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Головною складовою частиною бітумів є 
вуглець у хімічному сполученні з воднем. По-
чаток утворення і концентрація вуглецю в оса-
довій оболонці земної кори відноситься до часу 
накопичення при седиментації пластів гірських 
порід та перетворенні їх в процесі метаморфіз-
му, що зумовило верствоподібну будову осадо-
вої оболонки земної кори. Початок утворення 
вуглецю датується понад 2 млрд. років, що від-
повідає архейському часу [2,3,20,22].  

Протягом останніх 30-35 років гірські по-
роди, що утримують в собі дисперсно розсіяні 
бітуми, привертають до себе все більше і біль-
ше уваги як потенційні джерела вуглеводневих 
енергоносіїв. На даний час дисперсно розсіяні 
бітуми встановлені майже в усіх осадових від-
кладах - від докембрійських до сучасних [22]. 
Містяться вони у різних літологічних субстан-
ціях – від намулів, глин і аргілітів до метамор-
фізованих сланцюватих утворень, а іноді кла-
сичних метаморфічних порід та інтрузивних 
літологічних різновидів [11]. Загальний об’єм 
розсіяних бітумів у земній корі дуже велика (за 
даними літературних джерел він складає 6×1015 
тонн). Більша їх частина зосереджена в осадо-
вих породах, а саме в глинах, аргілітах та в 
глинистих сланцях. 

Бітуми (лат. bitumen – смола) відносяться 
до горючих корисних копалин, які називаються 
каустобіолітами (гр. causto – горючий, bios – 
життя, litos – гірська порода). Бітуми поділя-
ються на два основних ряди: сапропелевий або 
нафтобітум (горючі гази, нафти, мальта, озоке-
рит) і гумусовий ряд або вугільний (торф, буре 
і кам’яне вугілля, антрацит). Вміст вуглецю в 
бітумах – 50-90%, водню – 2,5-14%. Співвід-
ношення вуглецю і водню коливається у межах 
5,5 до 48. Найбільший вміст вуглецю в антра-
цитах (до 90%, а іноді 97%). В бітумах, крім 
вказаних рядів, ще виділяють ліптобіоліти або 

ряд групи мінералів бурштину (янтарю), який, в 
основному, використовується у ювелірній про-
мисловості.  

Вихідний органічний матеріал і умови його 
накопичення в процесі седиментації у процесі 
утворення різних типів бітумів між собою від-
різняються. Внаслідок цього формування родо-
вищ вуглеводневих енергоносіїв та кам’яного 
вугілля залежить від накопичення бітумів пев-
них рядів. В осадовій оболонці земної кори іс-
нують території і седиментаційні басейни, в 
межах яких наявні нафтогазові поклади в тра-
диційних колекторах та товщі бітумінозних гір-
ських порід, що залягають вище і нижче цих 
покладів, тобто вони присутні по всьому розрі-
зу осадових басейнів. Крім цього, існують та-
кож нафтогазоносні басейни, де вміст бітумів у 
гірських породах незначний, а іноді повністю 
відсутній [1, 12]. Тому ряд вчених, за останні 
роки, запропонували для нафтогазогеологічно-
го районування в осадовій оболонці Землі виді-
ляти не нафтогазоносні басейни, а бітумонаф-
тогазоносні басейни (в яких крім нафтогазових 
родовищ у традиційних колекторах широко 
розповсюджені товщі бітумінозних порід) і на-
фтогазоносні басейни, де бітумінозні товщі 
практично відсутні [1], що, на нашу думку, є 
доцільним. 

Слід також звернути увагу на те, що не 
завжди бітумний матеріал дає початок форму-
ванню характерної для нього горючої корисної 
копалини. На певних етапах горюча корисна 
копалина, формування якої чітко відповідає 
класичним схемам її утворення з первинного 
органічного матеріалу під термобаричним 
впливом, генерує іншу горючу корисну копа-
лину, яка за класифікацією належить до бітумів 
іншого ряду. Наприклад встановлено, що вугіл-
ля формується з гумусового матеріалу, але в 
результаті дії метаморфічних процесів із вугіл-
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ля виділяються значні об’єми горючих газів 
(зокрема метану), які відносяться (за класич-
ною схемою бітумних рядів) до сапропелів. Ба-
сейни кам’яного вугілля завжди мають значний 
вміст метану, і в їх межах та навколо них, як 
правило, існують газові родовища. Виділяються 
горючі гази під дією температури також і при 
гнитті торфу. 

