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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ ВИКИДНИХ 
ЛІНІЙ СВЕРДЛОВИН ЗА ДОПОМОГОЮ 

ВʼЯЗКОПРУЖНОГО ПОРШНЯ

Короткий опис 
    Для боротьби з водяними корками в шлейфах свердловин запропоновано гелеподібний 
вʼязкопружний поршень з регульованим періодом його розчинення у воді та у воді з конденсатом. 
За результатами лабораторних досліджень показано, що варіюючи рецептурою виготовлення 
в'язкопружного очисного поршня, можна регулювати тривалість його існування від близько 40 хв. 
до більш ніж однієї години у воді і від більш ніж двох годин до майже трьох годин у суміші води з 
коденсатом.
       Готується в'язкопружний поршень безпосередньо на промислі, шляхом перемішування води, 
ПАР і КМЦ до утворення однорідної маси. Після цього суміш обробляють метанолом для 
зменшення адгезії гелю до металу.
        Поршень запускається у шлейф свердловини, причому, склад окремих компонентів у поршні 
підбирається таким чином, щоб за період часу від запуску у викидну лінію до входу в установку 
підготовки газу поршень повністю зруйнувався (розчинився у воді).

Основні переваги
        Використання недорогих та вітчизняних хімічних реагентів. Можливість уведення поршня у 
газопровід, як через спеціальні камери запуску так і без них, а також відсутність потреби 
уловлювання поршня в кінці газопроводу.

Проблеми які вирішуються
         Підвищення гідравлічної ефективності шлейфів свердловин.

Сфера використання
         Шлейфи газових та газоконденсатних свердловин в продукції яких є вода.

Можливість реалізації
    Спільне доопрацювання розробки з метою адаптації до вимог конкретних шлейфів 
свердловин.

Керівник наукової роботи 

Угриновський Андрій Васильович
м

тел. +38 (0342) 72-71-41
е-mail: rengr@nung.edu.ua

кандидат технічних наук, асистент

          Патент на корисну модель № u 201211740
Правовий захист
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУВАННЯ 
ВИСОКОВ'ЯЗКИХ НАФТ  СТРУМИННИМИ  НАСОСАМИ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕРГІЇ ПУЛЬСУЮЧИХ ПОТОКІВ

Короткий опис 

Основні переваги
      Поєднання струминного насоса із дією на 
високов'язку нафту імпульсно-кавітаційними 
технолог іями може позитивно вплинути на 
інтенсифікацію видобування важких вуглеводнів із 
свердловин глибиною до 2000 м. В якості генераторів 
імпульсно-кавітаційного впливу запропоновано 
використовувати гідродинамічні кавітатори. Такі 
пристрої мають мінімальні габарити і масу, просту 
конструкцію, що не містить жодної рухомої деталі, легко 
монтується у струминний апарат. Застосування у 
технологічній схемі одночасної роботи струминного 
насоса і гідродинамічного кавітатора при видобуванні 
високов'язкої нафти дає можливість збільшити дебіт у 
2,3-2,5 рази. 

Проблеми які вирішуються
       Використання кавітаційно-пульсаційної технології для зниження в'язкості  важких нафт в 
свердловинних умовах на родовищах з високов'язкими вуглеводнями може забезпечити істотне 
збільшення дебіту свердловин та зниження витрат на їх експлуатацію. Тому проблема більш 
ефективної експлуатації свердловин, що продукують високов'язкі нафти, за умов існування 
дефіциту енергоносіїв є актуальною і потребує подальшого вивчення.

Сфера використання
           Нафтовидобувна галузь України. Зокрема, видобування високов'язких нафт. 

Можливість реалізації
       Поєднання струминного насоса із дією на високов'язку нафту пульсаційно-кавітаційними 
технологіями сприяє інтенсифікації видобування важких вуглеводнів із свердловин глибиною до 
2000 м. Розроблено стандарт підприємства СТП 320.00135390.01-98 «Технологія видобування 
високов'язких нафт за допомогою вставного струминного апарату з розділеними робочими 
потоками». 

Піднімання високов'язкої нафти з свердловини проводять за такою схемою (рис. 1). 

Рисунок 1 –Технологічна схема обв'язки
 обладнання для видобування нафти за допомогою

 струминного насоса з розділеними робочими потоками

       Патент України № 36439 А. // Гідродинамічний кавітатор // Яремійчук Р.С., Шандровський Т.Р., 
Якимечко Я.Я. Бюл. № 3 від 16.04.2001. 2. Патент №  57331 Україна, МПК F04F 5/00 E21B 37/00. Спосіб 
роботи насосно-ежекторної свердловинної струминної установки з гідродинамічним пульсатором для 
видобування високов‛язких нафт/ Р.С. Яремійчук, Я.Я. Якимечко, Т.Р. Шандровський: заявники і 
патентовласники  Р.С. Яремійчук, Я.Я. Якимечко, Т.Р. Шандровський. - № u2010 08424; заявл. 05.07.2010; 
опубл. 25.02.2011. Бюл. № 4.

Правовий захист
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

ШАРОШКОВО-ЛОПАТЕВЕ ДОЛОТО 
ДЛЯ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН.

Короткий опис 
      Шарошково-лопатеве долото складається з двох лап із 
шарошками і двох лопатей, зварених між собою, які утворюють 
корпус долота. Лопасті долота на бокових поверхнях армовані 
твердосплавними штирями для калібрування стінок 
свердловини. На торцевих поверхнях лопатей розміщені 
твердосплавні штирі  кожний із яких знаходиться проти 
відповідного вінця  зубів шарошок. В середині лопатей 
знаходяться промивні канали, які в нижній частині 
розгалужуються на два канали, на виході із яких встановлені 
гідромоніторні насадки.

Основні переваги
          Поєднання шарошкових і лопатевих доліт зменшує моментоємність долота, а значить і його 
енергоємність. Торцеві штирі, розміщені на лопатях, і які слідують за зубами вінців шарошок 
покращують процес відділення породи від вибою, що в свою чергу підвищує його ефективність.
Розділення потоків на виході із лопатей, а також наближення гідромоніторних насадок до вибою 
свердловини покращує промивання при вибійної зони від вибуреної породи, а також 
гідромоніторне руйнування порід.
         Розміщені – твердосплавні штирі на боковій грані лопаті, калібрують стінки свердловини, що 
не дають можливості зменшення діаметра свердловин в процесі зносу долота.

