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ЖҮЙЕЛІ ДИНАМИКА НЕГІЗІНДЕ МҰНАЙ ӨНДІРУ КОМПАНИЯСЫНЫҢ  
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БОЛЖАМЫ МЕН ТАЛДАУЫ 

 
Разведка и добыча нефти и газа является наиболее важным и ключевым сегментом во всей 

деловой цепочке нефтяной промышленности. Поэтому нефтяные компании всегда уделяли 
большое внимание принятию научных и разумных решений об инвестиционном масштабе и 
структуре в секторе добычи, чтобы они могли минимизировать бизнес-риски и получать высо-
кие прибыли. Согласно теориям и методам динамики систем, основанных на фактических ре-
зультатах практики нефтяной компании в Казахстане, в этой статье построена модель дина-
мики системы для анализа и прогнозирования масштабов и структуры инвестиций в добываю-
щих отраслях для нефтяной компании. Эта прикладная практика была сопоставлена с факти-
ческими данными и показала, что модель системной динамики, представленная в этой статье, 
является полезным инструментом для анализа и прогнозирования масштабов инвестиций и 
структуры нефтяных компаний в инвестиционных решениях. 

Мұнай мен газды барлау жəне өндіру бүкіл мұнай өнеркəсібінің басты жəне ең маңызды 
тармағы болып табылады. Сондықтан да мұнай компаниялары əрдайым бизнес-тəуекелдерді 
азайтып, жоғары пайдаға жете алу жолында өндіріс секторындағы инвестициялық ауқымы мен 
құрылымы туралы ғылыми жəне оң шешімдерін қабылдауға басты назар аударды. Қазақстандағы 
мұнай-газ компаниясы тəжірибесінің нақты нəтижелеріне негізделген жүйе динамикасының 
теориясы мен əдістеріне сəйкес, осы мақалада мұнай-газ компанияларына арналған өндіру 
салаларындағы инвестицияның ауқымы мен құрылымын талдап, болжамдау үшін жүйе 
динамикасының моделі құрылған. Бұл қолданбалы тəжірибе нақты мəліметтерге сүйенді жəне де 
осы мақалада көрсетілген жүйелік динамика моделінің мұнай компанияларының инвестициялық 
шешімдердегі инвестиция мен құрылымының ауқымын талдап, болжауға арналған пайдалы құрал 
болып табылатынын көрсетті.  

Oil and gas exploration and production is the most important and key segment in the whole business 
chain of the petroleum industry. Therefore, oil companies always put much emphasis on making scientific 
and reasonable decisions about investment scale and structure in the upstream sector, so that they can 
minimise business risks and obtain high returns. According to the system dynamics theories and methods 
and based on the actual results from an oil company’s practice in Kazakhstan, a system dynamics model 
is built in this paper for analyzing and forecasting the upstream investment scale and structure for an oil 
company. This model was used to analyze the investment effect of a large oil company in Kazakhstan, and 
the results showed that the total upstream investment scale will decline slowly in a short period and the in-
vestment proportion of different parts should be adjusted if some influencing factors are taken into account. 
This application practice was compared with the actual data and indicated that the system dynamics model 
presented in this paper is a useful tool for analyzing and forecasting of upstream investment scale and 
structure of oil companies in their investment decisions. 

Кілттік сөздер: мұнай компаниясы, инвестиция, талдау жəне жорамалдау, жүйе динамикасы. 
 
