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На основі системного аналізу відомих родовищ сланцевого газу різних нафтогазоносних басейнів світу 
визначено основні чинники формування та критерії промислової газоносності. В результаті вивчення літо-
логічних, мінералого-петрографічних, петрофізичних, геохімічних, термобаричних характеристик порід за 
лабораторними дослідженнями кернів, шліфів, промислово-геофізичних даних встановлено основні най-
більш важливі фактори формування та критерії прогнозування газоносності сланцевих відкладів силуру
Волино-Поділля: площа сланцевого басейну - більше 10 тис. кв. км;  глибини залягання продуктивних сланце-
вих – не більше 3–4 тис. м; товщини сланцевих відкладів - більше 15 м; умови осадконакопичення – в основ-
ному морські низькоенергетичні обстановки; переважно субгоризонтальне залягання перспективних слан-
цевих товщ; фаціальний та літологічний склад  сланцевих товщ - в основному тонкозернисті сланцюваті 
темнозабарвлені за рахунок органічної речовини породи з пластинчастоподібними глинистими мінералами;
вміст органічної речовини - більше 1-3 %; вік перспективних товщ – в основному, палеозой; ступінь мета-
морфізму (%Rо) -1,5–2,0 %; термічна зрілість збагачених органічною речовиною порід - МК2–АК2;  порис-
тість - більше 4%, проникність - більше 0,1 мД; наявність системи тріщинуватості: високий вміст крем-
незему. Вони однозначно дозволяють констатувати, що район досліджень відноситься до перспективних 
територій на сланцевий газ. Найбільш перспективними є чорносланцеві відклади лудловського ярусу верх-
нього силуру, які є першочерговим об’єктом для подальших досліджень. 

Ключові слова:сланці, фактори, критерії, осадонакопичення, літофації, літогенез, перспективи, газоно-
сність. 

 
На основании системного анализа известных месторождений сланцевого газа различных нефтегазо-

носных бассейнов мира определены основные факторы формирования и критерии промышленной газонос-
ности. В результате изучения литологических, минералого-петрографических, петрофизических, геохими-
ческих, термобарических характеристик пород по результатам лабораторных исследований кернов, шли-
фов, промышленно-геофизических данных установлены основные наиболее важные факторы формирования 
и критерии прогноза газоносности сланцевых отложений силура Волыно-Подолья: площадь сланцевого бас-
сейна - более 10 тыс. кв. км; глубины залегания продуктивных сланцевых - не более 3-4 тыс. м; толщины 
сланцевых отложений - более 15 м; условия осадконакопления - в основном морские низкоэнергетические 
обстановки; преимущественно субгоризонтальное залегание перспективных сланцевых толщ; фациальный 
и литологический состав сланцевых толщ - в основном тонкозернистые сланцеватые темноокрашенные за 
счет органического вещества породы с пластинчастоподобными глинистыми минералами; содержание 
органического вещества - более 1-3%; возраст перспективных толщ - в основном палеозой; степень мета-
морфизма (% Rо) -1,5-2,0%; термическая зрелость обогащенных органическим веществом пород - МК2-
АК2; пористость - более 4%, проницаемость - более 0,1 мД; наличие системы трещиноватости: высокое 
содержание кремнезема. Они однозначно позволяют констатировать, что район исследований относится 
к перспективным территориям на сланцевый газ. Наибольшую перспективу имеет чорносланцевые отло-
жения лудловского яруса верхнего силура, которые являются первоочередным объектом для дальнейших 
исследований.  

Ключевые слова: сланцы, факторы, критерии, осадконакопления, литофация, литогенез, перспективы, 
газоносность. 

 
The main formation factors and criteria of industrial gas content were identified and based on a systematic 

analysis of known shale gas fields of various oil and gas basins of the world. As a result of study of lithological, 
mineralogical and petrographic, petrophysical, geochemical, thermobaric characteristics of rocks by laboratory 
studies of cores, slabs, industrial and geophysical data the main most important formation factors and criteria 
for shale gas content of Silurian sediments of Volyn-Podillia were established: shale basin area – more than 
10 thousand. sq. km; The depth of occurrence of the shale - no more than 3-4 thousand. m; the thickness of the shale 
deposits – more than 15 m; sedimentation conditions – mostly low-energy marine environment; mainly sub horizon-
tal bedding of prospect shale strata; facies and lithology of shale strata – mainly fine grained shaly dark coloured 
due to organic substance of rock with layered clay minerals; organic matter content - more than 1-3%; the age of 
prospective strata – mainly Paleozoic; degree of metamorphism (% RO) -1,5-2,0%; thermal maturity of organic-
rich rocks – MK2-AK2; porosity – more than 4%, permeability – more than 0.1 mD; availability of fracture: a high 
silica content. They uniquely allow stating that the study area belongs to the prospective territory for shale gas. The 
most prospective are black shale deposits of yadlovsky stage of upper Silurian, which is a priority target for further 
research. 

