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Зважаючи на високу потребу в забезпечен-
ні України власними вуглеводневими ресурса-
ми та високий ступінь освоєння вуглеводневого 
потенціалу Західного та Східного нафтогазоно-
сних регіонів, актуальною є проблема нарощу-
вання ресурсного потенціалу і, насамперед, за 
рахунок ефективного освоєння ресурсів Пів-
денного нафтогазоносного регіону, зокрема ак-
ваторій Чорного моря. За даними досліджень 
[1], ступінь освоєння надр акваторії Чорного 
моря не перевищує 7%, а нещодавне відкриття 
нафтового родовища в межах Прикерченського 
шельфу робить освоєння ресурсів цього регіону 
ще більш привабливим. В межах Українського 
сектору акваторії Чорного моря найбільш ви-
вченою є територія північно-західного шельфу 
Чорного моря, де відкрито 8 газових і газокон-
денсатних родовищ та підготовлена до пошуко-
вого буріння значна кількість нових структур. 

Хоча територія Південного нафтогазонос-
ного регіону, в т.ч. і північно-західного шельфу 
досліджується [2-6] вже давно, на даний мо-
мент відсутні достатні геологічно і геофізично 
обґрунтовані регіональні відомості про глибин-
ну будову та характер розміщення ділянок роз-
витку порід-колекторів, в тому числі і вуглево-

дневонасичених. Така ситуація пов’язана, на-
самперед, з відсутністю даних параметричного 
буріння (в межах економічної зони України 
пробурено лише дві параметричні свердловини 
(1-Пд.-Бортова і 1-Прадніпровська), що при-
зводить до неоднозначності інтерпретації гео-
лого-геофізичних даних навіть на площах, вве-
дених в глибоке буріння. Крім того, в межах 
північно-західного шельфу потребують додат-
кового вивчення крейдяні та докрейдяні від-
клади Північнокримського рифтогенного про-
гину та крупні тектонічні елементи, такі як пів-
денний акваторіальний схил Східно-Європей-
ської плити, Континентальний схил, Західно-
Чорноморська западина. 

Однак через високу вартість буріння в 
морських умовах, розміщення кожної нової 
свердловини потребує ретельного наукового і 
геолого-геофізичного обґрунтування, що може 
бути зроблено лише на основі залучення сучас-
них наукомістких ефективних методів і техно-
логій вивчення особливостей геологічної будо-
ви та прогнозу перспектив нафтогазоносності. 

Один з таких методів, який добре зареко-
мендував себе під час вивчення нафтогазоперс-
пективних територій та площ суходолу, базу-
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моделі глибинної будови, що є основою для визначення оптимальних параметрів 3D інтегральної геолого-
геофізичної моделі та прогнозування розвитку зон перспективних у нафтогазовому відношенні. 

Виходячи з наявної геолого-геофізичної інформації, створено модель, яка відповідає сучасним геодина-
мічним даним; сейсмічній інформації та принципово узгоджена з регіональним гравітаційним полем. 
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Отображен один из основных этапов создания пространственной интегральной геолого-геофизичес-

кой модели северо-западной части шельфа Черного моря – синтэзирование априорной пространственной 
геолого-геофизической модели глубинного строения, являющейся основой для определения оптимальных 
параметров 3D интегральной геолого-геофизической модели и прогнозирования развития зон перспектив-
ных в нефтегазовом отношении. 

Исходя с присущей геолого-геофизической информации, создана модель, отвечающая современным 
геодинамическим данным, сейсмической информации и принципиально согласованная с региональным гра-
витационным полем. 
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One of the main stages of 3D geological-geophysical model creation is illustrated for the north-western part of 

the Black Sea shelf. Attention is paid to construction of initial model, which will be the base for geophysical 
inversion and oil and gas prospecting. 

Initial model was created by the way of integrating all available geological and geophysical information. It is 
correspondent to modern geodynamics, seismic information and is regionally correspondent to measured gravity 
field. 

Keywords: North-Western Part of the Black Sea Shelf, initial 3D geological-geophysical model, gravimetry, 
gravity field. 
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ється на створенні просторових інтегральних 
геолого-геофізичних моделей глибинної будо-
ви, узгоджених з усім наявним комплексом 
геолого-геофізичних відомостей, може бути 
застосований для північно-західної частини 
шельфу Чорного моря [7-9]. 

