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Нафтова промисловість України, як і більшості на-
фтовидобувних країн світу, пройшла період максималь-
ного обсягу видобутку, за яким неминуче настає спад. 
Максимальний рівень видобутку нафти з конденсатом 
(14,4 млн т, 1972 p.) забезпечувався введенням у розробку 
ряду крупних родовищ нафти і газу, розташованих у Дні-
провсько-Донецькій западині. Незмінною залишилася їх 
роль і тепер, коли близько 20 % родовищ забезпечують 80 
% видобутку вуглеводнів, а решта 80 % – лише 20 % видо-
бутку [1]. Спроби зменшити темпи падіння видобутку, які 
здійснювали насамперед шляхом збільшення обсягів екс-
плуатаційного буріння, а також виявлення раніше пропу-
щених інтервалів та прошарків, мали епізодичний харак-
тер і за різних причин не змогли на більш-менш значний 
період змінити загальний тренд кривої видобутку нафти з 
конденсатом (рис. 1).

Головною причиною зменшення видобутку нафти в 
Україні є закономірний перехід більшості основних за ви-
добутком та запасами родовищ у пізню стадію розробки, 
що характеризується значним їх виснаженням після вилу-
чення 80…85 % нафти від затверджених початкових видо-
бувних запасів [2, 3]. З іншого боку, час відкриття великих 
родовищ, за рахунок яких забезпечувався приріст запасів, 
минув, а геолого-розвідувальними роботами відкривають-
ся, в основному, дуже дрібні, дрібні та середні родовища на 

глибинах 4,5…6 тис. м. Тому прирости розвіданих запасів 
не компенсують навіть поточного видобутку нафти. По-
рівняльний аналіз показує, що інтенсивність систем роз-
робки нафтових родовищ України, особливо зі значними 
величинами початкових запасів, відповідає досягнутому 
світовому рівню, а інколи і перевищує його, але дрібні ро-
довища розробляються значно нижчими темпами, ніж це 
прийнято у світі [3].

За останні 15 років суттєво погіршилася ресурсна база 
нафтогазового комплексу України, зменшилася його кон-
курентоспроможність у сфері впровадження сучасних на-
фтогазових технологій, істотно скоротилися обсяги сей-
смічних досліджень, пошуково-розвідувального буріння 
і, відповідно, приростів запасів вуглеводнів. У структурі 
запасів вуглеводнів постійно збільшується частка важко-
видобувних [4]. За 30-річний період їх кількість в Україні 
збільшилася майже втричі і перевищила 68 % від загальних 
запасів. Структура залишкових запасів нафти погіршуєть-
ся через те, що відбір вуглеводнів здійснюють переважно із 
активної частини запасів.

Виснаженість родовищ України супроводжується 
зростанням обводненості продукції до 80…85 % і більше. 
Так, із середнім значенням обводненості, більшим за 90 %, 
розробляють 14 родовищ нафтовидобувної компанії ПАТ 
«Укрнафта». Середнє значення коефіцієнта вилучення до-

Основні напрями вдосконалення 
систем розробки родовищ та потенціал 
нарощування видобутку нафти в Україні

В.М. Дорошенко

д-р техн. наук
ПАТ «Укрнафта»
Ю.О. Зарубін

д-р техн. наук
В.П. Гришаненко

канд. техн. наук
ДП «Науканафтогаз» Національної 
акціонерної компанії «Нафтогаз України»
В.Й. Прокопів

канд. геол. наук
ПАТ «Укрнафта»
О.А. Швидкий

ДП «Науканафтогаз» Національної 
акціонерної компанії «Нафтогаз України»

УДК 622.276.34

Представлено основні причини зменшення обсягів видобутку нафти і газу в Україні. Обґрунтовано першочергові 
напрями вдосконалення систем розробки родовищ та потенціал нарощування видобутку нафти і газу в Україні. 
Виконано прогноз можливостей залучення в активну розробку недренованих запасів, а також збільшення річних 
видобутків нафти за рахунок упровадження сучасних нафтогазових технологій.

Представлены основные причины уменьшения объемов добычи нефти и газа в Украине. Обосновано первоочеред-
ные направления совершенствования систем разработки месторождений и потенциал наращивания добычи 
нефти и газа в Украине. Выполнен прогноз возможностей вовлечения в активную разработку недренированных 
запасов, а также увеличение годовой добычи нефти за счет внедрения современных нефтегазовых технологий.