Keywords: shale, factors, criteria, sedimentation, lithofacies, lithogenesis, prospects, foulness. 
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Актуальність. Криза у енергетичній сфері, 
яка є вагомою  складовою економіки держави, 
диктує першочергові задачі нарощування ре-
сурсної бази вуглеводнів нафтогазоносних ба-
сейнів та збільшення власного видобутку газу 
та нафти для забезпечення енергетичної  неза-
лежності України. Це, в свою чергу, зобов’язує 
до вивчення нових перспективних на вуглевод-
неву сировину територій і стратиграфічних 
комплексів. Напружена політична ситуація у 
Східному та Південному регіонах, де зосере-
джені значні перспективні і прогнозні ресурси 
та запаси вуглеводнів з розвиненою інфрастру-
ктурою, а також значне падіння в останні роки 
обсягів  геологорозвідувальних робіт і, як на-
слідок, зменшення кількості нових відкриттів  
родовищ і падіння видобутку нафти та газу у 
Західному регіоні України, також спонукає до 
невідкладних ретельних наукових, геолого-
тематичних, лабораторно-аналітичних дослі-
джень з вивчення перспектив нафтогазоноснос-
ті Західного регіону, зокрема південно-
західного (Волино-Подільського) схилу Схід-
но-Європейської платформи. 

Актуальність досліджень також зумовлена 
суттєвим нарощуванням в останні роки значних 
обсягів видобутку газу зі сланців у США, Ка-
наді, інтенсифікацій досліджень проблеми сла-
нцевого газу в багатьох країнах світу [1,2]. Га-
зова «революція», що відбулася у світі, уже 
призвела до значного перерозподілу джерел 
постачання газу, зміни пріоритетів, у тому чис-
лі і політичних. 

 
Аналіз опублікованих праць. Україна до-

вгий час залишалася осторонь цього процесу, 
незважаючи навіть на те, що у Польщі вже три-
валий час проводяться інтенсивні дослідження 
проблеми сланцевого газу світовими компанія-
ми, які прагнуть видобувати газ з силурійських 
сланців схилу Східноєвропейської плити. На 
сьогодні уже експлуатуються перші пілотні 
свердловини.  

Перші вітчизняні дослідження цієї про-
блеми в українських наукових виданнях почали 
розглядатися з 2010 р. За останні роки проведе-
но значні обсяги наукових, геолого-тематичних 
та лабораторно-аналітичних робіт з метою ви-
світлити та обгрунтувати проблеми нетради-
ційних джерел вуглеводнів нафтогазоносних 
басейнів України [3, 4, 10, 12, 17]. Всі проведе-
ні роботи практично можна віднести до регіо-
нального етапу геологічного вивчення. 

 
Мета досліджень. Метою цих досліджень 

є вивчення геологічних передумов промислової 
газоносності сланцевих товщ Волино-Поділля. 
Умови утворення скупчень газу у сланцевих 
відкладах стратиграфічних товщ відповідають 
певним критеріям і факторам їх формування та 
локалізації. Лише сукупність певних сприятли-
вих факторів приводить до утворення скупчень 
сланцевого газу промислового значення. Тому 
вивчення й встановлення критеріїв та чинників 
і визначення їх сприятливості має важливе зна-
чення для прогнозування перспектив газонос-

ності  сланцевих товщ слабовивчених  терито-
рій. Однією із таких територій, що знаходиться 
на регіональній стадії вивчення, є південно-
західний (Волино-Подільський) схил Східно-
Європейської платформи. 

Вивчення світового досвіду освоєння вуг-
леводневого потенціалу сланцевих відкладів 
осадових басейнів та родовищ сланцевого газу, 
зокрема Північної Америки, свідчить про те, 
що факторів утворення та формування покладів 
вуглеводнів промислового значення встановле-
но значну кількість, які тією чи іншою мірою є 
характерними для більшості басейнів. Слід 
відмітити, що до недавнього часу цілеспрямо-
ваних досліджень з цієї проблеми в Україні не 
проводилось, у тому числі і для силурійських 
відкладів Волино-Поділля. 