Проблеми які вирішуються
          Застосування шарошково-лопатевих доліт позволяє підвищити ефективність руйнування 
гірських порід, а значить підвищення ТЕП буріння.

Сфера використання
           Буріння свердловин.

Можливість реалізації
           Розробка конструкції і технічної документації.

Правовий захист
           Авторське свідоцтво № 330240
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

СПОСІБ КРІПЛЕННЯ ПОХИЛО-
НАПРАВЛЕНИХ СВЕРДЛОВИН

Основні переваги

1 – пружно-згвинчувальні 
      пружиноподібні елементи; 
2 – калібровані пластинчаті 
      пружини за формою трапеції; 
3 – вісь ствола свердловини

Короткий опис 

         Пропонований спосіб кріплення похило-направлених свердловин шляхом підбору «пружно-
гнучких» з'єднуючих елементів, придатних для кріплення викривлених ділянок свердловини, 
забезпечує покращення якості кріплення обсадних колон у викривлених свердловинах.

Проблеми які вирішуються
      Створення нового більш надійного способу кріплення похило-направлених свердловин 
шляхом підбору «пружно-гнучкого» з'єднуючого елемента, придатного для кріплення 
викривлених ділянок свердловини, забезпечити спрощення способу, спрямованого на 
покращення якості кріплення обсадних колон у викривлених свердловинах і одночасно 
розширити сферу застосування способу.

Сфера використання
           Будівництво свердловин.

Можливість реалізації
           Продаж патенту і технічної документації.

Правовий захист
           Патент №105916

Керівник наукової роботи 
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

СПОСІБ БОРОТЬБИ З ОСИПАННЯМИ ТА 
ОБВАЛЮВАННЯМИ СТІНОК СВЕРДЛОВИНИ

Короткий опис 
       Спосіб боротьби з осипаннями та обвалюваннями стінок свердловини призначений для 
повної ізоляції горизонтів, схильних до осипань та обвалювань, від проникнення фільтрату 
бурового розчину у стінки свердловини. 
           Основні характеристики:
    -  спосіб можна застосувати безпосередньо під час буріння свердловини, не пориваючи його;
    -  матеріали, що входять до складу герметизуючої суміші не дефіцитні;
    -  герметизуючи суміш та пристрій можна застосовувати у будь яку пору року;
    -  спосіб забезпечує високий ступінь герметизації фільтраційної кірки на стінках свердловини;
    - простота у приготуванні суміші у промислових умовах та у реалізації безпосередньо на 
буровій.
      Спосіб боротьби з обвалюваннями та осипаннями стінок свердловини перспективний і 
економічно вигідний з таких міркувань – по-перше, вартість герметизуючої суміші значно нижча 
порівняно з вартістю хімічних реагентів-понижувачів показника фільтрації; по-друге надійна 
герметизація фільтраційної кірки перекриває шлях для фільтрату бурового  розчину, а тому 
відпадає потреба у застосуванні бурових розчинів з подвійною інгібуючою дією та низькою 
фільтрацією, для регулювання фільтраційних властивостей яких застосовують дорогі вітчизняні 
та імпортні хімічні реагенти.

Основні переваги
           -  простий у застосуванні;
           -  не потребує зупинки процесу буріння;
           -  застосовуються дешеві вітчизняні матеріали .

Проблеми які вирішуються
           Запобігає інтенсивному набуханню стінок свердловини.

Сфера використання
           Буріння нафтових і газових свердловин.

Можливість реалізації
           Продаж патенту і технічної документації

Правовий захист
           Патент №107970

Керівник наукової роботи 

Бейзик Ольга Семенівна
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

ГІДРАВЛІЧНИЙ УДАРНИЙ МЕХАНІЗМ, 
ВМОНТОВАНИЙ У БУРИЛЬНУ КОЛОНУ (ГУМ-БК-1)

1 – шпиндель з квадратним перерізом; 2 – верхній перехідник; 3 – зрізний гвинт; 
4 – циліндр; 5 – бойок; 6 – поршень; 7 – шток; 8 - нижній перехідник.

Короткий опис 

Гідравлічний ударний механізм, вмонтований у бурильну 
колону призначений для ліквідації прихоплення бурильної 
колони під час буріння свердловини, які виникають від осипань, 
обвалювань стінок свердловини, для ліквідації прихоплень, які 
виникли під дією перепаду тиску або у результаті заклинювання 
колони у свердловині.
Основні характеристики:
    -  спосіб можна застосувати безпосередньо під час буріння 
свердловини, не перериваючи його;
    -  пристрій можна включати до складу бурильної колони;
    -  пристрій приводиться в дію завдяки спрацюванню 
фіксатора;
    -  пристрій завдає ударів по бурильній колоні як зверху-вниз, 
так і знизу-вверх;
    -  простота у використанні.

Гідравлічний ударний механізм, вмонтований у бурильну 
колону, дозволяє застосувати його безпосередньо після 
виникнення прихоплення, що підвищує ймовірність ліквідації 
ускладнення та знизити час на додаткові спуско-підіймальні 
операції, витрати матеріалів та енергетичних ресурсів.

Основні переваги
-  пристрій простий у застосуванні;
-  пристрій не потребує зупинки процесу буріння.

Проблеми які вирішуються
Оперативна ліквідація прихоплення бурильної колони.

Сфера використання
           Буріння нафтових і газових свердловин.

Можливість реалізації
           Продаж патенту і технічної документації

Правовий захист
           Патент №96198

Керівник наукової роботи 

Бейзик Ольга Семенівна
ІФНТУНГ, вул. Карпатська 15, 
тел. (0342)72-71-37
е-mail: @ . .  drill nung edu ua
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

БУРОВА ГОЛОВКА З ГЕНЕРАТОРНОЮ СХЕМОЮ РІЗАННЯ

Короткий опис 
     Бурова головка призначена для руйнування гірських порід 
суцільним вибоєм під час поглиблення свердловин і володіє 
такими характеристиками:
- осьове навантаження на долото рівномірно розподіляється по 
усіх ріжучих елементах торцевої частини, що забезпечує їх 
поступове зношення;
- промивальні отвори забезпечують вільний доступ бурового 
розчину до вибою та ефективне очищення його від шламу;
- калібрувальні елементи утворюють на стінках свердловини 
спіральні канали для завихрення висхідного потоку бурового 
розчину і його турбулізації.  

      Бурова головка підвищує техніко-
економічні показники буріння, 
дозволяє знизити загальні витрати 
на     спорудження      свердловини  
і відповідно собівартість продукції.