The main reasons for the decrease of oil and gas in Ukraine are presented. Priority directions for improving of oil and 
gas field development systems and potential increase of oil and gas in Ukraine are substantiated. Forecast capabilities of 
involvement in active development passive reserves of oil and increase production level by implementation of modern oil and 
gas technology are performed.



ISSN 0548–1414.  Нафтогазова галузь України. 2013. № 2

28
ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

сягло 30 % за проектного – 36,5 %, тоді як світовий рівень 
для відповідних режимів розробки становить 40–50%. На-
приклад, у сусідній Білорусі державна нафтогазовидобувна 
компанія РУП «ПО «Белоруснефть» на основних об’єктах 
розробки досягла коефіцієнтів вилучення нафти у 50–55 %.

Розглядаючи сучасну ресурсну базу нафтових родовищ 
України, що перебувають у розробці (рис. 2), можемо по-
мітити значну частку залишкової нафти, яка суттєво пере-
вищує величину поточних видобувних запасів. Власне, за-
лишкові запаси родовищ, що перебувають на державному 
балансі, перевищують 740 млн т.

Тому головним напрямом збільшення рівнів видобут-
ку вуглеводнів та досягнення високих значень кінцевих 
коефіцієнтів їх вилучення є масштабне вдосконалення іс-
нуючих систем розробки родовищ нафти і газу з викорис-
танням сучасних наукоємних технологій.

Основні нафтові родовища України розробляють мето-
дом заводнення, який на сьогодні є найбільш доступним та 
ефективним. Разом із тим із причини складної геологічної 
будови, великої фільтраційної неоднорідності, розчлено-
ваності і переривчастості колекторів, переходу родовищ на 
завершальну стадію розробки, ефективність заводнення 
на сучасному етапі стає невисокою. Прямі потокометричні 
дослідження показують, що родовище (поклад) «розріза-
ється» нагнітальною водою на окремі блоки, ділянки (рис. 
3). Це, в свою чергу, спричиняє утворення не охоплених ви-
тискуванням слабопроникних прошарків та недренованих 
зон, що, за експертними оцінками [5], у загальному розпо-
ділі залишкової нафти становить близько 46 % (рис. 4).

За результатами численних досліджень установлено, 
що близько двох третин залишкової нафти виникає через 
неповне охоплення пласта розробкою, а її решту утриму-
ють у поровому просторі капілярні та поверхневі сили.

Вітчизняний і світовий досвід [5, 6] свідчить про те, 
що сучасна нафтовидобувна промисловість має широкий 
арсенал технологій локалізації і вилучення залишкових за-
пасів нафти.

В Україні зусиллями багатьох фахівців науки і вироб-
ництва з метою стабілізації і нарощування рівнів видобут-
ку нафти створено наукові засади вдосконалення існуючих 
систем розробки родовищ нафти і газу, що спрямовані 
на підвищення техніко-економічної ефективності впро-
вадження сучасних інноваційних технологій видобутку 

вуглеводнів та збільшення вуглеводневилучення в умовах 
погіршення структури запасів [7–9]. Насамперед до них по-
трібно віднести:

систему постійнодіючого моніторингу розробки родо-
вищ на підставі гідродинамічного моделювання;

методику оперативної оцінки технологічної ефектив-
ності систем розробки родовищ нафти і газу та формуван-
ня першочергових рекомендацій, спрямованих на їх удо-
сконалення; 

методичні основи довгострокового прогнозування рів-
нів видобутку нафти та газу;

методику локалізації невироблених зон пласта та опти-
мального розташування ущільнюючих свердловин;

технології підвищення продуктивності свердловин, 
обмеження припливів пластових вод, ліквідації заколон-
них перетоків тощо.

Сучасні засоби інструментального контролю за роз-
робкою родовищ і повнотою вироблення запасів, резуль-
тати теоретичних, експериментальних та промислових 
досліджень, сучасні науково-методичні та програмно-тех-
нічні засоби моніторингу розробки родовищ, оцінки тех-
нологічної ефективності, побудови геолого-технологічних 
моделей дають змогу з достатньою достовірністю локалізу-
вати місця концентрації залишкових запасів та оптимізу-
вати системи і місця розташування свердловин.