Процес визначення оптимальних і геологі-
чно змістовних параметрів просторової інтег-
ральної моделі базується на розв’язанні обер-
нених задач інтегральної інтерпретації геолого-
геофізичних даних [8]. Згідно з їх постановкою 
і математичними методами розв’язку для отри-
мання геологічно-змістовних моделей суттєве 
значення має залучення максимально можливо-
го об’єму наявних апріорних геолого-геофізич-
них даних, в тому числі у процес створення мо-
делі початкового наближення до шуканої інтег-
ральної моделі. В зв’язку з цим, синтезування з 
наявних геолого-геофізичних даних апріорної 
моделі території досліджень є одним з основ-
них етапів на шляху отримання інтегральної 
просторової геолого-геофізичної моделі гли-
бинної будови, в тому числі і для моделі півні-
чно-західного шельфу Чорного моря. 

Залежно від наявних геолого-геофізичних 
даних виділяється три основні способи форму-
вання апріорної моделі [10]. 

1. Формування 3D апріорної моделі на  
основі просторово низькоінформативних да-
них. При цьому залучаються 2D сейсмогеологі-
чні побудови через мережу профілів, 1D сверд-
ловинна інформація, петрофізичні дані, а про-
цес формування моделі включає:  

– побудову вздовж кожного з профілів гео-
лого-геофізичних структурних моделей та мо-
делей розподілу фізичних властивостей [8]; 

– інтерполяцію (екстраполяцію) фізичних 
властивостей з профілів у міжпрофільний прос-
тір. Якщо профілі пов’язані між собою, спершу 
проводиться побудова структурних поверхонь 
основних геолого-геофізичних горизонтів, і вже 
з врахуванням структурних особливостей мо-
делі здійснюється визначення просторового 
розподілу геолого-геофізичних властивостей. 

2. Формування 3D апріорної моделі на ос-
нові просторово інформативних даних про-
водиться із залученням 2D сейсмогеологічних 
побудов через мережу профілів, 3D структур-
них побудов у межах одного або кількох опор-
них горизонтів, 1D свердловинної інформації, 
петрофізичних даних. Процес створення апріо-
рної моделі складається з: 

– побудови вздовж кожного з профілів гео-
лого-геофізичних структурних моделей та мо-
делей розподілу фізичних властивостей, в т.ч. 
потужностей пластів; 

– побудови цифрових структурних карт 
опорних горизонтів; 

– побудови площинних карт потужностей в 
т.ч. з врахуванням свердловинних даних; 

– побудови додаткових структурних карт 
горизонтів, розташованих між опорними гра-
ницями або поза їх межами; 

– просторової інтерполяції (екстраполяції) 
фізичних властивостей з врахуванням геометрії 
опорних і додаткових структурних поверхонь. 

3. Формування 3D апріорної моделі на ос-
нові просторово високо інформативних да-
них. Побудова апріорної моделі за цим алгори-
тмом відбувається із залученням 3D структур-
них побудов у межах основних сейсмогеологі-
чних горизонтів, 1D свердловинної інформації, 
петрофізичних даних. Просторова інтерполяція 
(екстраполяція) фізичних властивостей здійс-
нюється з врахуванням геометрії основних, а за 
необхідності і додаткових, структурних повер-
хонь. 

 
Вихідні данні для створення апріорної 

просторової геолого-геофізичної моделі півні-
чно-західного шельфу Чорного моря. 

За результатами раніше виконаних геоло-
го-геофізичних досліджень на території північ-
но-західного шельфу Чорного моря були отри-
мані наступні відомості: 

1) Структурні сейсмічні побудови горизон-
тів відбиття у відкладах осадового чохла 
М 1:200000 [11]: 

горизонт відбиття ІV - підошва відкладів 
нижньокрейдового віку; 

горизонт відбиття ІVа - покрівля відкладів 
середньоальбського віку; 

горизонт відбиття ІІІг - підошва відкладів 
верхньосеноманського віку; 

горизонт відбиття ІІІв - покрівля відкладів 
коньяк-туронського віку; 

горизонт відбиття ІІІб - підошва відкладів 
верхньосантонського віку; 

горизонт відбиття IIIm-IIIk - поверхня кар-
бонатів верхньокрейдового віку; 

горизонт відбиття ІІІа - покрівля відкладів 
нижньопалеоценового віку; 

горизонт відбиття ІІб - покрівля карбонатів 
середньоеоценового віку; 

горизонт відбиття ІІa - підошва відкладів 
майкопського віку; 

горизонт відбиття Іа - покрівля відкладів 
майкопського віку. 

2) Дані батиметрії північно-західної части-
ни шельфу Чорного моря. 