Суттєвим чинником, що зумовлює темпе-
ратурні умови, за яких відбувається перетво-
рення органічного матеріалу (керогену) як сап-
ропелевого, так і гумусового рядів у вуглевод-
неві субстанції, що можуть вважатися енерго-
носіями, є тепловий потік у надрах Земної кулі. 
На рисунку 1 зображено карту інтенсивності 
теплового потоку в надрах України за 
В.В.Гордієнко [6]. Цікаво, що майже всі нафто-
газоносні території України співпадають, або 
межують з ділянками підвищених значень інте-
нсивності теплового потоку з надр Землі.  

Для вирішення проблеми одержання вуг-
леводневих енергоносіїв з порід, які не є тради-
ційними колекторами для нафти і газу, а саме з 
бітумінозних аргілітів, сланців та інших порід, 
що практично не проникні і відносяться до по-
рід-покришок, повинні бути проведені ретельні 
геологічні дослідження з метою бітумонафтога-
зогеологічного районування для виділення пер-
спективних територій та встановлення наявнос-
ті в їх розрізах бітумів для одержання вуглево-
дневих енергоносіїв.  

В Україні і в країнах СНД вищевказані до-
слідження в достатньому об’ємі ще не прово-
дилися. В Україні бітумінозні товщі порід ви-

явлені в усіх трьох нафтогазоносних регіонах, і 
тому нами їх названо бітумонафтогазоносними 
басейнами. Але в окремих тектонічних зонах 
кожного басейну, в залежності від фізичних 
властивостей, переважають різні родовища 
енергоносіїв. Так, у Західному бітумонафтога-
зоносному басейні в геосинклінальній його ча-
стині (Внутрішня зона Передкарпатського про-
гину і Скибова зона Карпат) переважають наф-
тові родовища. У Зовнішній зоні Передкарпат-
ського прогину (платформний схил прогину) 
усі відкриті родовища є газовими за винятком 
двох, де крім газових покладів встановлені на-
фтові (Лопушнянське – на південному сході 
прогину і Коханівське – на північному заході). 
В межах Волино-Подільської плити у Львівсь-
кому палеозойському прогині відкрито одне 
газове родовище – Локачівське та непромисло-
вий газовий поклад на площі Великі Мости. В 
Закарпатській западині відкрито шість газових 
родовищ. Нафтових родовищ тут на даний час 
немає. Чіткого пояснення розмаїтості родовищ 
вуглеводнів за фазовим станом в Західному ре-
гіоні немає, є тільки гіпотези, що базуються на 
припущеннях. На наш погляд, така розмаїтність 
родовищ вуглеводнів спричинена, здебільшого, 
розмаїтністю типів керогену, що відкладався в 
процесі седиментогенезу в різний геологічний 
час. Це питання потребує фундаментальних 
геологічних досліджень і має наукове та прак-
тичне значення для постановки цілеспрямова-
них пошуково-розвідувальних робіт з метою 
відкриття покладів вуглеводнів як у традицій-
них пастках, так і в бітумінозних товщах. 

 
Рисунок 1 – Карта інтенсивності теплового потоку території України (за В.В. Гордієнко [6]) 
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В Україні найбільш збагачені бітумами 
вважаються сланці менілітової світи. Ці сланці 
мають коричневий до чорного колір, виходять 
на денну поверхню та залягають на різних гли-
бинах у різних тектонічних поверхах Внутрі-
шньої зони Передкарпатського прогину і Ски-
бової зони Карпат. На рисунку 2 зображено фо-
то менілітових сланців із відслонення в руслі 
ріки Рибниця Косівського району Івано-
Франківської області. Це - чорні сланці, які міс-
тять органічний матеріал сапропелевого ряду. 

Середнє значення органічної речовини в 
менілітових сланцях не менше 30%, а мінера-
льної речовини близько 70% від маси породи. У 
мінеральній речовині сланців міститься  
0,4-0,75% піритового заліза. Вміст сірки в піри-
ті іноді сягає 1,7%, але частіше коливається від 
0,1 до 0,5%. Менілітові сланці характеризують-
ся кларковим вмістом ванадію (30-200 г/т), ко-
бальту 20-60 г/т, миш'яку 8-20 г/т. Також при-
сутні такі елементи кларкового вмісту: лантан, 
молібден, срібло та інші. В незначному (нижче 
кларкового вмісту): марганець, берилій, скан-
дій, титан, мідь, цинк, галій, стронцій, ітрій, 
цирконій, олово та інші елементи. Розповсю-
дження бітумних сланців менілітової світи у 
Внутрішній зоні Передкарпатського прогину та 
в Скибовій зоні Карпат має регіональний хара-
ктер. Їх загальні запаси майже безмежні 
[18,4,14].  