Основні переваги
           -  підвищення механічної швидкості буріння;
           -  стабілізація положення осі свердловини під час буріння;
           -  зменшення вартості у порівнянні з зарубіжними аналогами.

Проблеми які вирішуються
           Пришвидшує темпи спорудження свердловини та зменшує загальну вартість доліт.

Сфера використання

Можливість реалізації

Правовий захист

Керівник наукової роботи 

           При спорудженні глибоких свердловин на нафту і газ.

           Продаж патенту і технічної документації

           Патент №101904

Білецький Ярослав Семенович
ІФНТУНГ, вул. Карпатська 15, 
тел. (0342)72-71-37
е-mail: @ . .  drill nung edu ua
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

МОДИФІКОВАНА ПАЛИВНО-БІТУМНА ВАННА

Короткий опис 
        Ефективним способом підвищення стійкості стінок свердловини є застосування паливно-
бітумної ванни , до складу якої входять пічне побутове паливо та окислений бітум. Така ванна 
недорога та підвищує стійкість стінок свердловини. Модифікована паливно-бітумна ванна 
містить органічний розчинник і окислений бітум з температурою розм'якшення 130-140˚С та 
додатково містить сульфонал. Найбільша стійкість взірців породи спостерігається при домішці 
сульфоналу від 0,9% до 2,5% (менша концентрація відповідає високо проникним породам 
пісковикам, а більша низько проникним породам – глинистим відкладам).

Основні переваги
     Зменшення сил поверхневого натягу між ванною та стінками свердловини шляхом 
застосування гідрофобно розчинної поверхнево-активної речовини (сульфоналу), який 
розчинний у воді та вуглеводневій рідині, широко розповсюджений у практиці буріння 
свердловин.

Проблеми які вирішуються
           Підвищення терміну кріплення стінок свердловини.

Сфера використання
           Відкритий ствол нафтогазової свердловини в процесі її буріння.

           Продаж патенту і технічної документації

           Патент №87766

Можливість реалізації

Правовий захист

Керівник наукової роботи 

Оринчак Микола Іванович
ІФНТУНГ, вул. Карпатська 15, 
тел. (0342)72-71-37
е-mail: @ . .  drill nung edu ua
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

БУРОВИЙ РОЗЧИН З НИЗЬКОЮ 
ВТОРИННОЮ ФІЛЬТРАЦІЄЮ

      Буровий розчин містить глинопорошок, регулятор показника pH, понижувач фільтрації і 
умовної в'язкості, інгібітор глинистої фази, який містить герметизуючи мастильну суміш за такого 
співвідношення компонентів, ваг. %:
           -  глинопорошок – 5-7
           -  гідроксид калію – 0,3-0,5
           -  карбоксиметилцелюлоза – 0,5-0,6
           -  КССБ – 3-5
           -  хлористий калій – 3-5
           -  мазут разом з дизельним пальним і ПАА у співвідношенні 1:1 – 7,8-8,2 
              вода – решта.

Короткий опис 

Основні переваги
         Перевагою розробки є зменшення швидкості фільтрації  дисперсійного середовища у стінки 
свердловини з одночасним підвищенням мастильних властивостей розчину. Поставлена задача 
вирішується за рахунок введення у розчин герметизуючої мастильної домішки за такого 
співвідношення компонентів, ваг. %:
           -  глинопорошок – 5-7
           -  гідроксид калію – 0,3-0,5
           -  карбоксиметилцелюлоза – 0,5-0,6
           -  КССБ – 3-5
           -  хлористий калій – 3-5
           -  мазут разом з дизельним пальним і ПАА у співвідношенні 1:1 – 7,8-8,2 
              вода – решта.

Проблеми які вирішуються
        Покращення кріпильних властивостей бурових розчинів для буріння в нестійких породах , 
схильних до обвалювань та осипань стінок свердловини.

           Буріння нестійких інтервалів гірських порід.

           Продаж патенту і технічної документації

           Патент №88520

Сфера використання

Можливість реалізації

Правовий захист

Керівник наукової роботи 

Оринчак Микола Іванович
ІФНТУНГ, вул. Карпатська 15, 
тел. (0342)72-71-37
е-mail: @ . .  drill nung edu ua
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОІНТЕРВАЛЬНОГО 
ПРОМИВАННЯ ЗАТРУБНОГО ПРОСТОРУ

        Пристрій для поінтервального промивання затрубного простору складається з металевої 
грибоподібної кулі 1, корпусу 2 з чотирма діаметрально протилежними промивними отворами 3, 
що перекриваються циліндричною втулкою із сідлом 4, яка знизу опирається на пружину 5 та 
промивних каналів 6.

     Особливістю рекомендованого 
пристрою є надійне захоплення 
металевої грибоподібної кулі і підйом 
її на поверхню, що є невід'ємною 
частиною роботи для поінтервального 
промивання затрубного простору.
       Запропонований пристрій 
рекомендуємо встановлювати у 
конструкції бурильної колони над ОБТ.

Короткий опис 

Основні переваги
       Застосування удосконаленого пристрою надійно дає змогу промити затрубний простір і 
вчасно ліквідувати прихоплення бурильної колони. Перевагою рекомендованого пристрою є 
надійне поінтервальне промивання затрубного простору і швидка ліквідація прихоплення 
бурильної колони без зайвих втрат часу.

Проблеми які вирішуються
          Використання  розробки   дозволяє  забезпечити   ретельне  промивання   та  очищення 
затрубного простору від обваленої гіської породи та швидке звільнення пихопленої бурильної 
колони.

           Ліквідація прихоплення бурильних колон, що виникли через  обвалювання  та  осипання 
стінок свердловини.

           Продаж патенту і технічної документації

           Патент №102405

Сфера використання

Можливість реалізації

Правовий захист

Керівник наукової роботи 

Оринчак Микола Іванович
ІФНТУНГ, вул. Карпатська 15, 
тел. (0342)72-71-37
е-mail: @ . .  drill nung edu ua

1 – куля; 
2 – корпус; 
3 – промивні отвори; 
4 – втулка із сідлом;
5 – пружина; 
6 – промивні канали
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Короткий опис 

Основні переваги
          Підвищення точності вимірювання згинаючих зусиль, які виникають в бурильній колоні  при проводці 
свердловини, шляхом фіксації певних значень згинаючих зусиль у певний момент часу.

Проблеми які вирішуються
    Вимірювання зусиль в нижній частині бурильної колони для забезпечення контролю над її 
працездатністю в процес і буріння свердловини при заданих режимно-технологічних параметрах. 

