі, для 
зменшення часу простоїв обладнання.

Технології інтелектуальних нафтогазових 
родовищ можуть забезпечити низку індивідуаль-
них переваг для певної нафтогазової компанії 
залежно від її власної унікальної корпоративної 
структури, діяльності та позиції на ринку. Проте 
існують спільні переваги для організацій, які 
успішно впроваджують технології інтелектуаль-
них нафтогазових родовищ у свої робочі процеси, 
серед яких – швидше прийняття якісніших управ-
лінських рішень, збільшення обсягів виробництва, 
зниження ризику, зниження витрат і підвищення 
ефективності роботи, зростання інвестиційного 
потенціалу. Крім того, забезпечується позитив-
ний вплив на оточуюче середовище за рахунок 
підвищення екологічної безпеки; у працездатного 
населення з’являється більше можливостей для 
працевлаштування; у наукових організаціях зрос-
тає можливість проведення нових інноваційних 
досліджень тощо.

Існує величезна кількість унікальних технологій 
інтелектуальних нафтогазових родовищ. У табл. 1 
наведено класифікацію даних технологій за функ-
ціональністю.

Компанії нафтогазового сектору поділяють на 
ті, що займаються розвідкою та видобуванням 
вуглеводнів, їх транспортуванням і зберіганням, 
а також їх переробкою. Кожна галузь надає уні-
кальні можливості для використання технологій 
інтелектуальних нафтогазових родовищ. На рис. 1 
наведено вплив цифрових технологій на ефектив-
ність діяльності компаній залежно від галузі.

Використання технологій інтелектуальних 
нафтогазових родовищ позитивно впливає на 
діяльність компаній. За результатами останніх 
досліджень виявлено, що на підприємствах, де 
впроваджено інноваційні цифрові технології, 
поліпшилася продуктивність праці на 2-8%, при 
цьому відбулося зниження операційних витрат 
на 5-25% та зменшення капітальних витрат на 
1-10% залежно від місця розташування родо-
вища [7]. Результати дослідження, проведеного 
компаніями Accenture та «Майкрософт» у 2017 р., 
показують, що додана вартість, отримана від 
використання нових технологій інтелектуальних 
нафтогазових родовищ, прогнозується в діапа-
зоні від 50 до 100 млн. доларів США, а більшість 
операцій стануть повністю автоматизованими 
через три-п’ять років [8].

Розглянемо декілька прикладів використання 
технологій інтелектуальних нафтогазових родовищ.

Компанія SAS, світовий лідер у галузі цифрової 
аналітики, розробила систему оптимізації роботи 
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Таблиця 1
класифікація технологій інтелектуальних нафтогазових родовищ за функціональністю 

функціонал 
технології суть технології Застосування

Прогностичне 
обслуговування

Дані фактичного використання обладнання 
збираються та аналізуються для визначення 
доцільності проведення сервісного обслуго-
вування. Це знижує ймовірність несподіва-
них збоїв у роботі обладнання і подальших 
витрат на ремонт

- управління парком обладнання;
- прогностичні алгоритми;
- цифрові повідомлення від обладнання (напри-
клад, електронні повідомлення)

Оптимізація 
роботи  
обладнання

Оптимізація поліпшує можливості існуючого 
обладнання, додаючи більше вартості або до 
кінцевої продукції, або до самого обладнання

- віртуальні об'єкти-близнюки (точна цифрова 
копія фізичного об'єкта, що використовується для 
тестування сценаріїв його роботи);
- інтелектуальні насоси (з управлінням через 
Інтернет речей)

Ефективність 
та безпека  
експлуатації

Обладнання та програмне забезпечення 
можуть підвищувати ефективність виробни-
чої діяльності або зменшувати ризики для 
працівників

- інтелектуальні зони стеження за обладнанням 
(цифрові «паркани» навколо родовищ, які змен-
шують імовірність інцидентів);
- безпілотні автономні транспортні засоби 
(дрони, вантажівки тощо);
- дистанційний моніторинг обладнання, що не 
потребує присутності працівників на місцях;
- інтелектуальний спецодяг (дає змогу виявляти 
небезпечні середовища)

Посилення 
співпраці

Засоби посилення комунікації та співпраці 
можна охарактеризувати за допомогою 
досягнень, які сприяють обміну більшою кіль-
кістю точнішої інформації, доступною за мен-
ший час

