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Питання про заміну основних енергоносіїв 
(нафти, газу і вугілля) на  альтернативні   дис-
кутується  впродовж останніх десятків років. 
Проте,  на думку багатьох  спеціалістів, потре-
ба економіки в нафті і газі залишиться  на висо-
кому рівні, доки не будуть зроблені важливі 
наукові відкриття в галузі альтернативних дже-
рел палива. 

Україна є нафтовою державою, яка займає 
четверте місце в Європі за запасами вуглевод-
нів. Виникає очевидне  запитання, чому наша 
держава не може забезпечити себе нафтою і 
газом власного видобутку.  Першою причиною 
цього є слабкий розвиток нафтогазовидобувної 
галузі через недостатнє фінансування на  про-
ведення геологорозвідувальних робіт.  Через 
брак коштів  неможливо примножувати розвід-
кою і залучати ресурси, якими наділила нас 
природа. Друга причина – невиконання власни-
ками спецдозволів на надрокористування  своїх 
обов’язків перед державою стосовно забезпе-
чення належного ведення розробки родовищ.  

На території України виділено три нафто-
газовидобувні регіони: Західний (Карпатський), 
східний (Дніпровсько-Донецький) і південний 
(Причорноморсько-Кримський). Видобуток 
нафти і газу в Україні здебільшого пов'язаний з 
двома першими згаданими  регіонами і, зважа-
ючи на політичні обставини сьогодення,  ситу-
ація  з південним регіоном, на жаль,  ближчим 
часом не зміниться. Більшість родовищ мають 
складну геологічну будову з важковидобувни-
ми  запасами, що вимагає особливого підходу 
до їх розробки. Так, нафтові родовища Карпат-
ського регіону, яких тут є  більше ніж газових, 
характеризуються  багатопластовістю, значною 
товщиною (до 600 м) продуктивного розрізу, 
низькими коефіцієнтами пористості (7-15%) та 
проникності ((0,1-20)×10-3 мкм2), мінливістю 
порід в горизонтальному і вертикальному на-
прямках, багатьма   порушеннями та екранова-
ністю (як тектонічною, так і літологічною), від-
сутністю в більшості випадків активних закон-
турних вод. Зазвичай пластовий тиск родовищ 
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близький до тиску насичення нафти газом, а 
пластова температура близька до температури 
кристалізації парафіну. Отже, енергія розчине-
ного в нафті газу часто є єдиним джерелом ене-
ргії розробки, тому її слід раціонально викори-
стовувати [1, 2]. У Карпатському регіоні, де 
нафту видобувають  впродовж двох з полови-
ною століть, виділяють два багатопластових ре-
зервуари – олігоценовий і еоцен-паліогеновий. 
В олігоценовому покладі міститься близько 
70% розвіданих  запасів нафти, а в еоцен-паліо-
геновому – близько 90 % розвіданих запасів 
газу в регіоні. Глибина  залягання родовищ – 
від декількох сотень метрів до понад 10 тисяч 
метрів. За своїм складом і властивостями нафти 
тут високосмолисті (до 30%), парафінисті (до 
15%),  із значним вмістом легких вуглеводнів і 
порівняно невеликим вмістом сірки і асфальте-
нів (за винятком Коханівського, Орховецького і 
ще  декількох родовищ). Середній вміст асфа-
льтенів і сірки в нафті  на родовищах регіону 
складає від сотих частин до 1-2 %. Густина 
пластової нафти – 578-778 кг/м3, в’язкість – 
0,375-3,5 мПа×с. 

У Східному регіоні родовища характери-
зуються ще більшою різноманітністю геологіч-
них умов залягання. Коефіцієнт пористості де-
яких нафтових родовищ сягає 20-23 %, проник-
ності – 1 мкм2.  Товщини продуктивних гори-
зонтів незначні і складають 2-3 метри.  Нафтові 
родовища здебільшого мають газові шапки і 
підошовні води. Із збільшенням глибини заля-
гання спостерігається тенденція до збільшення 
газоконденсатних родовищ в порівнянні з наф-
товими. Також тут спостерігається зростання 
фільтраційно-ємнісних характеристик з глиби-
ною  залягання пласта. Тиск насичення нафти 
газом  значно вищий від пластового. Родовища 
Східного регіону часто розбиті на блоки, що 
розмежовані значними тектонічними порушен-
нями. 

 Причорноморсько-Кримська нафтогазоно-
сна провінція (Південний регіон) характеризу-
ється незначною глибиною залягання та висо-
кою в’язкістю нафти. 