 
Дослідження. На основі узагальнення та 

аналізу відомостей щодо покладів вуглеводнів, 
пов’язаних зі відомими у світі сланцевими то-
вщами, та проведеними нами дослідженнями 
розроблено комплекс основних факторів фор-
мування та критеріїв прогнозування газоносно-
сті відкладів силуру Волино-Поділля. Коротка 
характеристика найбільш вагомих із них наве-
дена нижче. 

Площа сланцевого басейну повинна скла-
дати тисячі квадратних кілометрів. Для при-
кладу продуктивні площі  поширення сланців 
родовищ  складають:  Барнетт  – понад 13 тис. 
кв. км; Хайнсвілл та Файетвілл –  близько  
15 тис. кв. км; Антрім – близько 20 тис. кв. км; 
Нью-Олбені – близько 70 тис. кв. км; Марсел-
лус – близько 140 тис. кв. км  тощо [1, 2, 4-6].  

Переважно глинисті відклади на південно-
західній окраїні Східноєвропейської платфор-
ми, до якої відноситься територія досліджень, 
найбільше розвинуті у силурі центральної час-
тини Львівського та у північно-східній частині 
Передкарпатського прогинів, накладених на 
зону Тейссейра-Торнквіста. Східна межа їх по-
ширення приблизно збігається з Устилуг-
Рогатинською зоною розломів, у якій в ізо-
хронних товщах починають переважати глини-
сто-карбонатні та чисто карбонатні породи. Пе-
реважно глинисті розрізи розкриті невеликою 
кількістю глибоких свердловин, причому з не-
значним виносом керну. Проте поінтервальні 
його відбори дають достатньо чітку уяву про 
літофації, речовинний склад та умови залягання 
відкладів, а діаграми стандартного каротажу 
свердловин дозволяють однозначно порівнюва-
ти стратиграфічні підрозділи та ізохронні літо-
логічні пачки, визначати їхню товщину й особ-
ливості латеральних заміщень.   

Зона розвитку чорних сланців силуру Во-
лино-Поділля простягається на 320 км з північ-
ного заходу від кордону з Польщею на півден-
ний схід до кордону з Румунією (рис. 1) та 
складає  більше 16 тис. кв. км [3]. 

Глибини залягання продуктивних сланце-
вих товщ, на які економічно вигідно при сього-
днішньому розвитку технологій – не більше  
3–4 тис. м. Так, на відомих родовищах глибини 
складають: Ексфілд-Маєр – 20–30 м, Нью-Олбе- 
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Рисунок 1 – Карта глибини залягання підошви силуру та поширення глибоководних  сланців 

(за Крупським Ю. З. і ін.) [17] 
 



Геологія, розвідка та промислова геофізика нафтових і газових родовищ 
 

 34 ISSN 1993—9965.  Науковий вісник ІФНТУНГ.  2014.  № 2(37)
 

ні – 150–600 м, Антрім – 180–660 м, Барнетт – 
450–2000 м, Марселлус 700–3000 м, Вітч і Бу-
кінхорст – 800–1200 м, Файетвілл – 300–2100 м, 
Нордек і Фенні – 1200 –2500 м, Мортіней – 
1200–3000 м, Вудфорд – 1800–3300 м, Ігл-Форд 
– 1300–4000 м, Монтней – 1700–4000 м, Муск-
ва – 1800–3500 м, Хайнсвілл – 3100–4000 м  
тощо. 

Перспективна товща силурійських сланців 
території досліджень теж характеризується оп-
тимальними глибинами залягання як для спри-
ятливих термобаричних умов перетворення ор-
ганічної речовини, так і для рентабельних тех-
ніко-економічних показників освоєння ресурсів 
сланцевого газу. Підошва залягання силурійсь-
ких відкладів встановлена більше як тридцять-
ма  пробуреними свердловинами і закономірно 
збільшуються з північного сходу на південний 
захід  Волино-Подільської частини Східно-
Європейської платформи. Зокрема, глибина 
залягання підошви силуру у пробурених сверд-
ловинах складає від 1305 м у Берестечківській 1, 
1572 м у Локачівській  9 на північному сході 
території досліджень до 3709 м у Ліщинській 1, 
4043 м Великомостівській 30 та 4310 м у  Дуб-
лянській 4 на південному заході. Перспективні 
сланцеві товщі силуру Волино-Поділля заляга-
ють на глибинах від 1500 до 4500 м [3, 12]. 