- бездротова технологія 5G;
- інтелектуальні засоби для носіння (обладнання 
«вільні руки» з прозорими дисплеями)

Підтримка при-
йняття управ-
лінських рішень

Технології інтелектуальних нафтогазових 
родовищ допомагають підвищити якість при-
йняття управлінських рішень

- збір та обробка великих обсягів даних (big data);
- когнітивні обчислення (штучний інтелект) і ана-
літика

Інтеграція 
даних та  
автоматизація 
робочого  
процесу

Інтернет речей забезпечує взаємозв'язок обчис-
лювальних пристроїв, вбудованих у виробниче 
обладнання, з хмарними сховищами даних. 
Це дає змогу збирати інформацію в реальному 
часі з безлічі джерел, а також опрацьовувати 
дані для прийняття оперативних рішень і пере-
дачі відповідних команд

- Інтернет речей;
- хмарні обчислення

Джерело: розроблено на основі [3, с. 747-750; 4, с. 166-169; 5, с. 95-98]

обладнання для підприємств, що видобувають 
нафту з пісковмісних нафтоносних горизонтів. 
Дана система створює моделі, здатні обчислити 
оптимальне розподілення водяної пари в масш-
табах усього родовища. SAS уважає, що її техно-
логія допоможе видобувати додатково 40 барелів 
нафти в день з однієї свердловини, що для родо-
вища зі ста свердловин дасть додатково 1,4 млн. 
барелів нафти щорічно, або 95 млн. доларів США 
за ціною 68 дол. США за барель [7].

Компанія Stream Systems розробила про-
грамне забезпечення, яке за допомогою хмарних 
обчислень дає змогу користувачам налаштову-
вати та перевіряти свої проекти у віртуальному 
середовищі для максимізації результатів капітало-
вкладень. Це технологія дає змогу скоротити капі-
тальні витрати в нафтогазовидобуванні на 20% [7].

Корпорація ОРЕХ спеціалізується на автомати-
зації робочих процесів своїх клієнтів, серед яких 
є й нафтогазові компанії. Завдяки використанню 
технологічних рішень від OPEX підприємства 
НГК-сектору отримують зростання обсягів вироб-

ництва на 2-5% та зменшення критичних систем-
них відключень на 50% [9].

Компанія Hifi Engineering Inc застосовує опто-
волоконні технології моніторингу свердловин 
і трубопроводів для зменшення витоків і розливів 
шляхом запобігання корозії. Суть технології поля-
гає у моніторингу акустичної енергії, деформації 
та температури, що дає змогу операторам вчасно 
виявляти місця, де виникають проблеми. Власний 
алгоритм Hifi Engineering Inc поєднується з опера-
ційною системою GE Predix [10].

Компанія Ambyint використовує комп’ютери 
розміром з iPhone, цифрові сигнали і складні алго-
ритми для контролю видобутку нафти зі старих 
свердловин, підвищуючи при цьому їхню продук-
тивність і зменшуючи простої обладнання [11].

Шведська компанія Lundin Petroleum роз-
робила унікальну систему управління викорис-
танням енергії. Для цього використовуються 
просунуті алгоритми і моделі для вимірювання 
потенційно втраченої енергії у разі неоптимальної 
роботи об’єкта. Енергетичні втрати в подальшому 
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розділяють на дві категорії: операційні втрати, на 
які компанія може впливати під час роботи, і про-
ектні втрати, які є наслідком обмежень або власти-
востей окремих компонентів. Система управління 
використанням енергії дає змогу отримувати звіти 
про втрати та споживання компонентів, що стає 
основою оцінки економічної ефективності їх моди-
фікації чи заміни [12].

ПАТ «Укрнафта» в 2017 р. запустила систему 
дистанційного моніторингу власної розробки на 
свердловинах, обладнаних електроцентробіж-
ними насосами. Вона дає змогу на відстані від-
стежувати стан роботи свердловин у режимі 24/7 
й оперативно змінювати параметри обладнання, 
мінімізуючи простої [13].

На шляху до вдалого впровадження техноло-
гій інтелектуальних нафтогазових родовищ існує 
значна кількість перешкод, проте їх об’єднує 

спільна риса: всі вони є внутрішніми перешко-
дами, пов’язаними з бізнесом. На рис. 2 наведено 
причини, з яких реалізація проектів інтелектуаль-
них нафтогазових родовищ не дала бажаного 
результату.