Базуючись на методології довгострокового прогнозу-
вання видобутку нафти [10] і виходячи з припущення, що 
за програмного і системного підходу інвестиції, а відпо-
відно, і темпи залучення до розробки додаткових запасів 
можна буде порівняти з досягнутими під час розвідки і 
освоєння нових родовищ в Україні, ми виконали прогноз 
сценаріїв приросту запасів (рис. 5) та видобутку нафти з 
них (рис. 6). Песимістичний сценарій відповідає 90 %, віро-
гідний – 50 %, а оптимістичний – 10 % рівню достовірності. 

Як бачимо, навіть за песимістичним сценарієм упрова-
дження сучасних технологій вдосконалення існуючих сис-
тем розробки нафтових родовищ дасть можливість залу-
чити до активного вилучення близько 80 млн т нафти. Це 
може забезпечити приріст річного видобутку на найближчі 
п’ять років до 0,5 млн т, що становить 12 % поточного рівня 
видобутку нафти в Україні. У разі вірогідного сценарію ці 
цифри будуть ще більш оптимістичними: додатково залу-
чені запаси – 120 млн т, приріст річного видобутку на най-
ближчі п’ять років – 0,5…1 млн т, що становить 12…25 % 
поточного рівня видобутку нафти в України.

Рис. 1. Динаміка видобутку нафти з конденсатом в Україні

Рис. 2. Ресурсна база нафти в Україні
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Отже, економічно та технологічно виправданим є залу-
чення в розробку на родовищах України 100…150 млн т на-
фти від поточних залишкових запасів, що рівнозначно досяг-
ненню кінцевого коефіцієнта нафтовилучення у 46…51 %, що 
відповідає рівню сучасних світових систем розробки [11].

Для забезпечення реалізації цих сценаріїв необхідно 
вирішити ряд першочергових технологічних та організа-
ційних завдань.

Серед технологічних завдань насамперед потрібно ви-
ділити: 

розгортання широких промислових і наукових дослі-
джень для локалізації залишкової нафти;

запровадження сучасних методів нафтовилучення; 
оптимізацію сітки видобувних свердловин;
буріння свердловин складної архітектури, у тому числі 

багатовибійних, із горизонтальними стовбурами;
якісне первинне і вторинне розкриття продуктивних 

пластів;
застосування потоковідхиляючих технологій, спрямо-

ваних методів інтенсифікації видобутку і обмеження при-
пливу пластових вод тощо. 

У цьому напрямку вже розроблено принципи та техно-
логії системної адресної ізолювальної та інтенсифікуючої 
дії на привибійну зону, фільтр, стовбур свер дловини, на 
продуктивний пласт і міжсвердловинні зони пласта: 

способи і технології розробки нафтових покладів; 
способи обмеження припливу пластових вод та усу-

нення негерметичності заколонного простору різноманіт-
ними фільтрівними та нефільтрівними тампонажними ма-
теріалами в нагнітальних і видобувних свердловинах;

способи інтенсифікації видобутку нафти, що поєдну-
ють механічну, термічну та хімічну дії в один технологіч-
ний прийом; 

способи ідентифікації обводнених проміжків пласта; 
сучасні підходи до переінтерпретації результатів сей-

смічних досліджень та геофізичних досліджень свердло-
вин;

методологію побудови постійнодіючих гідродинаміч-
них моделей покладів вуглеводнів.

Серед організаційних завдань важливим є розроб-
лення відповідних галузевих та виробничих програм, 
створення та активізація системи державного контролю 

і регулювання розробки родовищ, забезпечення умов для 
залучення інвестицій і зниження ризиків, насамперед фі-
нансових, на реалізацію програм із удосконалення систем 
розробки нафтових родовищ України.

Рис. 3. Роза-діаграма розподілу води від нагнітальних до видобувних 
свердловин, отримана за результатами індикаторних потокометрич-
них досліджень

Рис. 4. Середньостатистичний розподіл залишкової нафти і 
потенціал її залучення до розробки

Рис. 5. Сценарії залучення залишкових запасів у розробку

Рис. 6. Сценарії видобутку від залучення у розробку залишкових 
запасів нафти
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Отже, в умовах обмежених можливостей відкриття в 
Україні нових родовищ зі значними запасами для збере-
ження досягнутого рівня видобутку та його нарощування 
необхідно удосконалювати системи розробки існуючих 
родовищ. Відповідно до виконаних прогнозів, вирішення 
такого завдання є технічно і технологічно можливим.
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