3) Карти середніх швидкостей пружних 
хвиль глибинних рівнів (5000 м, 15000 м, 
25000 м.) [12]. 

4) Карта поверхні Мохоровічича (Солло-
губ В.Б., Соллогуб Н.В.) [14].  

5) Зведена петрофізична характеристика 
відкладів осадового чохла півдня України [15]. 

6) Результати інтегрального геогустинного 
моделювання Голіцинської площі [0]. 

Згідно з раніше наведеною класифікацією 
способів створення апріорних геолого-геофізи-
чних моделей наявний комплекс вихідних гео-
лого-геофізичних даних для північно-західної 
частини шельфу Чорного моря може бути оха-
рактеризований як інформативний, що і визна-
чає послідовність дій для створення початкової 
моделі.  
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Етапність процесу створення апріорної 
моделі північно-західного шельфу Чорного 
моря. 

Етап 1. Формування просторової структу-
рної моделі (рис. 1): 

– цифрова модель границі Мохо – розділу 
між породами земної кори та верхньої частини 
мантії Землі за даними ГСЗ;  

– цифрові моделі границь основних стра-
тиграфічних горизонтів та порід докрейдової 
основи, за даними сейсморозвідки;  

– цифрова модель поверхні морського 
дна – на основі даних батиметрії. 

Етап 2. Формування просторової геогус-
тинної моделі (рис. 2): 

– густина порід верхньої мантії - 
σ=3200 кг/м3 (за довідниковими даними) [13]; 

– геогустинні властивості докрейдових від-
кладів за результатами перерахунку даних про 
середні швидкості, отримані в результаті дослі-
джень методом ГСЗ, в геогустинні характерис-
тики розрізу з використанням формули Гардне-
ра [16] 

4
пл.іі Vaу  ,                       (1) 

де: іу  – густина порід і-того пласта (103 кг/м3); 
a  – коефіцієнт пропорційності, визначений на 
основі зіставлення відомих петрофізичних да-
них про зміну швидкості та густини порід для 
різних типів порід досліджуваного регіону 
(рис. 3, 4) прийнято рівним 0.33;  

 
Рисунок 1 – Аксонометричне зображення початкової структурної моделі 
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пл.іV – інтервальна швидкість у межах і-
того пласта (м/с), розрахована за співвідношен-
ням 
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it0  – час проходження хвилі до покрівлі  
і-го пласта 

cp.і

i
i0 V

Ht  ,                           (3) 

де: iH  – глибина залягання покрівлі і-того 
горизонту, для якого визначено розподіл серед-
ньої швидкості; і.cepV  – середня швидкість роз-
повсюдження пружних хвиль; 

– густинні властивості порід осадового  
чохла північно-західного шельфу Чорного моря , 
за результатами аналізу проведених петрофізи-
чних досліджень різних авторів (табл. 1, рис. 5). 

– між поверхнею морського дна та «нульо-
вою» поверхнею задано значення густини для 
солоної морської води – σ=1030 кг/м3. 

 
Рисунок 2 – Аксонометричне зображення апріорної просторової сейсмогравітаційної  

геогустинної моделі глибинної будови північно-західного шельфу Чорного моря 
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Рисунок 3 – Зіставлення швидкісних та густинних характеристик відкладів осадового чохла 

в межах північно-західного шельфу Чорного моря 
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Рисунок 4 – Графік залежності густини від пластової швидкості 
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Для перевірки адекватності створеної по-
чаткової геогустинної моделі з точки зору на-
явного гравітаційного поля в редукції Буге 
М 1:500000 (рис. 6) проведено розрахунок пря-
мої просторової задачі гравірозвідки та обчис-
лено середньоквадратичне відхилення між спо-
стереженим та розрахованим гравітаційними 
полями, яке склало 96 *10-5м/с2. 

Отримане значне середньоквадратичне 
відхилення свідчить про невідповідність пара-
метрів створеної апріорної моделі спостереже-

ному гравітаційному полю. Аналіз характеру 
просторової поведінки відхилення між розра-
хованим і спостереженим гравітаційними по-
лями – наявність значних за розмірами анома-
льних зон, став підґрунтям для припущення, що 
джерела цього відхилення знаходяться на рівні 
порід верхньої мантії, і можуть бути пов’язані з 
локальними змінами глибини залягання повер-
хні Мохо, яка була побудована за результатами 
достатньо рідкої мережі профілів ГСЗ та геогу-
стинних властивостей верхньої мантії.  