        Пристрій застосовується для вимірювання зусиль, які виникають при бурінні свердловин в різних 
точках бурильної колони.
           Розробка пристрою з визначення зусиль в будь-якому перерізі бурильної колони дозволяє вибирати 
оптимальні режимно-технологічні параметри для буріння свердловини будь-якого проектного профілю, 
більш точно прогнозувати довговічність колони бурильних труб і, в свою чергу, оптимізувати періоди 
дефектоскопічного дослідження, запобігти відмовам труб.

            Продаж патенту і технічної документації

            Патент №20126

Сфера використання

Можливість реалізації

Правовий захист

Керівник наукової роботи 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ 
ЗУСИЛЬ В КОЛОНІ БУРИЛЬНИХ ТРУБ

Чудик Ігор Іванович
ІФНТУНГ, вул. Карпатська 15, 
тел. (0342)72-71-37
е-mail: @ . .  drill nung edu ua

       Пристрій складається із корпуса 1 із різьбовими перевідниками: нижнім 3 
і верхнім 2, в якому консольно вздовж осі пристрою вгвинчено стовбур 4 
механізму осьового переміщення з втулками реєстрації 5 та дистанційною 6, 
що з'єднані між собою пластиною 7. Втулка реєстрації 5 герметизована 
ущільненнями на стовбурі 4 зменшеним зовнішнім діаметром на нижньому 
кінці. В цьому ж місці виконано канали 8, які з'єднують внутрішню порожнину 
ствола з втулкою реєстрації 5. На зовнішній поверхні втулки 5 вифрезовано 
три сегментоподібні зрізи, розміщені під кутом 1200. На яких кріпляться 
виготовлені із м'якого металу пластини 9, в комплексі з трьохциліндровим 
блоком 13. Він закріплений елементами 17 на стовбурі 4, з радіально 
розміщеними під кутом 120 циліндрами 14, в яких герметично встановлено 
поршні 15. В нижній частині циліндрів виконано отвори 16 гідросистеми 
пристрою.
       У верхній частині стовбура 4 нерухомо закріплено на обхідній втулці 18 
вузол перетворення деформацій, який розміщений в металевому диску 19 з 
трьома прямокутними пазами, вифрезованими під кутом 1200. У ці пази 
вмонтовано плунжерні пари, які складаються з циліндрів 20, плунжерів 21 і 
підпружиненого пера 22. В основі циліндрів 20 просвердлено отвори 23, які 
виконують роль трубопроводів гідросистеми пристрою. Пружини 24 
призначені для зрівноважування пера 22 пропорційно дії осьових зусиль 
плунжерних пар. Фіксація диска відносно положення блоку 13 виконується 
елементами 25, які кріплять диск 19 до обхідної втулки 18, встановленої 
стовбуром 4.
        Обв'язка циліндрів вузла перетворення деформацій 14 і циліндрів вузла 
реєстрації деформацій 20 забезпечується за допомогою трубопроводів 28. В 
торцевій частині стовбура 4 різьбовим з'єднанням прикріплена корзина 29. 
Також пристрій включає в себе металеву кульку 30.
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

МАГНІТНИЙ ЛОВИЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ
Короткий опис 

Магнітний ловильний пристрій призначений для очищення вибоїв свердловин від 
феромагнітних предметів і твердого сплаву під час буріння та ремонту нафтових і газових 
свердловин.

Пристрої володіють високими характеристиками завдяки оригінальним конструкціям 
магнітних систем та використання рідкісноземельних неодимових постійних магнітів:

- вантажопідіймальна сила пристроїв у 2-4 рази вища порівняно із відомими зарубіжними 
аналогами;

- не потребують періодичного намагнічування;
- володіють стабільними магнітними параметрами;
- працюють за температури робочого середовища до 200 °C;
- забезпечують високу якість робіт під час підземного та капітального ремонту свердловин.
Конструкції магнітних ловильних пристроїв захищені патентами України на винаходи № 

99790, № 100087.

Основні переваги
- Висока вантажопідіймальна 
  сила
- Стійкість до розмагнічування
- Надійність уловлення 
  феромагнітних предметів

Проблеми які вирішуються
     Вилучення із вибоїв нафтових і газових свердловин феромагнітних предметів, що не 
дозволяють подальше проведення бурових та ремонтних робіт.

Сфера використання
          Аварійно-відновлювальні роботи під час ремонту свердловин, а також для ліквідації 
аварій під час спорудження нафтогазових свердловин.

Пропонуємо
    Готові до експлуатації магнітні ловильні пристрої дев'яти типорозмірів, розроблення 
конструкції пристрою будь-якого діаметра для конкретних умов експлуатації

Керівник наукової роботи 

Романишин Любомир Іванович
канд. техн. наук, професор
Кафедра нафтогазового обладнання

+380509841926
romanyshynl@gmail.com

тел. 
е-mail: 
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ  ПАКЕР
Короткий опис 

Випробувальний пакер 
манжетного типу

Схема випробування 
змонтованих превенторів

Основні переваги
-   висока герметизаційна та 
    несуча здатність; 
-   простота в експлуатації.

Проблеми які вирішуються
    Використання пакера забезпечує високу 
якість випробування змонтованого 
противикидного обладнання. 

Можливість реалізації

  На бурових і нафтогазовидобувних 
п ідприємствах,  на п ідприємствах 
підземного зберігання газу в процесі 
буріння, освоєння та ремонту нафтових і 
газових свердловин.

Сфера використання

          Розробник володіє конструкторською документацією на один типорозмір пакера. Проведені 
випробування дослідного зразка пакера. Планується спільно із потенційним виробником  - 
підприємством «Харківмаш» і замовником розробити параметричний ряд пакерів та налагодити 
їх виробництво.

Правовий захист
           Конструкція пакера захищена патентом.

Керівник наукової роботи 

Костриба Іван Васильович
кандидат технічних наук, доцент 
Кафедра нафтогазового обладнання
тел. +380342727101, 067-476-34-26. 

