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рення покладів корисних копалин, у матеріло-
знавстві та дефектоскопії для визначення поло-
ження та розмірів чужорідних включень і дефе-
ктів. 
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На сучасному етапі пошуково-розвідуваль-
них робіт на нафту і газ, коли буріння ведеться 
на великих глибинах, системний підхід у наф-
тогазовій геології набуває все більшого значен-
ня. Розвиток системного підходу означає пово-
рот у стилі мислення дослідників, тобто дотри-
мання принципів системності на всіх рівнях 
наукових досліджень і в практиці прогнозуван-
ня і розробки скупчень нафти і газу. 

Сучасна нафтогазова геологічна наука до-
сягла значних успіхів у вивченні всебічних гео-

логічних і геохімічних аспектів генерації, міг-
рації і акумуляції вуглеводнів та закономірнос-
тей формування і поширення скупчень нафти і 
газу. 

Перелічені дослідження сприяли вибору 
напрямків пошуково-розвідувальних робіт на 
нафту і газ і відкриттю нових зон нафтогазона-
копичення, нафтогазоносних областей тощо. 

Промисловість висуває до науковців нові 
вимоги в галузі підвищення наукової обґрунто-
ваності і достовірності кількісного прогнозу 
нафтогазоносності надр, у науковому забезпе-
ченні — результативності і ефективності пошу-
ково-розвідувальних робіт на нафту і газ. Зок-
рема, вимагається достовірний кількісний про-
гноз нафтогазоносності надр з диференціально 
роздільною оцінкою розташування ресурсів 
нафти і газу як по площі, так і з глибиною, з 
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виділенням зон найбільшої концентрації ресур-
сів нафти і газу. 

Це завдання успішно може вирішуватися 
тільки на основі знань закономірностей форму-
вання і розташування різноманітних типів і ка-
тегорій скупчень нафти і газу і зон нафтогазо-
нагромадження, вивчення всієї сукупності вза-
ємопов’язаних факторів, що контролюють і 
скеровують цей багатогранний процес з ураху-
ванням їх мінливості в геологічному часі й про-
сторі. 
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Повышение научного обоснования и достовер-
ности количественного прогноза нефтегазоносно-
сти недр на современном этапе возможно только 
при использовании системного анализа. При этом 
отдельные геологические объекты необходимо рас-
сматривать как элементы целостной нефтегазо-
вой геологичекой мегасистемы. 

 Rise of scientific ground and authenticity of quan-
titative prognosis of  bearing  bowels of the earth on the 
modern stage possibly only in case of use of systems 
analysis. Thus, as elements integral of oil and gas bear-
ing to geological megasystem. 
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Окреслене завдання можливо реалізувати 
тільки за умов застосування системного підхо-
ду в прогнозуванні нафтогазоносності надр. 

У прогнозуванні нафтогазоносності надр із 
застосуванням системного аналізу і синтезу 
об’єкти досліджень необхідно розглядати в ці-
лісній нафтогазовій геологічній мегасистемі. 
Усередині нафтогазової геологічної мегасисте-
ми виділяються елементи таких рангів, як сис-
теми, підсистеми тощо. 

Основними системоутворюючими елемен-
тами цілісної мегасистеми є взаємопов’язані в 
часі і просторі такі системи: 

1. Системи геоструктурних елементів, лі-
тологічних і стратиграфічних об’єктів різного 
рангу, що об’єднуються за ієрархічним прин-
ципом субпідпорядкування в певні класи, гру-
пи, підгрупи  за будовою, умовами формування 
і розвитком. 

2. Системи нафтогазоносних формацій, що 
за визначенням Бакірова О.О., являють собою 
природо-історичну асоціацію гірських порід, 
генетично пов’язаних між собою в часі і прос-
торі за регіональними палеотектонічними і па-
леогеографічними умовами, що є сприятливими 
для процесів нафтогазоутворення і нафтогазо-
нагромадження. 

3. Система регіонально нафтогазоносних 
територій (провінцій, областей, районів), зон 
нафтогазонагромадження і локальних скупчень 
нафти і газу, що виділяються з урахуванням  
їх формування та ієрархічного субпідпорядку-
вання. 

Таким чином, нафтогазовою геологічною 
мегасистемою називають цілісну сукупність 
множини взаємопов’язаних асоціацій нафтога-
зоносних формацій і включених до їх складу 
регіональних нафтогазоносних комплексів, гео-
структурних елементів різного рангу, що конт-
ролюють формування нафтогазоносних провін-
цій, областей, зон нафтогазонагромадження і 
локальних скупчень нафти і газу, що перебува-
ють у визначених співвідношеннях один з од-
ним і є об’єднаними структурними і  просторо-
во-часовими зв’язками [1]. 