Бұрын мұнай бағасы қымбат болғандықтан, барлық мұнай компаниялары өз 

инвестициясын көбінесе мұнай өндіруге бөлген, соның арқасында мұнай мен газды игеру 
мен барлауда инвестициялық қуатын арттырған. Осылайша мұнай компаниялары мұнай 
мен газды игеруде,  талдауға жəне болжауға көп көңіл бөлген,  содан кейін өзгерту 
жағдайлары керек болғанда керекті шаралар қабылдауға мүмкіндігі болған. Көптеген 
əдістер талдау түрінде қолжетімді болады, мысалға регрессиялық талдау, экометриялық 
əдістер. System Dinamics күрделі жүйелерде таңдалынады, өйткені бұл əдіс арнайы 
күрделі көп параметрлік, сызықтық жəне динамикалық жүйені зерттеу үшін арналған. 
Мақалада жүйелі динамика əдісі бойынша имитациялық моделі көрсетілген. Бұл əдіс 
инвестициялар мен өндірістік сектордағы қысқарту құрылымын болжау үшін ұсынылған. 
Зерттегеннен кейін ірі мұнай компаниясы үшін тау-кен секторы құрылымындағы 
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инвестицияның ауқымын модельдеуге жəне талдау үшін пайдаланылатын болды, жəне 
кейбір ұсыныстар модельдеу есептеулері негізінде жасалды [1]. 

Мұнай компаниясының өндіруші компанияға күрделі қаржы жұмсауы, ең бастысы, 
мұнай мен газды зерттеп,  өңдеуге шоғырланады.  Осылайша бұл мақалада зерттеу мен 
өндірудегі инвестиция жүйесін зерттеу жəне өңдеу ішкі жүйелеріне бөлінеді. Əрине, 
басқа да зерттеу жəне өндіру инвестициялары бар,  бірақ біз оларды өз зерттеулерімізде 
ескермедік. Біз ішкі жүйелердегі кері байланыстың түрлі факторлары мен механизмдері 
арасындағы өзара қарым-қатынасты əрі қарай зерттедік. 1-суретте зерттеу инвестициялық 
ішкі жүйесінің факторлары арасындағы қысқаша мысалы көрсетілген. 

 
1-сурет - Ішкі жүйедегі зерттеу бойынша факторлардың арасындағы 

шығындар диаграммасы 
 
1-суретте екі кері байланыс көрсетілген, оның бірі геофизикалық жəне геохимиялық 

зерттеудегі инвестиция себептілігінің кері байланысы болып табылады, ал басқасы – 
зерттеу ұғымдарындағы инвестиция. Себептілігі бар бірінші кері байланыс компанияның 
болжанатын қорлары мен бақыланатын қорларды техникалық инновация мен жаңа 
жабдықты ендіру көмегімен қоса алатынын көрсетеді. Қалған геологиялық қорларда 
уақыт өте азаяды, ал одан соң жинақталған қалған геологиялық қорлар азаяды. Қалған 
геологиялық қорлар уақыт өте төмендейді, содан кейін қайтадан көбейген геологиялық 
қорлар да  азаяды. Осылайша, компания геофизикалық жəне геохимиялық зерттеудегі 
инвестицияларын қысқартады, тағы да қосымша қорларды көбейту үшін іздеу-зерттеу 
скважиналарында инвестицияны көбейтеді.  

Екінші себепті кері байланыс циклынан компания дəлелденген қорларды көбейту 
мақсатында зерттеуге (шолынған скважиналарының бұрғылауын қамтиды) көп инвести-
цияны сала алатынын көруге болады. Дəлелденген қорлардың жоғарылауы барысында 
қалған геологиялық қорлар азаяды. Қорлардың азайып, пайдалану күрделілігі артуына 
байланысты көбейтіліп дəлелденген қорлар қайтадан азаяды. Мұнай жаңа кен орындарын 
өңдеу периодында мұнай компаниясы зерттеу скважиналарындағы инвестиция ауқымын 
қысқартады да, пайдалану скважиналарына жоғары жəне тұрақты өндірісті алу үшін 
көбірек инвестиция салатын болады. 