     В процесі буріння та ремонту свердловин часто виникає необхідність у випробуванні 
противикидного обладнання за наявності не обсадженого ствола свердловини. Створення у 
свердловині надлишкового тиску при випробуванні може призвести до поглинання рідини 
свердловиною, а інколи навіть до гідравлічного розриву пласта. Як наслідок, у такому разі не 
можливо дотриматись регламентованих вимог процесу випробування змонтованих превенторів.
Для відокремлення ствола свердловини від превенторів при їх випробуванні використовують 
випробувальні пакери манжетного типу. На рисунках зображена схема випробування та 
випробувальний пакер.
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ НАТЯГУ 
ПАСІВ БАГАТОРЯДНОЇ ПАСОВОЇ ПЕРЕДАЧІ

Короткий опис 
        Довговічність клинопасових передач суттєво залежить від попереднього (монтажного) 
натягу пасів. Сильно натягнуті паси створюють значні навантаження на вали клинопасових 
трансмісій, що прискорює процес втомного руйнування валів, пасів, спрацювання підшипників. 
Слабо натягнуті паси проковзують на шківах, нагріваються, в результаті чого інтенсивно 
спрацьовуються і шківи і паси.
             Зовнішній вигляд пристрою показано на рисунках.

Схема контролю натягу пасаЗовнішній вигляд пристрою

Основні переваги
В Україні аналогів пристрою немає; простота конструкції, зручність експлуатації, висока 

точність вимірювання.
Проблеми які вирішуються

Дає можливість контролювати натяг пасів шляхом вимірювання двох параметрів натягу – 
зусилля та стріли прогину пасів. Розроблена конструкція дослідного зразка пристрою. 
Проводяться промислові випробування дослідного зразка.

Сфера використання
На бурових та нафтогазовидобувних підприємствах, де використовуються клинопасові 

трансмісії (приводи насосів, компресорів, верстатів - качалок та інш.).

Можливість реалізації
Розробник володіє конструкторською документацією. Планується спільно з підприємством  

«Харківмаш» налагодити виробництво пристрою.

Правовий захист
Розробка захищена патентом України на винахід  № 24213, 2007.

Костриба Іван Васильович
кандидат технічних наук, доцент 
Кафедра нафтогазового обладнання
тел. +380342727101, 067-476-34-26. 

Керівник наукової роботи 
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

СПОСІБ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛІВ ІЗ РЕАЛІЗАЦІЄЮ САМОПОШИРЮВАНОГО 

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ

      Для наплавлення матеріалів із реалізацією самопоширюваного високотемпературного 
синтезу (СВС) пропонується проводити екзотермічну реакцію вихідних компонентів в 
трубчастому електроді, ініціюючи синтез дією теплової енергії електричної дуги. 

Короткий опис 

Основні переваги
        Результати проведених випробувань з визначення абразивної зносостійкості досліджуваних 
покриттів показали, що шари, отримані при суміщенні СВС з електродуговим наплавленням, 
володіють зносостійкістю в 1,17 раз  вищою у порівнянні з шарами, наплавленими електродом з 
готовими продуктами в якості наповнювача, що пояснюється виявленими відмінностями в їх 
мікроструктурі. 

Проблеми які вирішуються
           Підвищення    довговічності    машин    для    транспортування,    змішування,   дозування, 
подрібнення, пресування, брикетування сипучих та пластичних мас із помірним та високим 
вмістом абразиву.

           Відновлення   та   зміцнення   робочих   поверхонь   обладнання,  що  працює  в  умовах 
інтенсивного абразивного зношування.

спільне доопрацювання розробки з метою адаптації до вимог конкретної розробки.

Сфера використання

Можливість реалізації

Керівник наукової роботи 

Луцак Дмитро Любомирович
Кафедра зварювання конструкцій 
та відновлення деталей машин
тел. +380501485243
е–mail: d.l.lutsak@gmail.com
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

     Особливістю реалізації методу бездемонтажного метрологічного контролю побутових 
лічильників газу (ПЛГ) є застосування комплексного пристрою, який містить щонайменше один 
технологічний вузол відбору природного газу з давачами тиску, температури і густини природного 
газу, який вмонтований в один із запірних кранів експлуатаційного газоспоживного обладнання. 
Значення похибки ПЛГ визначають шляхом порівняння показів досліджуваного ПЛГ з 
контрольним об'ємом газу, визначеним опосередковано комплексним пристроєм.
Отримані значення похибок ПЛГ дають можливість зробити висновок про результати 
метрологічного контролю ПЛГ, завдяки яким здійснюється діагностування його працездатності і 
перевірки на відповідність нормативним документам метрологічних характеристик ПЛГ.

Короткий опис 

Основні переваги
         Зменшення затрат на проведення метрологічного контролю лічильників газу на 3040%, за 
рахунок відсутності операцій монтажу і демонтажу побутових лічильників, їх транспортування до 
місця повірки при визначенні їх похибки, а також можливість збільшення міжповірочного терміну 
завдяки метрологічному контролю ПЛГ за місцем експлуатації. Визначення фактичної похибки 
ПЛГ на реальному середовищі в експлуатаційних умовах, яка може відрізнятися від похибки, 
отриманої при метрологічному контролі на повітрі.

Проблеми які вирішуються
           Визначення   бездемонтажним   методом   метрологічних   характеристик   ПЛГ  на  місці 
експлуатації   безпосередньо  у  споживачів  з   використанням  природного   газу   як  робочого 
середовища.

           Метрологічний контроль за ПЛГ на місці експлуатації в комунально-побутовій сфері, що 
забезпечує раціональне використання природного газу і досягнення вирішення питань 
енергоощадності.

          Спільне доопрацювання розробки з метою виготовлення експериментального зразка і його 
метрологічна атестація.

Сфера використання

Можливість реалізації

Керівник наукової роботи 

НОВИЙ МЕТОД БЕЗДЕМОНТАЖНОГО МЕТРОЛОГІЧНОГО 
КОНТРОЛЮ ПОБУТОВИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ ГАЗУ

            Патент України на корисну модель.
Правовий захист

Середюк Орест Євгенович
доктор технічних наук, професор 
зав. каф. "Методи та прилади контролю
якості і сертифікації продукції"  
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
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Короткий опис 

Програмний продукт «МЕТОДИКА ОЦІНКИ НАПРУЖЕНО-
ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТРУБОПРОВОДІВ ЗА ДАНИМИ

ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ПЕВНОЇ МНОЖИНИ  ТОЧОК ПОВЕРХНІ, 
УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА ТА АНІЗОТРОПІЮ МАТЕРІАЛУ»

         За даними про переміщення певної множини точок поверхні  трубопроводу визначаються 
всі компоненти тензора напружень на основі апроксимації положення труби в два моменти часу.

Основні переваги
     Не вимагається інформація про діючі на трубопровід сили та навантаження – їх дія 
враховується інтегрально як величини обумовлених цими діями переміщень, простота реалізації 
, можливість доопрацювання розробки з метою адаптації до вимог конкретної  ділянки 
трубопроводу.