Товщини сланцевих відкладів, що вміщу-
ють поклади газу промислового значення, на 
різних відомих родовищах складають від деся-
тків  до сотень метрів, зокрема на:  Нью-Олбені 
- від 15 до 30 м, Файетвілл - від  6 до 60 м, Ма-
рселлус - від 15 до 60 м, Вудфорд –  від 40 до 
70 м, Ігл-Форд – до 80 м, Барнетт –  від 30 до 
180 м, Хайнесвіл –  від 60 до 90 м, Утіка –  від 
45 до 225 м, Мусква –  від 100  до 150 м, Мес-
сіль – від 2 до 290 м,  Мортіней – від 300 до 500 м 
тощо. 

На схід від зони Тейсейра-Торнквіста у 
межах території досліджень спостерігається 
майже незмінні товщини окремих частин силу-
рійської товщi, що було зумовлене вiдсутнiстю 
на цій ділянці палеобасейну диференцiйованих 
рухiв по поперечних розломах, а отже, не-
змiннiстю структурного плану протягом всього 
перiоду седиментації. Глинисто-алевритові то-
вщі відкладів верхнього силуру Волино-
Поділля характеризуються регіональним розви-
тком потужних пластів чорних аргілітів збага-
чених органічною речовиною, товщини яких  
змінюються від 32 м (свердловина  Великомос-
тівська  30, інтервали 3848–3855 м, 3867–3882 м, 
3929–3939 м) до 93 м  (свердловина  Глинянсь-
ка 1, інтервали 2564–2622 м, 2694–2733 м).  

Умови осадконакопичення проаналізова-
них осадових порід відомих родовищ вуглевод-
нів свідчать, що абсолютна більшість цих слан-
цевих товщ утворювались в морських низько-
енергетичних обстановках (глибоководні ба-
сейни, приливно-відливні відмілини тощо), 
значно рідше сланці формувались в озерно-
болотних умовах (родовища Мессіль в Німеч-
чині та Шахеджі в Китаї). 

Важливою особливістю залягання продук-
тивних сланцевих товщ відомих родовищ є пе-

реважно субгоризонтальне, інколи полого 
складчасте залягання порід, яке охоплює, як 
відзначено вище, значні території – від 13-15 
тисяч до декількох десятків тисяч квадратних 
кілометрів.  

Силурійські відклади території досліджень 
теж характеризуються практично субгоризон-
тальним заляганням. Поступові переходи по 
латералі між фаціями і незначні зміни потуж-
ностей ізохронних відкладів вказують на те, що 
шельф силурійського палеобасейну, який роз-
міщувався на більшій частині південно-західної 
окраїни Східноєвропейської платформи, протя-
гом венлоцького та більшої частини лудловсь-
кого віків (у доскальському часі) був досить 
пологим (нахил його не перевищував 1–2°) і 
рівним без різких уступів при переході до ма-
терикового схилу. Перспективні відклади фор-
мувалися в умовах відкритого  спокійного  па-
леобасейну, про що свідчить їх горизонтальна 
шаруватість, пелітова текстура тощо за даними 
вивчення значного кернового матеріалу пробу-
рених свердловин [10].  

Фаціальний та літологічний склад продук-
тивних сланцевих товщ відомих родовищ – це, 
в основному, тонкозернисті сланцюваті темно-
забарвлені за рахунок органічної речовини по-
роди з пластинчастоподібними глинистими мі-
нералами (сланці, чорні сланці, горючі сланці, 
рідше аргіліти, алевроліти). 

Силурійські відклади зануреної частини 
материкового схилу території досліджень, як у 
центральній частині Львівського прогину, так у 
зоні Тейсейра-Торнквіста (Передкарпатський 
прогин) на повну товщину розкриті багатьма 
свердловинами, зокрема Дублянською 4, Пере-
мишлянською 1, Ліщинською 1, Івано-Фран-
ківською 1, Загайпільською 1 та іншими і пред-
ставлені теригенними породами темно-сірими, 
майже чорними аргілітами грубо- і тонкошару-
ватими, міцними, місцями алевритистими з 
граптолітами по нашаруваннях, зрідка ледь ка-
рбонатними. 