Факторлардың ара-қатынасы негізінде екі ағын графы жүйелі динамика құрастырыл-
ды, олар инвестиция ауқымы мен жоғарылайтын ағымның құрылымын көрсетеді (2 жəне 
3-суреттер). Бүкіл модель күтілімдегі мұнай мен газдың шығуында басталады, яғни олар 
кіріс айнымалы ретінде қарастырылады. Аралық шығыс айнымалылар қалған болжамды 
алынатын қорларды, қайтадан жоспарланған көбейте алынатын резервті, күтілімдегі 
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қалған геологиялық қорларды, жоспарланған жаңа қосымша геологиялық қорларды, 
нақты жаңа қосымша геологиялық қорларды жəне де қалған дəлелденген қорларды 
қамтиды. Соңғы шығыс айнымалылар моделі өндіру бизнесіндегі жалпы құн, жалпы 
пайда, жылдық жалпы инвестиция, жыл сайынғы мұнай мен газды зерттеудегі тікелей 
инвестиция, мұнай мен газды өңдеудегі жыл сайынғы тікелей инвестициялар, ұңғымалар-
ды өңдеудегі жыл сайынғы инвестициялар, зерттеу ұңғымаларының жыл сайынғы инвес-
тициялары, геофизикалық жəне геохимиялық зерттеулердегі жыл сайынғы инвестициялар 
болып табылады [2].  

Мұнай мен газдың өндірістік қуаты 2-ші жəне 3-ші суретте көрсетілген. Барлық жалпы 
сомаға тиесілі. Кейбір басқа айнымалылар келесі түрде түсіндіріледі: 

1) күтілімдегі мұнай жəне газдың шығуы. Күтілімдегі мұнай жəне газдың шығуы 
кейбір геологтардың, су қорының инженерлері мен оларға тиесілі технологиялардың  
болжамы қазіргі уақыттағы мұнай кен орнының шарттарымен байланысты болуы қажет; 

2) күтілімдегі өндірістік қуаты ( ). Күтілімдегі өндірістік қуат қажетті қуатқа мұнай 
мен газдың күтілімді шығуына байланысты; 

3) жоспарланған өндірістік қуаттың арттырылуы. Жоспарланған ұлғайтылған өндіріс 
қуаттылығы ( )  жыл басындағы нақты өндіріс қуаттылығы ( )  мен жылдағы өндіріс 
көлемінің азаюы ( ) арасындағы айырмашылыққа сəйкес өндірістің жоспарланған 
жаңадан ұлғаюын білдіреді.	 -ті келесі түрде анықтауға болады: 

												 = − ( − ), ( − < )
0		

; 
4) жоспарланып отырған жылдың соңындағы өндірістік қуаты. Жыл соңына 

жоспарланған өндіріс қуаттылығы жыл басындағы нақты өндіріс қуаттылығы жəне 
жоспарланған ұлғайған өндіріс қуаттылығы қосындысын көрсетеді; 

5) жоспарланып отырған өтелетін қордың ұлғаюы. Жоспарланған ұлғайған өтелетін 
резерв алынатын қорды өткен жыл соңында талап етілген жоспарланған өндіріс 
қуаттылығын қанағаттандыру үшін жоспарланған ұлғаюды көрсетеді. 

 

 
 

2-сурет - Мұнайгазды барлауға арналған жүйелі динамика-ішкі жүйесінің график ағыны 
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3-Cурет - Мұнайгаз дамуының жүйелі динамика-ішкі жүйесінің график ағыны 

 
Жоғарыда сипатталған жүйелі динамика моделі (1, 2 жəне 3-суреттер) мен айнымалы-

лар қатынасын талдау негізіндегі имитациялық модель өндіріс компаниялары мұнай ком-
панияларындағы инвестицияны талдауға арналған VENSIM программалық қамтамасыз-
дандыруды пайдалану арқылы құрылған болатын. Модель мұнай компаниялары үшін ин-
вестициялар ауқымы мен құрылымын талдау үшін пайдаланылуы мүмкін екендігін көр-
сетеміз. Мұнай компаниялары зерттеу мен өндірістегі инвестиция ауқымы мен құрылы-
мының мұнайға, шығынға жəне техникалық прогреске əсер етуінен көбіне түзетулер 
енгізеді. Бұл мақалада зерттеу мен өңдеудегі мұнайға, күтілімдегі мұнай мен газ қорла-
рына деген халықаралық бағалары, сондай-ақ мұнай мен газдың болжалды кірісі олардың 
өндіру инвестициясына əсерін білу үшін негізгі фактор ретінде қарастырылады [3]. 