Проблеми які вирішуються
       Оцінка реальних напружень в трубопроводі, залишкового ресурсу, виділення потенційно 
небезпечних ділянок трубопроводів, що тривалий час експлуатуються в складних умовах з точки 
зору зміни їх напружено – деформованого стану.

Сфера використання
     Магістральні трубопроводи, технологічні трубопроводи крупних технічних комплексів, 
комунальні трубопроводи міської інфраструктури.

Можливість реалізації
         Програмний комплекс,  технічна документація, спільне доопрацювання розробки з метою 
адаптації до вимог конкретного об'єкта дослідження.

Правовий захист
     Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №24564 – Програмний продукт 
«Методика оцінки напружено-деформованого стану трубопроводів за даними про переміщення 
певної множини  точок поверхні, умови експлуатації об'єкта та анізотропію матеріалу»від 
26.05.2008.

Керівник наукової роботи 

Олійник Андрій Петрович
доктор технічних наук, професор, 
зав.каф. ММІ   ІФНТУНГ – 
моб. тел. 0662254813 

Виконавці  - 

кандидат технічних наук,
доц.. каф. ММІ ІФНТУНГ 

кандидат технічних наук,
доц. каф. ІТТС ІФНТУНГ    

Незамай Борис Сергійович

Паньків Христина Василівна
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КОМП'ЮТЕРНА СИСТЕМА ОПТИМАЛЬНОГО 
КЕРУВАННЯ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИМИ 

АГРЕГАТАМИ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ

         Система оптимального керування  ГПА з урахуванням їх технічного стану ґрунтується на 
вже існуючій системі керування роботою КС і забезпечує оперативно-диспетчерське керування 
компресорними агрегатами в реальному часі. Програмне забезпечення задачі оптимального 

керування оформлене у вигляді прикладного 
програмного модуля оптимального керування 
(ППМОК), в який інтегрована низка  програмних 
продуктів, розроблених у середовищах MatLab, Excel та 
Delphi. 
        Всі програмні продукти, об'єднані інтегратором, 
який написаним на об'єктно-орієнтованій мові Delphi. 
Він оформлений у вигляді об'єктного вікна в Citect і 
дозволяє зручно відслідковувати технологічний процес 
у реальному масштабі часу. 
      Взаємодія базового програмного комплексу та 
спеціального модуля пояснюється структурною 
схемою, наведеною на рисинку. 

Короткий опис 

Основні переваги
     Комп'ютерна система забезпечує оптимальний розподіл потоків газу між паралельно 
працюючими агрегатами з врахуванням їх технічного стану та параметрів навколишнього 
середовища при заданій продуктивності компресорної станції, та зменшення споживання 
паливного газу.

Проблеми які вирішуються
          Синтезована система оптимального керування та розроблене її програмне забезпечення 
на основі алгоритмів ранжирування нагнітачів за їх технічним станом та алгоритмів оптимального 
керування роботою ГПА.

           Нафтогазова галузь

           Можливе спільне доопрацювання з метою адаптації до вимог  конкретної розробки.

Сфера використання

Можливість реалізації

Керівники наукової роботи 

Горбійчук Михайло Іванович

Заячук Ярослав Іванович

 
доктор технічних наук, професор, 

кандидат технічних наук, доцент,
тел. 50-45-21
е-mail: ksm@nung.edu.ua 
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ
ПОГЛИБЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Короткий опис 
       Програмний модуль задачі оптимального керування процесом поглиблення свердловин 
об'єднано цілий ряд програм: визначення стану бурової установки; синтезу емпіричних моделей; 
прогнозування тривалості спуско-підіймальних операцій для наступного рейсу; визначення 
оптимальних керувальних дій – осьового навантаження на долото та частоти його обертання за 
критерієм вартості метра проходки свердловини. На рисунку 1 показана взаємодія програм, що 
утворюють програмний модуль «Оптимізація». Розроблено програмне забезпечення дозволяє 
експортувати дані із бази даних комплексу СКУБ-М2 у програми «Визначення операцій бурової 
установки», «Синтез емпіричних моделей», «Прогнозування тривалості спуско-підіймальних 
операцій» та «Оптимізація процесу поглиблення свердловин», які утворюють програмне 
забезпечення задачі оптимального керування процесом поглиблення свердловин 
«Оптимізація».

Основні переваги
          Програмний модуль оптимізації процесу поглиблення свердловин в умовах невизначеності 
створений ґрунтується на інноваційних методах таких як визначення технологічних операцій 
бурових установок з використанням штучних нейронних мереж; синтез емпіричних моделей 
оптимальної складності з врахуванням нечіткості режимних параметрів процесу поглиблення 
свердловин; визначення оптимальних керуючих дій за критерієм мінімальної вартості метра 
проходки свердловини в умовах невизначеності. Програмний модуль інтегрований в 
автоматизовану систему управління на базі комплексу СКУБ-М2. 

Рисунок 1 – Взаємодія програм 
програмного модуля «Оптимізація»

Проблеми які вирішуються
       Оптимальне курування процесом поглиблення свердловини в умовах невизначеності за 
критерієм вартості метра проходки свердловини.

Сфера використання

Рисунок 2 – Зразок відображення 
інформації на дисплеї оператора

           Нафтогазова галузь.
Можливість реалізації

           Адаптація програмного забезпечення до конкретних умов буріння.

Керівник наукової роботи 

Горбійчук Михайло Іванович  
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри комп'ютерних систем і мереж
e-mail: gorb@nung.edu.ua
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

КСУБ – КОМП'ЮТЕРИЗОВАНІ ГІС, ДЗЗ, ІТ 
СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІЙ 

РОЗРОБКИ НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩ
Короткий опис 

Основні переваги
          Можливість регулювання екологічної безпеки в процесі інтенсифікації нафтогазовидобутку. 
У світовій практиці аналогів немає. 

Проблеми які вирішуються
           Захист довкілля при розробці родовищ нафти і газу.