Управління змінами на різних рівнях організації, 
як і раніше, є ключовим чинником успіху, наприклад 
упровадження нових систем, розроблення ефек-
тивних спільних способів роботи, навчання людей, 
підтримка управління задля зосередження на опти-
мізації видобутку нафти і газу в реальному часі.

Як постачальникам, так і користувачам тех-
нологій інтелектуальних нафтогазових родо-
вищ необхідно активізувати процеси подолання 
опору впровадженню технологій. Усе починається 
з повнішого розуміння запропонованої технології 
та її переваг в організації. Завдяки інформуванню 
та навчанню працівників можна досягнути більш 

Нафтогазовий сектор

Розвідка та видобування вуглеводнів 

Транспортування та зберігання вуглеводнів

Переробка вуглеводнів

Поліпшення надійності обладнання та оптимізація виробництва завдяки 
збільшенню використання вдосконалених датчиків, автоматизації та 

віддаленого підключення до експертів

Підвищення ефективності парку транспортних засобів за допомогою їх 
ідентифікації, оптимізації логістики та автоматизованого завантаження завдяки 

використанню бездротових датчиків та відеоаналітики

Використання бездротового підключення для поліпшення співпраці, безпеки 
персоналу на місцях і доступу до даних та знань 

Використання віддалених засобів моніторингу та інспекції для підвищення 
безпеки та захисту навколишнього середовища за допомогою інтелектуального 

попереджувального втручання

Зменшення часу простою та підвищення цілісності обладнання за допомогою 
прогнозного обслуговування з використанням аналітики в реальному часі та 

віртуальної експертної підтримки

Дистанційний моніторинг об’єктів, таких як трубопроводи, газові заводи та 
сховища, за допомогою смарт-відеоспостережень, інтелектуальних дронів та 

супутників

Поліпшення безпеки персоналу та оптимізація процесів за допомогою 
бездротового моніторингу у реальному часі, відеоаналітики та автоматизованої

реакції на інциденти

Аналіз зібраних даних для підвищення якості прийнятих управлінських рішень

рис. 1. вплив технологій інтелектуальних нафтогазових родовищ  
на компанії з різних галузей нафтогазового сектору

Джерело: розроблено на основі [6, с. 16-17]
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чіткого розуміння переваг технології, що впрова-
джується, що дасть змогу подолати наявні пере-
шкоди та забезпечити її успішну реалізацію.

У вже згаданому дослідженні компаній 
Accenture Consulting і Microsoft понад 300 респон-
дентів із 18 різних країн, що працюють у нафтога-
зовому секторі, надали інформацію про поточні та 
майбутні тенденції галузі. Результати дослідження 
показали, що протягом наступних трьох-п’яти років 
70% компаній планують витрачати більше або 
значно більше на цифрові технології, а саме на 
високопродуктивну обчислювальну техніку, кібер-
безпеку, інтелектуальний спецодяг, робототехніку, 

штучний інтелект і блокчейн [8]. Таким чином, інте-
лектуальні нафтогазові родовища з часом стануть 
автоматизованими нафтогазовими родовищами, 
які вимагатимуть меншого повсякденного нагляду, 
трансформуючи способи ведення бізнесу нафто-
газовими компаніями.

Для успішного впровадження технологій інте-
лектуальних нафтогазових родовищ українським 
компаніям необхідно дотримуватися дій, наведе-
них на рис. 3.

Передусім підприємствам необхідно провести 
оцінку свого внутрішнього та зовнішнього середо-
вища, щоб визначити ключові переваги та слабкі 

Причини невдач реалізації проектів інтелектуальних нафтогазових родовищ

Персонал

Автоматизовані робочі процеси

Процеси

Технології

Обмежена мотивація користувачів під час переходу до нового способу 
роботи

Немає чіткого прийняття моделі інтелектуального нафтогазового 
родовища як робочого інструмента

Технологія інтелектуального нафтогазового родовища вважається 
необов’язковим оновленням, а не необхідністю

Погана взаємодія між інвесторами проекту, користувачами активів і 
постачальниками технологій

Погане визначення та ефективність нового робочого процесу

Автоматизація старого способу ведення справ, що копіює ті ж помилки

Тривалий час виконання

Мало можливостей модифікувати щойно впроваджені робочі процеси 
без підтримки ІТ-спеціалістів