На державному балансі   корисних копалин 
запаси та перспективні ресурси нафти, газу та 
конденсату в Україні обліковуються в кількості 
2,3 млрд. тонн  умовного палива, в тому числі 
запаси промислових категорій складають  
1,4 млрд. тонн умовного палива. Всього в Укра-
їні налічується близько 390 родовищ нафти і 
газу, більша частина яких є комплексними. Із 
цих родовищ тільки 16 великих, 18 середніх, 23 
невеликих та решта – дрібні. Більшість родо-
вищ характеризуються ускладненими геологіч-
ними умовами експлуатації. 

Пік відкриття нових родовищ  в світі при-
падає на 70-ті роки минулого сторіччя. Однак 
внаслідок переходу розробки родовищ в четве-
рту, завершальну стадію  видобуток почав  різ-
ко спадати. Спадний період настає приблизно 
через 25 років після початку розробки родови-
ща. Для утримування рівнів видобутку необ-
хідно постійно нарощувати запаси вуглеводнів 
шляхом ведення пошукових і геологорозвіду-

вальних робіт, а враховуючи те, що ступінь ви-
вченості надр щороку зростає,  резерви стабілі-
зації видобутку слід шукати в залученні інно-
ваційних технологій, підвищенні нафтогазо-
конденсатовилучення у вже вивчених об’єктах.  

Максимальний рівень видобутку нафти в 
Україні припадає на 1972 рік (14,4 млн. т), а 
газу – на 1975 рік (68,3 млрд. м3).  

 Основними компаніями, якими здійсню-
ється видобуток вуглеводнів, є ПАТ «Укргаз-
видобування» (розробляє 137 родовищ), ПАТ 
«Укрнафта» (розробляє 90 родовищ) і ДАК 
«Чорноморнафтогаз» (має ліценції на видобу-
ток вуглеводнів з 10 родовищ).  Загалом цими 
трьома компаніями розробляється 235 нафто-
вих, газових і газоконденсатних родовищ.  Ці 
підприємства забезпечують понад 90 % видо-
бутку нафти, газового конденсату та природно-
го газу в Україні. В 2014 році ними проводили-
ся геологорозвідувальні роботи на 50 площах і 
родовищах у нафтогазоносних регіонах Украї-
ни. В результаті за останній рік відкрито 2 нові 
родовища: Ольшичне нафтове родовище в Лу-
ганській області та Малокринківське газове ро-
довище в Харківській області.  

Видобуток вуглеводнів в Україні щорічно 
неухильно спадає. Однією з причин цього є  
виснаження основних запасів, оскільки біль-
шість розвіданих великих родовищ в Україні 
перебувають на завершальній стадії розробки. 
Окрім того, за останні десятиріччя не відкрито 
жодного великого родовища. Починаючи з 
1994 року відбувається зменшення асигнувань 
на геологорозвідку, і на сьогодні геологорозві-
дувальне буріння в Україні практично  припи-
нено.  

Також слід відзначити, що в переліку 
об’єктів, що підготовлені до глибокого буріння, 
немає жодного, на якому можна було б очіку-
вати відкриття великого за запасами родовища.  

Всього з надр України вилучено близько 
360 млн. т нафти і 1,8 трлн. м3 газу. Це стано-
вить приблизно чверть від початкових ресурсів. 
Тому Україна має достатній ресурсний потен-
ціал для забезпечення себе власними енергоно-
сіями. 

Крім об’єктивних причин такого неприва-
бливого стану нафтогазовидобувної галузі,  
існують суб’єктивні та організаційні причини. 
До них слід віднести наступне. 