Товщини граптолітових аргілітів значно 
перевищують товщини одновікових глинисто-
карбонатних та карбонатних відкладів. За да-
ними літолого-петрографічних досліджень се-
ред аргілітів за структурними і текстурними 
особливостями  вирізняються кілька видів: ар-
гіліти гідрослюдисті з включенням органічної 
речовини; аргіліти шаруваті з пропластками 
алевролітів; аргіліти гідрослюдисті алевроліти-
сті з вуглефікованою органічною речовиною та 
піритом; аргіліти тонкодисперсні масивні з 
включеннями органічної речовини та піриту 
[10]. 

Вміст органічної речовини є одним із клю-
чових факторів в аспекті газоносності (залишки 
водоростей, рослин і тварин) і її розподіл в сла-
нцевих басейнах. Як свідчить досвід, інтервали 
та ділянки із найвищим вмістом органічної ре-
човини не завжди безпосередньо збігаються з 
такими, де первинна продукція органічної ре-
човини була найвищою. Так, у формації Мон-
терей в інтервалах найвищої продуктивності 
органічна речовина значною мірою розсіяна 
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органогенним матеріалом і кремнеземом. 
Сприятливі умови захоронення навіть за серед-
ньої продуктивності, призводять до значних 
концентрацій органічної речовини [11]. Прак-
тика свідчить, що на відомих родовищах слан-
цевого газу вміст органічної речовини зміню-
ється в широких межах: від 1–6 % на родовищі 
Монтней до 20 % на родовищі Алюм.  

В межах південно-західного схилу Східно-
Європейської платформи, куди входить і тери-
торія досліджень, вміст органічної речовини у 
чорносланцевих товщах силуру складає від 1 до 
3 % [12]. 

Відомо, що зміни вмісту органічного вуг-
лецю в породах переважно контролюються ін-
тенсивністю надходження в седиментаційний 
басейн детритового матеріалу. Збільшення 
швидкості його седиментації впливає на змен-
шення вмісту органічного вуглецю в породах.  

Характерною рисою відкладів ранньопале-
озойських седиментаційних басейнів західного 
схилу Східноєвропейської платформи є діахро-
ність залягання глинистих товщ, збагачених 
органічною речовиною: від нижнього кембрію 
на північному заході до раннього девону на пі-
вденному сході [12, 13].  

Вік продуктивних товщ. Більшість відомих 
родовищ з промисловими запасами вуглеводнів 
приурочені до сланцевих товщ палеозойського 
віку. Зокрема, родовище Алюм пов’язане з то-
вщами верхнього кембрію, родовище Утіка 
приурочене до ордовицьких відкладів, родови-
ще Ексшоу – до девонських відкладів, родови-
ща Мусква та Марселлус – до відкладів серед-
нього девону. Рідше родовища приурочені до 
мезозойських відкладів: родовища Монтней та 
Мортіней – до раннього тріасу, родовища Бар-
нетт, Нордек і Фенні – до юрських відкладів, 
родовища Вітч і Букінхорст – до відкладів ни-
жньої крейди. І зовсім рідко родовища приуро-
чені до кайнозойських відкладів, зокрема родо-
вища Грін-Рівер та Шахеджі (Китай) –  до ео-
ценових відкладів. 

Перспективи промислової газоносності  
чорносланцевих товщ Волино-Поділля зв’язу-
ються з силурійськими відкладами. Визначення 
віку глинистих товщ здебільшого базується на 
знахідках у них граптолітів, кореляція ж глини-
сто-карбонатних та карбонатних розрізів конт-
ролюється наявністю проверстків туфітів та 
метабентонітових глин [12; 13]. 

Дуже важливими факторами формування 
та критеріями прогнозу вуглеводнів є ступінь 
метаморфізму і термічна зрілість збагачених 
органічною речовиною порід (катагенетичного 
перетворення). Як відомо, ступінь катагенетич-
ного перетворення визначається відбивною 
здатністю вітриніту (%Rо). В проаналізованих 
родовищах сланцевого газу середня  величина 
Rо  коливається  від 0.5–0.6 до 3–4 %. Наявність 
незначної кількості зерен вітриніту в досліджу-
ваних силурійських  породах території дослі-
джень ускладнила оцінку ступеня їх перетворе-
ності. Однак заміри, проведені по інших маце-
ралах, дали змогу визначити ступінь  їх пере-
твореності з певною мірою достовірності [13]. 