Немає безпосереднього сприйняття користувачами переваг нового 
способу роботи

Погане визначення та ефективність нового способу роботи

Інтелектуальне нафтогазове родовище розглядається як додаткова 
робота, а не як новий спосіб роботи

Мало часу на розуміння проблем нафтогазових пластів, свердловин та 
привибійного обладнання

Управління даними: оновлення й інтеграція проводяться постійно

Проблеми з підтримкою оновлень інтегрованої моделі 
інтелектуального нафтогазового родовища

Мало можливостей підтримувати цілісність даних без допомоги ІТ-
спеціалістів

рис. 2. Причини невдач реалізації проектів інтелектуальних нафтогазових родовищ

Джерело: розроблено на основі [14, с. 184]
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сторони діяльності. Повний SWOT-аналіз внутріш-
нього і зовнішнього середовища є критично важ-
ливим для розуміння того, чи присутні в компанії 
потрібні інгредієнти для підтримки прийняття тех-
нологій інтелектуальних нафтогазових родовищ. 
Це є важливим для визначення основних цілей, 
які слід досягати, виявлення зацікавлених сторін 
та учасників, а також оцінки конкурентних переваг 
компанії – усіх ключових компонентів стратегії еко-
номічного розвитку.

Компаніям також необхідно встановити кон-
кретні та реалістичні цілі розширення бізнесу, 
пов’язаного з технологіями інтелектуальних 
нафтогазових родовищ. Оцінка цілей допоможе 
визначити можливості для впровадження тех-
нологій інтелектуальних нафтогазових родовищ 
і, таким чином, можливість залучення ІТ-фірм, що 
спеціалізуються у цій галузі.

Нафтогазовим компаніям потрібно розробити 
концепцію її реалізації з використанням сильних 
сторін та одночасною ліквідацією своїх слабких 
сторін. Із реалістичними та досяжними цілями 
компанія може планувати шлях розвитку від свого 
поточного стану до майбутньої концепції, яка під-
тримується власними сильними сторонами та 
можливостями зовнішнього середовища. Цей план 
є стратегічним документом, орієнтованим саме на 
заохочення зростання в рамках підсектору техно-
логій інтелектуальних нафтогазових родовищ.

Підприємствам також необхідно заохочувати 
співпрацю між зацікавленими сторонами, щоб 
створити основу для розкриття нових можли-
востей. Можливі зацікавлені сторони включають 

науково-дослідні інститути, заклади вищої освіти, 
галузеві асоціації тощо. Групи зацікавлених сто-
рін не тільки пропонують неоціненний доступ до 
можливостей, а й можуть забезпечити якісний зво-
ротний зв’язок щодо стратегії та підвищити обізна-
ність за межами типових комунікаційних мереж.

Нафтовим і газовим компаніям доцільно підтри-
мувати та розвивати міжгалузеву співпрацю, яка 
повинна бути спрямована на розвиток неформаль-
них каналів для обговорення з підприємствами, 
що не беруть безпосередньої участі в технологіях 
інтелектуальних нафтогазових родовищ. Сюди 
можна віднести обмін досвідом із галузями, що не 
входять до нафтогазового або технологічного сек-
торів. Бажані результати включають нові ідеї або 
зв’язки з технологіями і можуть служити для закрі-
плення іміджу компанії як експерта в галузі.

Ключовим компонентом стратегії розширення 
є офіційне спілкування з ІТ-фірмами, які визна-
чені як найкращі для інвестування в технології 
інтелектуальних нафтогазових родовищ. До таких 
фірм варто віднести великих іноземних виробників 
інноваційного програмного забезпечення, невели-
ких продуцентів нафтопромислових технологій, 
а також стартапи або місцеві ІТ-компанії, які втілю-
ють передові ідеї.