Таблиця 1 – Густинна характеристика відкладів північно-західного шельфу Чорного моря 

Густина 
у межах  

пн.-зх. шельфу  
(кг/м3) 

у межах ЗЧ 
западини 

(кг/м3) 
ЕРА Період Епоха Вік 

Ін
де

кс
 

Го
ри

зо
нт

 
ві

дб
ит

тя
 

покр. під. покр. під. 
Голоценова  Q2 Четвер-

тинний Плейстоценова  Q1 
Акчагильський N2ak Пліоценова Кімерійський N2k 
Месинський N1m 
Тортонський N1t 

Ба
ти

ме
тр

ія
 

1900 1950 2000 2300 

Серравалійський N1s 
Лангійський N1l 
Будигальський N1b 

Н
ео

ге
но

ви
й 

Міоценова 

Аквітанський N1a 
Хатський P3h Олігоценова Рюпельський P3r 

Іа 1960 2150 2310 2480 

Приабонський P2p ІІа 2160 2190 2480 2500 
Бартонський P2b 
Лютетський P2l 

Еоценова 

Іпрський P2i 
Танетський P1t 

ІІб 2200 2290 2500 2510 

Монтський P1m 

К
ай

но
зо

йс
ьк

а 

П
ал

ео
ге

но
ви

й 

Палеоценова 
Датський P1d 

ІІІа 2280 2320 2510 2530 

Маастрихтський K2m 
Кампанський K2km 

K2st2 

ІІІm-
ІІІk 2310 2350   

Сантонський K2st1 ІІІб 2350 2390   
Коньякський K2k 
Туронський K2t 

K2s3 
ІІІв 2390 2430   

K2s2 

Пізня 

Сеноманський 
K2s1 
K1al3 

ІІІг 2430 2470   

K1al2 Альбський 
K1al1 

Аптський K1a 
Барремський K1br 
Готерівський K1g 
Валанжинський K1v 

ІVa 2480 2520   

М
ез

оз
ой

сь
ка

 

К
ре

йд
ов

ий
 

Рання 

Берріаський K1b IV(K1) 2510  2520  
AR-J     3100  310 
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З врахуванням цих двох факторів коригу-
вання глибин залягання поверхні Мохо було 
проведено на основі розв’язку оберненої прос-
торової структурної задачі гравірозвідки, а гус-
тинних властивостей порід верхньої мантії – 
оберненої просторової лінійної задачі гравіроз-
відки. Після виконання всіх корегувань (рис. 7) 
середньоквадратичне відхилення між спосте-
реженим та розрахованим гравітаційними по-

лями зменшилось більше ніж в чотири рази і 
склало 19 *10-5м/с2, Отримана величина відхи-
лення є прийнятною для подальшого аналізу 
особливостей геогустинної будови докрейдової 
основи та осадового чохла північно-західного 
шельфу Чорного моря. 

 
Висновки. Використовуючи наявні геоло-

го-геофізичні дані про геологічну будову, пет-
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Рисунок 5 – Густинна характеристика відкладів осадового чохла  
в межах північно-західного шельфу Чорного моря 

 

 
Рисунок 6 – Аксонометричне зображення аномального гравітаційного поля в редукції Буге  

в межах північно-західного шельфу Чорного моря 
 
 



Актуальні питання нафтогазової галузі 
 

 15 ISSN 1993—9973.  Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.  2010.  № 2(35) 
 

рофізичні властивості порід, що складають ос-
новні тектонічні елементи північно-західного 
шельфу Чорного моря, – створено апріорну 
просторову геогустинну модель північно-захід-
ної частини шельфу Чорного моря, яка відпові-
дає сучасним геодинамічним даним, сейсмічній 
інформації та принципово узгоджена з регіона-
льним гравітаційним полем. Отримана модель 
надалі використовуватиметься як початкове 
наближення під час створення просторової ін-
тегральної сейсмогравітаційної моделі північ-
но-західного шельфу Чорного моря на основі 
застосування Технології інтегральної інтерпре-
тації комплексу гравіметричних та геолого-гео-
фізичних даних. 

 
Подяки. Автори висловлюють подяку 

Причорноморському державному регіонально-
му геологічному підприємству за ініціювання 
робіт в межах північно-західного шельфу Чор-
ного моря та надані матеріали, а також науко-
во-технічній фірмі «БІПЕКС лтд.» за надану 
можливість провести синтезування апріорної 
просторової сейсмогравітаційної моделі гли-
бинної будови північно-західного шельфу Чор-
ного моря. 
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