До питання одержання вуглеводневих ене-
ргоносіїв із бітумних сланців менілітової світи 
безпосередньо на поверхні в Західному бітумо-
нафтогазоносному регіоні України зверталися 
неодноразово, посилаючись на результати ви-
добутку нафтопродуктів з бітумінозних піско-
виків Атабаски (Канада), де бітуми із піщаних 
порід екстрагуються гарячим водним розчином 
лугу з подальшим коксуванням [24,8]. 

Однак конкретних кроків в плані викорис-
тання бітумінозних менілітових сланців для 

одержання вуглеводневих енергоносіїв в Укра-
їні не робилося. До даного часу найбільш ваго-
мими дослідженнями менілітових сланців слід 
вважати тематичні дослідження різного напря-
му 1957-1958 років, що проводилися видатним 
українським академіком В.Б. Порфірьєвим  
разом з І.В. Грінбергом, М.Р. Ладиженським, 
Є.Ф. Лінецьким та іншими. В роботі [18]  
В.Б. Порфірьєв вказує, що досить цінною част-
кою продуктів сухої перегонки менілітових 
сланців є сланцевий горючий газ, який утворю-
ється в об’ємі 30л на 1кг сухого сланцю. Далі у 
роботі [18] вказується, що за попередніми роз-
рахунками близько 50% енергетичних витрат, 
що пов’язані з процесом сухої перегонки слан-
ців, компенсуються власним, отриманим при 
проведенні досліджень, газом. Що стосується 
рідких вуглеводнів, то в наведеній роботі вка-
зується, що при переробці кожної тисячі тон 
сланців може бути отримано за мінімальних 
витрат: бензину – 10т, керосину – 15т.  

У 1990-1991 роках за угодою між ІФІНГ і 
Французьким інститутом нафти в Карпатсько-
му регіоні проводились науково-дослідні робо-
ти з виявлення можливих нафтопродукуючих 
порід, тобто бітумінозних товщ із застосуван-
ням унікальної на той час експериментальної 
пересувної  

геохімічної станції ROCK-AVALE [15]. Ре-
зультати досліджень дали підстави зробити ви-
сновок, щодо нафтопродукуючих порід в гео-
синклінальній частині Карпатського регіону 
(Внутрішня зона Передкарпатського прогину та 
Скибова зона Карпат) можуть бути віднесені 
товщі менілітової світи олігоцену (вміст орга-
нічної речовини 30%), чорні аргіліти і сланці 
спаської і шепітської світ нижньої крейди, а в 
платформній частині регіону (Зовнішня зона 
Передкарпатського прогину і прилеглі площі 
західної окраїни Волино-Подільської плити) 
газонафтопродукуючими породами можуть бу-

 
Рисунок 2 – Чорні сланці менілітової світи із відслонення в руслі р. Рибниця. 

Вміст органічного матеріалу в сланцях  перевищує 72% від об’єму досліджуваного взірця 
(фото О.О. Орлова) 
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ти породи силуру та верхньої крейди. В літоло-
гічному відношенні бітумінозні породи вказа-
них стратиграфічних підрозділів представлені 
сланцюватими темними і чорними аргілітами 
та сланцями. Вміст органічної речовини в по-
родах спаської і шепітської світ коливається від 
1 до 7% від об’єму досліджуваного зразка по-
роди. Також була приділена увага результатам 
дослідження юрських відкладів, де в аргілітах 
встановлено вміст органічного вуглецю 1,5-
7,5% від об’єму досліджуваного зразка породи. 

Довший час в Канаді і США вивчалася 
проблема видобутку нафти з бітумінозних по-
рід в кар’єрах, а також підняттям сланців на 
поверхню шахтним способом з подальшою їх 
обробкою. Було також запропоновано проводи-
ти обробку бітумних сланців на глибині в 
штреках, що проходять в горизонтальному на-
прямку від шахт [7,23,25]. 

Великомасштабний видобуток бітумних 
сланців та екстрагування з них бітумів з пода-
льшою їх розгонкою для одержання енергоносі-
їв потребує дуже великих витрат. Так, вартість 
комплексу з видобутку і переробки 22 тис. м3 
на добу бітуму складає 6 млрд. доларів США. 
Витрати на отримання 1 т продукції сягає 30 
тис. доларів США. Це на багато більше порів-
няно з традиційним видобутком вуглеводнів, 
навіть у складних умовах Північного моря [17]. 
Проте, наприклад, Канада з 80-х років минуло-
го століття і до тепер інтенсивно проводить на-
укові дослідження і промислову розробку наф-
ти із бітумних пісковиків у районі Атабаска 
штату Альберта.  