Елементи нафтогазової геологічної мегаси-
стеми повинні розглядатися з виявленням їх 
структурних і генетичних зв’язків і класифіку-
ватися за ієрархічним принципом з урахуван-
ням умов утворення і розвитку кожного 
об’єкта, що виділяється. 

Згідно з Бакіровим О.О., у прогнозуванні 
нафтогазоносності надр із застосуванням сис-
темного аналізу і синтезу обов’язково повинні 
враховуватися такі важливі принципи: 

1. Розглядати кожен об’єкт дослідження як 
частину цілісної нафтогазової геологічної мега-
системи і систем, що входять до складу цієї ме-
гасистеми. 

2. Розглядати нафтогазову геологічну ме-
гасистему і її складові системи, підсистеми та 
об’єкти наступних рангів обов’язково з ком-
плексним аналізом усіх сукупностей факторів, 
що зумовлюють утворення і розвиток дослід-
жуваних об’єктів у геолого-історичному плані. 

Системний аналіз у прогнозуванні нафто-
газоносності надр покликаний досліджувати 
сутність цілісного, але багатостороннього про-
цесу нафтогазоутворення і нафтогазонагрома-
дження як однієї з форм руху геологічної мате-
рії, його просторово-часові генетичні зв’язки і 
закономірності виникнення та розвитку. Цього 
можна досягнути тільки за комплексного ви-
вчення всіх факторів, що зумовлюють виник-
нення і розвиток цих процесів у просторі й часі. 

Непоодинокі випадки, коли до прогнозу-
вання нафтогазоносності підходять доволі од-
носторонньо і спрощено, розглядаючи лише 
один із низки факторів (тектонічний або літо-
фаціальний, геохімічний або гідрогеологічний) 
без всестороннього вивчення  всієї сукупності 
їх взаємозв’язків. Однобокий підхід до прогно-
зування нафтогазоносності надр не може гаран-
тувати достовірність прогнозу, особливо кіль-
кісного. 

Як зазначено в роботі [1], виникнення і 
розвиток процесу нафтогазоутворення і нафто-
газонагромадження в літосфері контролюється 
сукупністю цілого комплексу палеотектонічних, 
палеогеохімічних, палеогеофізичних, палеогео-
графічних факторів, що тісно взаємопов’язані і 
змінюються в  часі і просторі (геологічному). 

Як наслідок, науково обґрунтований про-
гноз нафтогазоносності, в тому числі й кількісна 
оцінка ресурсів вуглеводнів у надрах, надійно і 
достовірно може здійснюватися тільки на під-
ставі комплексного вивчення всіх факторів, що 
контролюють процеси генерації, міграції, нако-
пичення, консервації і руйнування покладів  
вуглеводнів, в їх взаємозв’язках. 

Основні завдання системного аналізу і си-
нтезу для прогнозування нафтогазоносності 
окремих регіонів зводяться до такого: 

1. Виявлення в межах території, що дослі-
джується, палеобасейнів седиментації для кож-
ного крупного циклу літогенезу з розчленуван-
ням  їх на сегменти і макроблоки, що характе-
ризуються поширенням певних типів геологіч-
ної формації і пов’язаних з ними літофацій та 
особливостями палеотектонічних, палеогеоте-
рмічних, палеогідрологічних, палеогеохімічних  
та інших умов осадонагромадження і розвитку 
процесів генерації, міграції і акумуляції вугле-
воднів. 

2. Виділення в розрізі території, що дослі-
джується, структурних поверхів з характерис-
тикою їх будови і умов формування, з виявлен-
ням просторово-часових зв’язків і співвідно-
шення між структурними поверхами. 

3. Виявлення в межах території, що дослід-
жується, у кожному великому циклі літогенезу 
і структурному поверсі елементів різного рангу 
і класифікація їх з дотриманням принципів  
ієрархічного субпідпорядкування з урахуван-
ням їх формування і розвитку. 

4. Виявлення структурних та генетичних 
зв’язків і співвідношень між вказаними струк-
турними елементами в часі і просторі. Виділен-
ня серед них геоструктурних елементів і літо-
логічних і стратиграфічних об’єктів, що конт-
ролюють формування різноманітних категорій, 
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класів і груп регіональних нафтогазоносних 
територій, зон  скупчення нафти і газу. 

5. Виділення в розрізі територій, що дослі-
джуються, геологічних формацій і серед них 
потенційно нафтогазоносних формацій з кла-
сифікацією їх за літологічним складом і умова-
ми утворення. 

6. Виділення в складі потенційно нафтога-
зоносних формацій виявлених перспективних 
регіонально нафтогазоносних комплексів з ха-
рактеристикою потенційних нафтогазопроду-
куючих товщ,  що входять до їх складу, порід- 
колекторів і порід-покришок. 

7. Виділення виявлених і перспективних 
нафтогазоносних територій, зон нафтогазонаг-
ромадження і скупчення з класифікацією їх за 
умовами формування і розвитку. 