Часто власники ліцензій (дозволів) на над-
рокористування,  отримали їх за  умови, що бу-
дуть виконуватися всі необхідні заходи з роз-
бурювання родовищ і технічному забезпеченні 
видобутку, однак не виконують  зобов’язань, 
які були окреслені в ліцензійних угодах. Від-
даючи в користування надра,  держава очікує 
раціональної їх розробки, тобто відповідного  
рівня видобутку, який здійснюється з максима-
льним коефіцієнтом вуглеводневилучення  в 
найкоротшіші терміни. Натомість  в більшості 
випадків маємо жалюгідне технічне  забезпе-
чення процесів видобутку, а про обіцяне  роз-
бурювання родовищ  швидко забувають. Це 
часто відбувається під  акомпанемент проекта-
нтів,  які у подальших проектних документах 
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на розробку родовищ повинні були б проекту-
вати заходи з  підвищення нафтовилучення, але 
не роблять цього, бо виконують ці роботи   під 
пильним наглядом власників ліцензій,  які дба-
ють про те, щоб в жодному разі у проект не по-
трапило щось високовартісне, або те, ефект  від 
якого потрібно очікувати  декілька років. Слід 
зазначити, що практично всі сучасні методи 
підвищення нафтовилучення – довготривалі 
процеси, і ефект від їх впровадження настає 
через значний період часу (від декількох до  
десятків років). У зв’язку із мінливістю полі-
тичної ситуації в Україні  та й існування певних  
ризиків, власник ліцензії не витрачає кошти на 
це. Тому  в Україні склалася ситуація, при якій 
серйозно не впроваджується жодний метод під-
вищення  вуглеводневіддачі. Крім того, у біль-
шості родовищ не ведеться навіть належного 
підтримування пластового тиску, через це ми 
практично нищимо родовища, залишаючи не-
виробленою  велику кількість вуглеводнів, ви-
добути які після такої розробки буде практично 
неможливо. Особливо великі втрати спостері-
гаються внаслідок мають місце при випаданні 
конденсату в пласті при зниженні пластового 
тиску до нижчого від тиску випадання конден-
сату в газоконденсатних родовищах. У світі 
широко застосовуються методи підтримування 
пластового тиску, методи підвищення нафтови-
лучення та сайклінг-процес, які дають змогу 
значно підвищити компонентовилучення з пла-
ста. За оцінками спеціалістів капітальні вкла-
дення в методи підвищення вуглеводневіддачі 
світовими видобувними компаніями на сучас-
ному етапі становить близько 5 млрд. доларів 
США на рік. На даний момент налічується де-
кілька сотень різноманітних інноваційних тех-
нологій, які широко застосовуються в нафтога-
зовидобувній галузі світу і їх розвиток не при-
пиняється. 

З метою підвищення економічної ефектив-
ності весь період розробки родовищ поділяють 
на три етапи.  

Перший етап – це етап розробки родовищ з 
використанням тільки пластової енергії, а саме 
напору крайових вод і газової шапки, пружних 
сил розчиненого в нафті газу, гравітаційних 
сил. З практичного досвіду  при таких режимах 
досягається в середньому до 5-15% нафтовилу-
чення. Решта запасів залишаються невиробле-
ними. Тому дуже важливим є другий етап  
штучного підтримування пластового тиску 
(ППТ). Це дає можливість довести нафтовилу-
чення до 20%  і більше. 

 На третьому етапі розробки родовищ за-
стосовують  вторинні і третинні методи підви-
щення нафтовилучення, з використанням яких 
нафтовилучення зростає до рівня 35-75%. Вто-
ринні методи базуються на модернізації завод-
нення.  

Із числа третинних методів підвищення 
нафтовилучення, незважаючи на їх числен-
ність, у світовій практиці нафтовидобутку най-
частіше використовують такі, як витиснення 
нафти газом (діоксидом вуглецю, азотом, пові-
трям); фізико-хімічні методи в т.ч. закачування 

поверхнево-активних речовин, лугів, полімерів, 
розчинів  сірчаної кислоти, теплові (закачуван-
ня теплоносіїв), буріння горизонтальних сверд-
ловин з проведенням масованого гідравлічного 
розриву пласта. 

На превеликий жаль практично розробка 
українських родовищ проводиться переважно 
на першому етапі. Переходити до другого і тре-
тього етапів особливих прагнень практично не 
спостерігається. В Україні методи підвищення 
нафтовилучення впроваджуються тільки на де-
кількох родовищах і то, як правило, на їх дослі-
дних ділянках.  

Результатом такого зволікання є розвиток 
незворотних процесів, які призводять до знач-
них втрат вуглеводнів. 

Мало уваги приділяється виснаженим та 
так званим «закинутим» родовищам. Нами  
проведено дослідження, які вказують на те, що 
родовища у своїй більшості не припинили про-
цесу свого формування [3]. Тобто, родовища, 
запаси яких вичерпуються, за певний період 
часу знову поповнюються. Тому, слід звернути 
увагу на такі родовища і в жодному разі в яко-
му разі не ліквідовувати видобувні свердлови-
ни, а тільки за необхідності проводити їх кон-
сервацію, бо через деякий час можна відновлю-
вати їх роботу. 