Значні кошти, що пов’язані з видобутком 
вуглеводнів шляхом обробки бітумних сланців 
та інших бітумінозних порід в шахтах, і кошти 
на будівництво збагачувальних комплексів на 
поверхні вплинули на інтенсифікацію розробки 
внутріпластових технологій видобутку вугле-
воднів (особливо нафти, а потім і газу). Склад-
ності проявлялись у тому, що нафта і газ в сла-
нцях та в інших непроникних породах, які при-
йнято називати породами-покришками, є прак-
тично нерухомими. Для видобування рідких і 
газоподібних вуглеводнів з таких порід необ-
хідно утворювати в них проникні зони і до того 
ж здійснювати певні заходи для тривалого збе-
реження проникності цих зон. На глибинах 
сланці, як і інші гірські породи, перебувають 
під тиском вищезалягаючої товщі осадових 
утворень, і є породою, що не володіє проникні-
стю. 

 Канадські і американські спеціалісти до-
сліджували різні методи утворення проникних 
зон у пласті, наприклад розрив пласта емульсі-
ями або повітрям [7]. На даний час в США роз-
почали інтенсивно практикувати буріння гори-
зонтальних стовбурів на глибинах залягання 
бітумних сланців з вертикально пробурених 
свердловин. В горизонтальних стовбурах свер-
дловин проводять гідророзрив усередині слан-
цевого пласта і в утворені тріщини під тиском 
закачують рідини з піском, щоб тріщини збері-
галися впродовж певного часу. Таким чином, 
утворюється штучний резервуар на глибині у 

щільному пласті. Нижче і вище цього резервуа-
ру знаходяться непроникні сланці. Деталі тех-
нології утворення подібних штучних резервуа-
рів є, безумовно, конфіденційною інформацією 
розробників, і тому в деталях вона не доступна. 
Дуже цікаво було б знати температурні харак-
теристики рідини гідророзриву, хімічних доба-
вок до розчину гідророзриву, співвідношення 
тисків закачування, пластових та геостатичних 
тисків, час, який потрібний для накопичення 
газу в горизонтальних стовбурах свердловин 
після кожного гідророзриву тощо. В принципі, 
чим вища буде штучно створена тріщинува-
тість в сланцях, тим ефективніше буде працю-
вати утворений резервуар у разі поступлення в 
нього вуглеводнів. Слід вважати, що крім вка-
заного, не виключено, що технології видобутку 
вуглеводнів з бітумінозних сланців можуть пе-
редбачати і застосування теплових методів 
впливу на сланці для активізації в них техно-
генних процесів пірометаморфізму, за яких бі-
тумний матеріал розкладається з виділенням 
вуглеводневого газу. Як відомо, головною фі-
зичною властивістю газу є розширення в 
об’ємі. Газ, як мобільна речовина, при утворен-
ні проникних зон вздовж горизонтально розта-
шованих стовбурів свердловин пересувається в 
ці зони, бо у них формується депресія тиску 
при раптовому (стресовому) утворенні первин-
них тріщин в перший момент до вакууму. В 
результаті газ та інші вуглеводневі сполуки в 
цих зонах накопичуються і можуть бути видо-
бутими. На жаль, ми не маємо точної економіч-
ної оцінки застосування вказаної технології з 
врахуванням витрат на проведення попередніх 
досліджень з метою виділення перспективних 
ділянок для встановлення характеру керогену в 
бітумінозних товщах, їх фізико-механічних 
властивостей. Але враховуючи те, що у США 
розпочали інтенсивно видобувати газ із бітум-
них сланців, видобуток цього газу згідно з да-
ними мережі Інтернет (спеціаліст з економічної 
політіки п. Джеффи, інститут держ. політіки ім. 
Бейкера) у 2009 році сягнув 14% від загального 
річного видобутку газу (624 млрд. м3). Вивчен-
ня досвіду видобування сланцевого газу для 
України має велике значення для вирішення 
стратегічних питань як у народному господарс-
тві, так і на зовнішньому енергетичному ринку. 
Слід також враховувати, що поки що немає до-
ступних джерел інформації, з яких конкретно 
газових родовищ США отримано загальний 
видобуток газу в 2009 році 624 млрд. м3, чи це - 
газ родовищ, що знаходяться безпосередньо на 
території США, чи також враховується газ, 
який видобувається, в тому числі і завозиться 
світовими американськими компаніями з родо-
вищ, що знаходяться за межами США. 