8. Побудова геолого-історичних моделей 
розвитку території, що досліджується, форму-
вання і розташування її в межах зон нафтогазо-
нагромадження в різні періоди геологічного 
часу. 

9. На базі виділених геолого-історичних 
моделей територій, що досліджуються, вико-
нання нафтогазогеологічного районування і 
виділення об’єктів прогнозу та пошуків зон  
нафтогазонагромадження. 

Застосування теоретичних принципів сис-
темного підходу в прогнозуванні нафтогазоно-
сності надр дозволило в 1994 році сформувати 
концепцію вуглеводневої системи [2], що вико-
ристовується більшістю вертикально-інтегрова-
них нафтових компаній за реалізації пошуково-
розвідувальних проектів. Погляди Бакірова О.О., 
що  викладені  вище, практично повністю то-
тожні тим, що полягли в основу концепції вуг-
леводневої системи. Адже термін „вуглеводнева 
система” означає сукупність незалежних  
елементів та процесів, що є складовими форму-
вання скупчень вуглеводнів. Усі елементи ма-
ють утворитися, а процеси відбутися у певному 
просторі і часі так, щоб забезпечити перетво-
рення органічної речовини материнських порід 
у скупчення вуглеводнів [3].  

Розуміючи дещо критичну налаштованість 
окремих геологів щодо концепції вуглеводневої 
системи, вона згадана як приклад отримання 
завершеної концепції в результаті застосування 
системного підходу до питань нафтогазогене-
рації. Що, як зазначалося вище, успішно засто-
совується нафтовими компаніями як елемент 
нафтогазопошукового процесу. 

Інтенсифікація геологорозвідувальних  
робіт і підвищення їх ефективності може здій-
снюватися шляхом удосконалення: 1) методів і 
засобів отримання вихідної (першоджерела) 
інформації, 2) методів і засобів обробки геоло-
гічної інформації. Удосконалення організацій-
ної структури і методів менеджменту є  третім 
можливим шляхом, що певною мірою залежить 
від досягнень двох перших напрямків. Перший 
шлях – як технологічний – безумовно є важли-
вим, але він в принципі не торкається предмет-
них знань геології.  

Щодо другого напрямку – реальної віддачі 
можна очікувати від впровадження сучасних 

методологічних засобів – у першу чергу систе-
много підходу, далі, математичних методів,  
автоматизованих засобів обробки первинної 
інформації. У разі використання математичних 
методів для прогнозу нафтогазоносності окре-
мих локальних структур першочергове значен-
ня має вибір геологічної моделі об’єктів про-
гнозу. Геологічна постановка завдання повинна 
включати виділення основних етапів форму-
вання і наступну еволюцію покладів нафти і 
газу, орієнтовну оцінку ролі кожного з етапів у 
конкретних геологічних умовах і вже на цій 
основі визначення вихідної сукупності геолого-
геофізичних чинників, які повинні бути вико-
ристані для визначення критеріїв можливої 
продуктивності геологічних об’єктів.  

На сучасному етапі з математичних мето-
дів прогнозу нафтогазоносності надр заслуго-
вує на увагу робота Холіна О.І. [4], в якій гео-
логічна постановка завдання враховує всі пере-
лічені елементи геологічної моделі. З геолого-
математичних позицій методи, які представля-
ють різноманітні модифікації вирішення питань 
розпізнавання образів, тобто розподіл геологіч-
них об’єктів на непродуктивні та продуктивні, 
можна об’єднати у  дві групи: методи, які вико-
ристовують чисто статистичні підходи, та ме-
тоди, в яких використовується поєднання дете-
рмінованого і статистичного розгляду пробле-
ми. За чисто статистичного підходу використо-
вують довільний набір окремих характеристик 
геологічних об’єктів. Із застосуванням детермі-
нованого підходу прагнуть до організації сис-
теми вихідних показників на основі детерміно-
ваної схеми утворення та еволюції покладів 
нафти і газу. Систему показників можна буду-
вати із характеристик, що зумовлюють виник-
нення покладів, або – з показників, які пов’я-
зані з умовами збереження вуглеводнів. 

Таким чином, оптимальним засобом пере-
організації предметного геологічного знання є 
системний підхід, що став головним методом 
на сучасному етапі розвитку науки [5]. Уявити 
геологічний предмет у вигляді системи – озна-
чає формально зафіксувати її елементи, зв’язки 
і відношення, що характеризують даний пред-
мет і відповідні об’єкти геологічної інформації. 

Перед геологією реально існує альтернати-
ва: або невпинно нарощувати кількість предме-
тів дослідження, або обмежувати її, використо-
вуючи чіткі методологічні критерії. Періодична 
системна реорганізація предметів геології рів-
нозначна отриманню принципово нового нау-
кового результату. 
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