Ступінь зрілості нижньопалеозойських сланців 
західного схилу Східноєвропейської платфор-
ми, як і глибина їх залягання, зростає з північ-
ного сходу на південний захід [14-16]. В цьому 
напрямку ступінь перетвореності (Ro) нижньо-
палеозойських відкладів змінюється від незрі-
лих порід до стадії генерації сухого газу і пере-
зрілих порід у крайовій зоні Східноєвропейсь-
кої платформи і змінюється від 0,6–0,7 % дo 
1,5–2,0 %.  

В межах західного схилу Східноєвропей-
ської платформи термічне дозрівання порід на-
стало в пізньому карбоні. Катагенез тут харак-
теризується найсприятливішими для нафтога-
зоутворення етапами (МК2–АК2) [17].  

В потенційно материнських чорносланце-
вих відкладах нижнього палеозою території 
досліджень газ міг генеруватися одночасно в 
потужній їх товщі, які часто перевищували 
100–200 м [12,17]. Такі товщини чорносланце-
вої глинистої товщі сприяли можливості збере-
ження вуглеводнів. 

Фільтраційно-ємнісні властивості сланце-
вих товщ відомих родовищ невисокі. Загальна 
пористість зазвичай низька і не перевищує  
2-10%. Так, на родовищах вона змінюється: 
Файетвілл  - від  2 до 8%, Вудфорд –  від 3 до 
9%, Барнетт –  від 4 до 5%, Хайнесвіл – 8–9%, 
Антрім – 9 %, Марселлус – 10 %. 

Петрофізичні властивості досліджуваної 
товщі вивчались на невеликій кількості  наяв-
них зразків кернів із свердловин, зокрема  
Ліщинської 1, Рава-Руської 1, Крехівської 1, 
Давиденівської 1.Загальна пористість цих зраз-
ків не перевишує 2,5% при низькій проникності 
– не більше 0,1 мД. В межах суміжного Люб-
лінського басейну пористість окремих зразків 
керну складає більше 4 %.     

Крім інших фільтраційно-ємнісних власти-
востей важливою структурною особливістю 
проаналізованих родовищ є наявність системи 
тріщинуватості сланцевих порід, які можуть 
бути розвинені у зонах розвитку глибинних 
розломів. Цей фактор необхідно враховувати 
при подальшому виборі перспективних терито-
рій. 

 Зазначимо, що мізерна кількість кернового 
матеріалу, а тим більше відсутність цільового 
відбору для вивчення даної проблеми, є суттє-
вим недоліком для визначення  достовірної 
оцінки перспективності цих відкладів на  слан-
цевий газ.  

Наявні дані по західному схилу як польсь-
кої частини Східноєвропейської платформи, так 
і території досліджень  вказують на високий 
вміст кремнезему в чорних сланцях нижнього 
палеозою [10, 18], що має важливе значення 
для ефективного проведення гідророзриву пер-
спективних пластів. 

 
Висновки та завдання подальших  

досліджень 
 
За результатами проведених досліджень на 

основі системного аналізу геологічної будови 
відомих родовищ сланцевого газу різних наф-
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тогазоносних басейнів світу та вивчення літо-
логічних, мінералого-петрографічних, петрофі-
зичних, геохімічних, термобаричних характе-
ристик порід за лабораторними дослідженнями  
кернів, шліфів, промислово-геофізичних даних, 
визначення вмісту органічної речовини у перс-
пективних відкладах. їх термічної зрілості, сту-
пеню катагенезу, глибини залягання перспек-
тивних горизонтів дозволило обгрунтувати 
геологічні передумови (основні найбільш важ-
ливі фактори формування та критерії прогнозу) 
газоносності сланцевих відкладів силуру Воли-
но-Поділля.  

Встановлені чинники формування та кри-
терії прогнозу газоносності сланцевих відкладів 
однозначно дозволяють констатувати, що Во-
лино-Подільський схил Східно-Європейської 
платформи відноситься до однієї із  перспекти-
вних територій на сланцевий газ в західному 
регіоні Україні. 

Найбільш перспективними є чорносланцеві 
відклади лудловського ярусу верхнього силуру, 
які є першочерговими об’єктами для подаль-
ших досліджень. 

Слід зазначити, що лише подальше цільове 
буріння пілотних свердловин із повним відбо-
ром керну та його системними дослідженнями 
за допомогою сучасних лабораторно-аналітич-
них методів дозволить одержати вичерпну  
характеристику можливості утворення і збере-
ження сланцевого газу промислових категорій в 
даних відкладах.   
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