Першочерговим об’єктом для проведення 
наукових досліджень і, як наслідок цього, про-
мислових робіт з видобування газу з горизонта-
льних свердловин, на наш погляд, є неогенові 
відклади Зовнішньої зони і відклади меніліто-
вої світи олігоцену Внутрішньої зони Перед-
карпатського прогину. 
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Зовнішня зона вважається газоносною. В 
тортон-сарматських відкладах зони у південно-
західній частині відомі поклади бурого вугілля 
загальним простяганням майже 130км при ши-
рині 15-20км [5]. Крім цього вказані тортон-
сарматські відклади збагачені органічною ре-
човиною, в основному гумусового ряду, про що 
свідчить наявність в осадах скам’янілих рос-
линних залишків [5]. У 1970 році при прове-
денні досліджень науковцями ІФІНГ в Зовніш-
ній зоні Передкарпатського прогину було під-
раховано, що тортон-сарматські відклади мо-
жуть забезпечити формування покладів метану 
із загальними запасами 12 трлн. м3. Це на бага-
то більше, ніж встановлено у відкритих на да-
ний час газових родовищах Прикарпаття в тра-
диційних піщаних колекторах [21]. Слід вважа-
ти, що решта запасів газу сконцентрована в  
тортон-сарматських сланцюватих глинах та ар-
гілітах. Зовнішня зона Передкарпатського про-
гину знаходиться на території з підвищеною 
інтенсивністю теплового потоку в осадовій 
оболонці земної кори на теренах Львова і Чер-
нівців (рис.1), що є позитивним для розкладан-
ня органічної речовини з виділенням газу. 

Цікаво згадати, що у ході проведення нау-
кових досліджень по темі ГМ-20 в ІФНТУНГ у 
2002-2004 роках стосовно виявлення причин 
пропускання продуктивних горизонтів газу в 
неогенових відкладах Зовнішньої зони Перед-
карпатського прогину, були зроблені висновки, 
що в цій зоні промислові горизонти газу мо-
жуть бути одержані не тільки з традиційних 
піщаних колекторів, а в певних умовах, і з гли-
нистих порід. На окремих площах це підтвер-
дилося, навіть, в процесі буріння вертикальних 
свердловин [13]. 

Поклади бурого вугілля відомі і в Закар-
патській западині у вигляді смуги, що простя-
гається майже на 125 км у південно-східному 
напрямку від міста Ужгород. Поклади вугілля 
розміщені у відкладах верхнього тортону, сере-
днього сармату і панон-левантину [5]. 

Як видно з рисунку 1, на карті розподілу 
теплового потоку Закарпатська западина спів-
падає з ділянками максимальних значень теп-
лового потоку на території України [16], що 
може обумовлювати підвищення інтенсивності 
метаморфічних перетворень бітумів з виділен-
ням горючого газу. 

До першочергових експериментальних ді-
лянок стосовно видобутку газу та інших вугле-
водневих енергоносіїв із бітумінозних товщ 
слід віднести безумовно менілітові сланці Вну-
трішньої зони Передкарпатського прогину на 
глибинах перших тектонічних поверхів шляхом 
буріння горизонтальних свердловин в інтерва-
лах їх залягання і утворення вздовж горизонта-
льних стовбурів штучних проникних зон. 

На сході України в Перехідній зоні від 
Дніпровсько-Донецької западини до Донецько-
го складчастого кам’яновугільного басейну, де 
спостерігаються ділянки з підвищеною інтен-
сивністю теплового потоку, доцільно провести 
експериментальні роботи з метою отримання 

промислових припливів газу з горизонтальних 
свердловин.  

Безпосередньо в Донецькому басейні про-
блему можливості одержувати вугільний газ з 
інтенсивно порушених структур, що мають мі-
сце в межах шахтних полів, потрібно вивчати 
окремо і поступово з врахуванням необхідної 
безпеки при експлуатації вугільних покладів та 
екологічної обстановки цієї густозаселеної те-
риторії. 

На півдні України наявність глинистих 
сланців відомі у відслоненнях середньоюрських 
відкладів Кримського орогену. На Скіфській 
плиті (Степовий Крим) глинисті сланці серед-
ньоюрського віку встановлені на північ від с. 
Новоселівка свердловиною №1-Р [10]. Необ-
хідно приділити увагу відкладам майкопської 
серії верхнього олігоцену і нижнього міоцену 
півдня України, які представлені глинами, а 
іноді сланцюватими глинами з прошарками пі-
щаних та інших порід. На півдні України інтен-
сивність теплового потоку Землі є підвищеною 
(рис.1). Це могло вплинути на інтенсифікацію 
розкладання розсіяного керогену в сланцюва-
тих глинистих породах, що потрібно врахову-
вати при дослідженнях південних територій 
України з метою визначення перспектив видо-
бутку газу із сланців. 
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