висновки з проведеного дослідження. Кіль-
кість проектів інтелектуальних нафтогазових родо-
вищ, що впроваджують нафтогазові компанії світу, 
у тому числі й українські, щороку зростає. У най-
ближчому майбутньому їхні вартість і масштаби 
впровадження збільшуватимуться. Завдяки імпле-
ментації інноваційних цифрових технологій компанії 

Рекомендації для українських компаній нафтогазового сектору

Оцініть своє внутрішнє та зовнішнє середовище, щоб визначити ключові 
переваги та слабкі сторони діяльності

Встановіть конкретні та реалістичні цілі розширення бізнесу, пов'язаного з 
технологіями інтелектуальних нафтогазових родовищ

Розробіть концепцію та план з її реалізації з використанням сильних сторін та 
одночасною ліквідацією слабких сторін

Заохочуйте регулярну співпрацю між зацікавленими сторонами, щоб створити 
основу для розкриття нових можливостей

Підтримуйте та розвивайте міжгалузеву співпрацю

Встановлюйте прямі контакти з ІТ-фірмами, що розробляють технології 
інтелектуальних нафтогазових родовищ

рис. 3. рекомендації для українських компаній нафтогазового сектора

Джерело: розроблено та адаптовано на основі [15, с. 7-11]
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забезпечують вищу якість прийнятих управлінських 
рішень, отримують збільшення обсягів виробництва 
і підвищення ефективності роботи, а також зни-
ження ризику та витрат і зростання інвестиційного 
потенціалу, підвищують екологічну безпеку тощо.

Разом із тим на шляху до вдалого впрова-
дження інноваційних цифрових технологій існує 
значна кількість внутрішніх перешкод, пов’язаних 
з організацією роботи компанії. Для їх усунення 
нафтогазовим підприємствам необхідно активі-
зувати процеси подолання опору впровадженню 
технологій шляхом інформування та навчання 
працівників для більш чіткого розуміння переваг 
технології, що впроваджується.

Дотримання запропонованих в дослідженні 
рекомендацій допоможе українським компаніям 
нафтогазового сектору успішно впроваджувати 
технології інтелектуальних нафтогазових родовищ 
та підвищить ефективність їхньої діяльності.
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TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES AND ADVANTAGES OF DIGITAL OILFIELD

The purpose of the article. Modern oil and gas industry is important for the global economy. The problems 
faced today by the global oil and gas industry in general and in Ukraine, in particular, include rising labor costs, 
rising capital expenditures due to difficulties in accessing hydrocarbon reserves, providing workers with safe 
working conditions and so on. 

This article is intended to reveal the technological opportunities and advantages of digital oilfield technolo-
gies that with successful implementation can improve the work of the oil and gas companies in Ukraine.

Methodology. The research is based on a critical analysis of the articles of foreign and domestic scholars 
dedicated to the implementation of digital oilfield technologies and the impact of given technologies on the 
efficiency of companies in the oil and gas sector of the economy. Methods of comparison, synthesis and situ-
ational analysis were used for the research.

Results. Digital oilfield technologies cover a wide range of tools and tasks that are implemented in modern 
data analysis techniques for the deployment of integrated workflows that improve the efficiency of operations 
of companies in the oil and gas sector. The preconditions for the implementation of these technologies into the 
activity of oil and gas companies are singled out. 

The advantages for organizations that successfully implement digital oilfield technologies in their work 
processes are identified, among which faster adoption of better management decisions, increase of produc-
tion volumes, reduction of risk, reduction of expenses and increase of work efficiency, growth of investment 
potential. Classification of digital oilfield technologies by functionality is carried out. 

The influence of digital technologies on the efficiency of companies engaged in the exploration and extrac-
tion of hydrocarbons, their transportation and storage, as well as their processing is explored. Areas of applica-
tion of digital technologies which maximize the growth of the companies' efficiency are defined. The examples 
of the use of digital oilfield technologies by companies from different corners of the world, including Ukraine, 
are analyzed. The quantitative measurement of the effectiveness of digital technologies for each of the ana-
lyzed companies is presented. 

Practical implications. The conducted research allowed defining the reasons for the implementation fail-
ure of digital oilfield projects. On the way to the successful implementation of innovative digital technologies 
there are a significant number of internal obstacles associated with the organization of the company's work-
flows. In order to eliminate those obstacles oil and gas companies must intensify the processes of overcoming 
the resistance to technology implementation by informing and training employees in order to have a clearer 
understanding of the benefits of the technology being implemented. 

Value/originality. The paper proposes a set of recommendations for Ukrainian oil and gas companies, 
which will lead to successful implementation of digital oilfield technologies and increase their operational effi-
ciency. At first, enterprises need to assess their internal and external environment in order to identify key 
benefits and weaknesses in their activities. Companies also need to establish specific and realistic goals for 
expanding business related to the digital oilfield technology.