Сфера використання
           Нафтогазовидобувні підприємства державної та приватної форм власності

Можливість реалізації
         НДПІ «Україна» та ПАТ «Укиргазвидобування» спільне доопрацювання розробки з метою 
адаптації до вимог конкретної розробки

Керівники наукової роботи 

   На сучасному рівні розвитку екологічної науки і 
природоохоронної практики недостатньо давати загальні оцінки 
сучасної ситуації тої чи іншої території та відносного сучасного 
стану компонентів довкілля. Необхідно переходити до їх кількісної 
оцінки, що дозволить не тільки більш об'єктивно оцінити ступінь 
трансформації природних ландшафтів, а й розробити конкретні 
природоохоронні заходи подолання виникнення надзвичайних 
лих, а також виконувати економічні розрахунки необхідних коштів 
для їх подолання. Тому, маючи матеріали детальних 
ландшафтно-геохімічних досліджень з відповідними базами 
даних і оціночними техногеохімічними картами, ми пропонуємо 
новий спосіб кількісних оцінок сучасного стану на основі вмісту у 
компонентах довкілля  важких металів, концентрації яких в 
певних інтервалах безпечні для нормального розвитку природно-
антропогенних геосистем, що створює безпеку для 
життєдіяльності населення.

Адаменко Олег Максимович
Адаменко Ярослав Олегович
ІФНТУНГ, вул.Карпатська 15,
тел.  (0342) 50-59-42, yarad@inbox.ru
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

СПОСІБ СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
МОДИФІКАЦІЇ НАФТОШЛАМОВОГО АМБАРУ

Короткий опис 

Основні переваги
         Поєднання декількох стінок з різного типу ґрунту дозволяє сповільнити процеси міграції з 
бурового амбару. Поєднання комбінації стінок із використанням сорбенту (золи) процеси 
рекультивації розпочинаються одразу із потраплянням наповнення амбару чи шламосховища. 
Запропонована конструкція дозволяє подальше використання території бурового амбару під 
будь який тип людської діяльності  

Проблеми які вирішуються
      Використання запропонованої конструкції бурового амбару дозволяє проводити процес 
рекультивації території задіяної під нього безпосередньо від початку його заповнення.

Сфера використання
           Буріння свердловин, рекультивація бурових амбарів.

Можливість реалізації
            Розробка конструкції і технічної документації.

Керівники наукової роботи 

          Конструкція бурового амбару складається  з 1-зовнішня 
стінка, найщільніша (глинистий тип ґрунту); 2-проміжна стінка, 
середня щільність (леси, лесовані й карбонатні суглинки та 
супіски); 3-внутрішня стінка, активна найменша щільність 
(різнодисперсний, різнотипний пісок або ґрунти з вмістом не 
менше 40% піску); 4- борт нафтошламового амбару; 5-зола з 
відходами буріння (2:1); 6- внутрішня стінка, активна найменша 
щільність (різнодисперсний, різнотипний пісок або ґрунти з 
вмістом не менше 40% піску); 7-вилучені ґрунти.

Качала Тарас Богданович
ІФНТУНГ, вул.Карпатська 15,
тел.  (0342) 50-59-42
e-mail: taraskachala@gmail.com

            Патент  України  № 103876
Правовий захист
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

СПОСІБ ОЧИСТКИ  ВІДХІДНИХ ГАЗІВ КОМПРЕСОРНИХ 
УСТАНОВОК ВІД СО  ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Короткий опис 

Основні переваги
  В основу способу моделі поставлена задача 
вдосконалення  очистки  СО, що полягає в додатковій 
подачі іонізованого повітря у вихідні гази, а пристроєм для 
цього служить повітряний компресор і іонізаційна камера 
з лампами ультрафіолетового світла, що подає повітря у 
вихідні гази. 

Проблеми які вирішуються
           Іони кисню при змішуванні з молекулами СО  вступають в реакцію доокислення до СО2, що 
в кінцевому  результаті призводить до очистки викидних газів від оксиду вуглецю. 

Сфера використання
           Компресорні станції з газоперекачувальними агрегатами.

Можливість реалізації
           Розробка конструкції і технічної документації.

Керівники наукової роботи 

    Пристрій для очистки викидних газів складається  з 
вихідної труби – 4, турбіни – 6, що сполучає її з іонізаційної  
камери – 2, з повітряного компресора – 1, іонізаційної 
камери – 2 і ультрафіолетових ламп – 3 (наприклад ДРК-
1000) і  димової труби – 5. 

Михайлюк Юлія Дмитрівна
ІФНТУНГ, вул.Карпатська 15,
тел.  (0342) 50-59-42
e-mail: ecology@nung.edu.ua    

            Патент  України  № 102157.

Правовий захист
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

МЕТОДИКА ГЕОДЕЗИЧНОГО КОНТРОЛЮ НАДЗЕМНИХ
 ПЕРЕХОДІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ

Короткий опис 

Основні переваги
      Можливість виконувати безконтактні виміри, а також визначати геометричні параметри 
переходів з високою точністю та в найкоротші терміни.

Проблеми які вирішуються
џ підвищення точності та безпеки виконання геодезичних робіт під час визначення геометричних 

параметрів надземних переходів трубопроводів, в залежності від їхньої конструкції та умов 
експлуатації;

џ підвищення точності наведення візирного променя на поверхню трубопроводу під гострим 
кутом за рахунок використання запропонованої візирної марки;

џ можливість уникнення впливу короткоперіодичних зміщень труби, викликаних факторами 
термічного впливу.

Сфера використання
        Призначена для персоналу лінійно-експлуатаційних служб, а також інженерно-технічних і 
наукових працівників, які займаються геодезичними обстеженнями надземних переходів 
магістральних газопроводів.

Можливість реалізації
           Створення нормативних документів.

Керівники наукової роботи 

      Методика регламентує порядок організації і технології проведення обстежень балкових 
надземних переходів магістральних газопроводів та їх конструктивних елементів.

Кухтар Денис Васильович

Ільків Євген Юрійович
асистент кафедри землевпорядкування та кадастру;

кандидат технічних наук 
доцент кафедри землевпорядкування та кадастру.
Email: zvk@nung.edu.ua
тел. каф. ЗВК: 50-66-10
тел. моб.: 066-187-73-54 (Кухтар Д.В.)

кандидат технічних наук
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ 
РЕНТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Короткий опис 
Економічний механізм, що дає змогу диференціювати рентні платежі залежно від глибини 

залягання продуктивних покладів та коефіцієнту гідропровідності і здійснювати справедливий 
перерозподіл рентних платежів між державним та місцевими бюджетами з урахуванням їх 
функціональної природи та надаються рекомендації щодо підвищення рівня ефективності 
нафтогазових підприємств в частині:

1) удосконалення законодавчо-нормативної бази України з метою покращення 
інвестиційного клімату;

2) розподілу рентної плати за видобуток вуглеводнів між державним та місцевим 
бюджетом;

2) удосконалення методики визначення рентабельності свердловин;
3) розроблення універсальних методичних рекомендацій визначення собівартості робіт з 

видобування нафти і газу, при вираховуванні специфічних умов видобування вуглеводнів.