Қорыта келе мұнай компанияларындағы капиталды инвестицияларының сипатын 
талдау негізінде бұл құжатта жүйелі динамика қағидалары мен əдістері көмегімен жəне 
де VENSIM программалық қамтама көмегімен имитациялық модель құрылады. Құжатта 
сипатталған модель көмегімен ірі мұнай компаниясының өндіріс секторындағы инвес-
тициялардың ауқымы мен құрылымы талданып, болжанған болатын.  

Нəтижелер мұнай өндіру компаниясындағы инвестициялар, мұнайға деген халықаралық 
бағаға, мұнай мен газдың күтілімдегі қорларына, сондай-ақ мұнай мен газ болжалды 
кірістілігіне айтарлықтай тəуелді екендігін көрсетеді. Мұнай мен газ бағасының өсуі жəне 
мұнай мен газдың күтілімдегі қорлары шарттарында мұнай компаниясы мұнай мен газ 
өндірісін жеткілікті техникалық қолдауға ие бола отырып тездетуі мүмкін. Осы барлық 
модельдеу жəне ұсыныстар нəтижелері мұнай компаниясының жетекшілері мен  
эксперттерімен талқыланған болатын жəне де жоғары бағаға ие болды. Бұл зерттеу 
ұсынылған жүйелі динамика моделі зерттеу жəне өндіру инвестицияларының ауқымы мен 
құрылымын талдау, болжау кезінде пайдалы құрал болып табылады, осы арқылы мұнай 
компаниялары өздерінің инвестициялық шешімдерінің ұтымдылығын жақсарта алады. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ ПО ВОДНЫМ ОБЪЕКТАМ РЕКИ ЕРТИС 
В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Приведены данные качества воды по водным объектам реки Ертис в Восточно-Казах-

станской области. Выполнен анализ данных по тяжелым металлам (медь, марганец, цинк) в ди-
намике 2015-2017 гг. 

Мақалада Шығыс Қазақстан облысындағы Ертіс өзенінің су объектілері бойынша су 
сапасының мəліметтері келтірілген. Ауыр металдар бойынша  (мыс, марганец, мырыш) 2015-
2017 жылдар аралығындағы мəліметтерге талдау жасалды. 

The data of water quality on water bodies of the Ertis river are given, the data of heavy metals (copper, 
manganese, zink) are analysed.  

Ключевые слова: качество воды водных объектов, охрана окружающей среды, предельно-
допустимая концентрация загрязняющих веществ. 

 
К мероприятиям по решению вопросов ограничения антропогенного воздействия на 

водные объекты, охраны водных объектов в бассейне реки Ертис в Восточно-Казах-
станской области (ВКО) относится реконструкция всего комплекса природно-охранных 
мероприятий для всех поверхностных водных источников независимо от категории их 
использования, с учетом их вклада в межгосударственное использование поверхностных 
ресурсов. Река Ертис (Иртыш) с притоками выделена территориально в Иртышский во-
дохозяйственный бассейн.  

По результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП 
«Казгидромет» по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей 
среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы, наблю-
дения за загрязнением поверхностных вод на территории ВКО проводились на 9-ти вод-
ных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, 
Оба, Буктырма) [1]. 

Качество воды водных объектов оценивается следующим образом:  вода «умеренного 
уровня загрязнения» - реки Кара Ертис, Ертис, Оба; вода «высокого уровня загрязнения» - 
реки Буктырма, Тихая, Ульби, Красноярка, Глубочанка; вода «чрезвычайно высокого 
уровня загрязнения» - река Брекса [1].  

В табл.  1  представлены качественные показатели воды рек ВКО за 2017 год (январь,  
февраль, март). 
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