Причиною низького рівня розвитку галузі є 
також те, що влада під тиском сил, зацікавле-
них у імпорті ресурсів, часто не сприяє, а галь-
мує розвиток вітчизняної нафтогазової сфери. 

Слід зазначити також, що наукова спільно-
та у своїй більшості не володіє достовірною 
інформацією про стан нафтогазової промисло-
вості внаслідок її непрозорості. Тому, вплив 
науки на виробництво значно зменшився. Від-
сутня (майже всюди) наукова тематика, за ви-
нятком галузевих інститутів, які, в основному, 
займаються регламентним та технічним забез-
печенням виробничих процесів. 

Навряд чи можна говорити про збільшення 
видобутку вуглеводнів в Україні на сучасному 
етапі. Головна задача сьогодення – спинити 
його падіння і стабілізувати.  

Збільшення  рентних  платежів за користу-
вання надрами не є, на нашу думку, правиль-
ним вирішенням в умовах  галузі, яка знахо-
диться у кризовому стані. Першочерговими ор-
ганізаційними  заходами  у стабілізації видобу-
тку нафти і газу  вбачаємо наступні : 

1. У першу чергу, слід переглянути діяль-
ність усіх нафтогазовидобувних підприємств на 
відповідність виконання ними вимог щодо роз-
робки родовищ, зазначених в ліцензійних уго-
дах (дозволах на надрокористування). Особли-
ву увагу слід звернути на розбурювання родо-
вищ та впровадження заходів з підвищення ву-
глеводневилучення, а також заходів з дорозвід-
ки родовищ, які в більшості випадків не вико-
нуються. За невиконання ліцензійних угод та 
проектних рішень слід накладати  на надроко-
ристувачів відповідні  санкції, аж до позбав-
лення ліцензій на надрокористування. Таким 
чином, змусити надрокористувачів вкладати 
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гроші у галузь, а не тільки отримувати величез-
ні прибутки нічого не вкладаючи. 

2. Провести роботи з паспортизації «заки-
нутих» та  виснажених родовищ і  розробити 
проекти на відновлення їх експлуатації. До «за-
кинутих» родовищ відносимо ті, які довготри-
вало не розробляються через певні причини 
(незначні підтверджені запаси, відсутність 
під’їзних шляхів, ліній електропередач тощо). 
Виснажені – це ті родовища, які розроблялися 
довготривалий період і вважаються такими, з 
яких повністю вичерпані вуглеводні.  

3. Визначити першочергові площі, що під-
лягають  пошуковому і розвідувальному бурін-
ню з метою зацікавлення інвесторів, у т.ч. і  
зарубіжних. Таких площ в Україні намічено 
геологами предостатньо. Необхідно їх детально 
проаналізувати і вибрати найперспективніші. 

4. Зобов’язати власників дозволів на над-
рокористування забезпечити технічне віднов-
лення існуючого фонду експлуатаційних сверд-
ловин, що перебувають у довготривалому про-
стоюванні. Часто свердловини простоючого 
фонду, який утворився в результаті різноманіт-
них технічних причин (наприклад  аварій), без-
підставно переводять в контрольні або 
п’єзометричні, або взагалі консервують чи лік-
відовують. Такі свердловини можна відновлю-
вати, наприклад, шляхом забурювання бокових 
стовбурів, як це роблять в Білорусії. Часто све-
рдловини простоюють через банальну відсут-
ність запчастин або  довготривале очікування 
капітального чи підземного ремонту.  

5. Ввести в практику проектування розроб-
ки родовищ обов’язкові заходи з підтримування 
пластового тиску та досягненню максимальних 
коефіцієнтів вуглеводне вилучення з викорис-
танням сучасних методів підвищення нафтога-
зоконденсатовилучення. Новітні прогресивні 
технології не будуть впроваджуватися, якщо 
вони відсутні у проектних документах на роз-
робку родовищ. 

6. Залучити до вирішення виробничих про-
блем не тільки галузеві інститути, а й широкий 
науковий потенціал України, в тому числі і уні-
верситетів.  

Це тільки першочергові заходи, які  не по-
требують капітальних вкладень, і які можна 
здійснювати негайно. Це дасть можливість 
спинити падіння видобутку  та в подальшому 
стабілізувати видобуток нафти і газу в Україні і 
поступово перейти до його нарощування  з 
впровадженням вторинних і третинних методів 
підвищення вуглеводневилучення та  залучен-
ням нових розвіданих природних  ресурсів. 
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