Основні переваги
Обґрунтування диференціації рентних платежів залежно від основних рентоутворюючих 

властивостей нафтогазових родовищ, а саме колекторських властивостей пластів та глибини 
залягання продуктивних горизонтів та справедливий перерозподіл рентних платежів між 
бюджетами різних рівнів з урахуванням вимог реформи децентралізації для підвищення 
фінансової самостійності та інвестиційної привабливості територій.

Проблеми які вирішуються
Встановлення обґрунтованого рівня природно-ресурсних рентних платежів та 

подальшому справедливому їх перерозподілі між бюджетами різних рівнів, з метою підвищення 
інвестиційної привабливості територій та інтенсифікації видобування вуглеводнів.

Сфера використання
Нафтогазовий комплекс, сфера бюджетного та податкового регулювання.

Можливість реалізації
Методика, стандарт, пропозиції змін до нормативно-правових актів.

Керівники наукової роботи 

Гораль Ліліана Тарасівна
доктор економічних наук, професор
Кафедра фінансів
тел. +3803427504574
е-mail: fin@nung.edu.ua

Витвицький Ярослав Степанович
доктор економічних наук, професор
Кафедра економіки підприємства
тел. +380342727144
е-mail: econpid@nung.edu.ua
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ГАЗУ
Короткий опис 

          Структурно-функціональна модель процесу лібералізації ринку газу України, в основі якої – 
процес праці як основа уніфікації, як сфера утворення функцій управління (рис. 1). 

Рис. 1.Структурно-функціональна модель процесу лібералізації ринку газу

Основні переваги
          - прискорення переходу до нової моделі процесу лібералізації;
          - вдосконалення інформаційної бази конкурентних ринків;
          - комплексне планування процесів лібералізації ринків енергоносіїв;
          - забезпечення ефективної комунікації між зацікавленими структурами. 

Проблеми які вирішуються
           Логістика переходу до розвинутої системи енергетичних ринків, газовий ринок як об'єкт 
системного дослідження і вимоги до нього, концептуальна модель лібералізації ринку газу, 
системна діагностика рівня конкуренції ринку газу, інтегративна соціально-економічна система 
управління процесом лібералізації.

Сфера використання

Можливість реалізації

Керівник наукової роботи 

Устенко Андрій Олександрович
д
а.3232, вул. Шопена 1
тел. +38067 777-50-78
е-mail: andrey.ustenko@gmail.com

октор економічних наук, професор 

           Енергетична галузь України.

           Спільне доопрацювання розробки з метою адаптації до конкретних умов.
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ДОЦІЛЬНОСТІ 
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Короткий опис 

Основні переваги

Проблеми які вирішуються

Сфера використання

Можливість реалізації

Керівник наукової роботи 

           Запропонована методика передбачає: 
- встановлення рівня готовності управлінського та виконавчого персоналу нафтогазових 
підприємств до процесів інтелектуалізації шляхом розповсюдження та узагальнення результатів 
авторського опитувальника, зміст якого сформовано на основі попереднього наукового досвіду 
автора, а також консультацій з галузевими експертами та фахівцями в сфері психології 
управління і психодіагностики;
- визначення реальних та необхідних умов інтелектуалізації діяльності нафтогазових 
підприємств за результатами анкетування персоналу на предмет суб'єктивної задоволеності 
працівника своєю діяльністю, мотивів праці, рівня усвідомленості ролі інтелектуалізації в 
ефективній діяльності підприємства, якостей, якими повинен володіти персонал та характеру 
труднощів у його повсякденній роботі; 
- оцінку рівня інтелектуалізації управлінців та виконавців, використання ними засобів 
виробництва за допомогою відомих у науковій та навчальній літературі тестових методик, які 
дозволяють ідентифікувати рівень розвинутості якостей, притаманних інтелектуальному 
працівнику, а також шляхом аналізу об'єктивної інформації та залучення експертів з числа 
науковців-дослідників та фахівців-практиків.

     Запропонований методичний підхід може бути використаний для виявлення джерел 
підвищення ефективності господарської діяльності за рахунок зростання інтелектуальної 
складової у реалізації процесів нафтогазовими підприємствами.

        Запропонована методика дозволяє вирішувати наступні проблеми діяльності вітчизняних 
нафтогазових підприємств:
-  моніторингу якісних змін стану персоналу нафтогазових підприємств;
-  підвищення ефективності управління інтелектуальним розвитком персоналу підприємств НГК 
України для досягнення довгострокового позитивного ефекту процесів реформування 
нафтогазової галузі національної економіки;
- встановлення причин негативних тенденцій господарської діяльності нафтогазових 
підприємств, пов'язаних з розвитком та використанням інтелектуального потенціалу їх людських 
ресурсів.

          Служби управління персоналом нафтогазових підприємств для встановлення та реалізації 
комплексу заходів, спрямованих на удосконалення процесів інтелектуалізації їх діяльності.

           Методика   є   базовою    для    подальшої    розробки    інструментарію    оцінки    процесів 
інтелектуалізації спільно із с лужбами управління персоналом конкретних нафтогазових 
підприємств, адаптованого до специфіки їх господарської діяльності.

Петренко Віктор Павлович
доктор економічних наук, професор 

Виконавець – докторант 

Кісь Святослав Ярославович
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МСФЗ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

Короткий опис 

Основні переваги
      В єдиній системі методичних рекомендацій чітко узгоджуються вимоги вітчизняних та 
міжнародних стандартів обліку витрат на обслуговування основних засобів.

Проблеми які вирішуються
     Облік витрат на експлуатацію, утримання і відновлення роботи основних засобів на 
підприємствах НГК згідно критеріїв їх визнання у балансовій вартості чи у витратах періоду за 
МСФЗ.   

Сфера використання
      Система бухгалтерського обліку нафтогазових підприємств, які складають фінансову 
звітність за МСФЗ.

Можливість реалізації
         Доопрацювання рекомендацій з обліку витрат на експлуатацію, утримання і відновлення 
роботи основних засобів на підприємствах НГК з урахуванням особливостей їх діяльності.

Керівники наукової роботи 

          Методика обліку витрат на експлуатацію й обслуговування основних засобів орієнтована на 
підприємства НГК, враховує особливості та структуру їх основних засобів (видів об'єктів, 
компонентів) та реалізує на практиці вимоги МСФЗ.
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