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Кілійською зоною прогнозованого газонакопи-
чення. 

 Виходячи з рейтингової оцінки перспек-
тив нафтогазоносності районів і зон, визначені 
основні напрямки геологорозвідувальних робіт 
у межах північно-західного шельфу Чорного 
моря. 

 Першочеговою територією для постановки 
геологорозвідувальних робіт є район відкритих 
газових родовищ (Одеське, Безіменне), де ви-
явлено ряд перспективних структур Кутова, 
Рифтова, Осетрова, Янтарна. 

 Також заслуговує на увагу другий район 
робіт, який об’єднує перспективні об’єкти ни-
жньої крейди, що залягають під Голіцинським і 
Штормовим газоконденсатними родовищами. 

 Таким чином, на сьогоднішній день вста-
новлені нові особливості геологічної будови 
відкладів нижньої крейди, які за своїми ємніс- 
 

 
 

На сьогодні дуже важливою є проблема 
дослідження впливу геодинамічного розвитку 
Карпатського регіону на характер його рудо-
нафтогазоносності. Для вирішення даної про-
блеми необхідно створити модель формування 
рудо-нафтогазоносності досліджуваного регіо-
ну та на підставі неї обгрунтувати ймовірність 
нафтогазоносності глибокозанурених горизон-
тів. З цією метою нами використано значний 
наявний розрізнений матеріал, у тому числі і 
власні дослідження з цього питання. 

Наявний на сьогодні геолого-геохімічний 
матеріал вказує на те, що головний напрямок 
міграції вулканічних і пов’язаних з ними гідро-

термальних процесів у Карпатському регіоні 
відповідає напрямку розвитку Карпатської дуги 
ними властивостях здатні утримувати значні 
ресурси вуглеводнів, а їх освоєння в найближчі 
роки може суттєво збільшити розвідані запаси і 
забезпечити стабільний видобуток газу і кон-
денсату на території північно-західного шельфу 
Чорного моря. 
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і з часом поширюється із заходу на схід. Колі-
зійний етап розвитку призвів до формування 
Карпатської складчастої дуги і проявлення по-
тужного вулканізму в її внутрішній частині. У 
зовнішній флішовій зоні Карпат і в Передкар-
патському прогині вулканізм не мав значення 
самостійного фактора в геодинамічному розви-
тку регіону. 

Геодинамічний розвиток Карпатської скла-
дчастої споруди сприяв як процесам рудоутво-
рення, так і нафтогазоутворення та відповідно 
формуванню їх покладів і особливостям їх роз-
ташування. Основними рудовуглеводневопідві-
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Показано, что процесс рудонефтегазонакопле-
ния в Карпатском регионе в значительной степени 
контролируется его геодинамическими особеннос-
тями развития. Выявлено, что с высокотемпера-
турными (300-340°С) минералообразующими флю-
идами Закарпатья в основном связаны углеводород-
ные газы (метан) и углисто-графитовые и высоко-
метаморфизированные пиробитумные вещества 
(антраксолиты, кериты), а с понижением их тем-
ператур до 200-140-60°С в сторону Складчастых 
Карпат и Предкарпатского прогиба в их составе 
все больше появляются и жидкие углеводороды. 
Глубинный характер рудонефтегазовмещающих 
флюидов, которые пронизывают мел-палеогеновый 
алохтон, указывает на возможность формирования 
рудных и углеводородных скоплений на разных глу-
бинах Карпатского региона. 

 Is rotined, that the process of or, oil and gas 
accumulation in the Carpathian region is largely 
controlled by its geodynamic features of progressing. Is 
detected, that with hyperthermal (300-340°С) the 
mineral-formation fluids of the Transcarpathian 
basically connect hydrocarbon gases (methanes) and 
carbon-graphitic and hich-metamorphism pirobitumes 
matter (antraksolites, kerites), and with depressing of 
their temperatures up to 200-140-60°С in the party of 
the Folding Carpathians and of the Precarpathian 
trough in their structure there are also fluid 
hydrocarbons ever more. Plutonic nature of or, oil and 
gas contain fluids, which one dive through Cretaceous –
Paleogenic allokhton, points a capability of forming ore 
and hydrocarbon of accumulations on miscellaneous 
depthes the Carpathian region. 
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дними структурами були глибинні розломи, 
особливо зони їх взаємоперетину з іншими 
диз’юнктивними порушеннями. Саме по них і 

відповідно різновікових зонах тріщинуватості 
відбувалося поступлення глибинних високоте-
мпературних парогазогідротермальних флюї-
дів, у складі яких виносились поряд з вуглевод-
нями і рудні компоненти,  що часто знаходять-
ся в тісній асоціації. 

Наявність високотемпературних флюїдів 
підтверджується термокріометричними дослі-
дженнями газорідинних включень епігенетич-
них мінералів, температури гомогенізації яких 
коливаються в широкому діапазоні від 45 до 
340°С, а також наявністю поряд з газоподібни-
ми і рідкими вуглеводнями вуглецевих (сажис-
тих) включень і гнізд піробітумів (керитів, ан-

траксолітів). Основні результати термокріомет-
ричих досліджень газорідинних включень в жи-
льних мінералах різних структурно-фаціальних 

зон Карпатського регіону  наведені на рисунку. 
Детальне мінералогічне картування дало 

змогу виявити широку участь вуглеводнів і ву-
глецевих речовин у процесі рудогенезу та їх 
просторову зональність у Карпатському регіоні. 
У високотемпературних (300-340°С) рудоутво-
реннях Закарпаття, у місцях розвитку ранньо-
рогенної андезитової формації та відповідно 
родовищ золото-поліметалічних руд, спостері-
гаються переважно тверді вуглецеві речовини, 
керити та антраксоліти. Останні спостерігають-
ся також на ділянках поблизу великих розломів 
Складчастих Карпат з ртутно-сурмово-миш’яко-
вою мінералізацією (села Торунь, Чорноголова 

 
 

Тектонічне районування: І - Західноєвропейська платформа; ІІ-IV - Передкарпатський прогин:  
ІІ - Більче-Волицька зона, ІІІ - Самбірський покрив, IV - Бориславсько-Покутський покрив; V - Складчасті 

Карпати; VI - Закарпатський прогин; VII - Панонська міжгірська западина. 
 1 - границі тектонічних елементів (зон); 2 - поздовжні та діагональні глибинні розломи (цифри у колах):  
1 - Белз-Балучинський, 2 - Краковецько-Верховинський, 3 - Передкарпатський, 4 - Ужоцький, 5 - Чорного-

ловський, 6 - Закарпатський, 7 - Припанонський, 8 - Рогатинський; 3 - транскарпатські поперечні розломи 
(цифри в колах): 9 - Ужгород-Монастирецький, 10 - Мукачівсько-Стрийський, 11 - Шопуркинсько-

Монастириський; 4 - інші розривні порушення; 5 - регіональні зони лініаментів, пов’язаних з неотектоніч-
ною активністю мантії; 6 - осьова лінія регіонального мінімуму сили тяжіння; 7 - нафтові та газонафтові 

родовища; 8 - газові родовища; 9 - золото-поліметалічні родовища; 10 - поліметалічні рудопрояви;  
11 - ртутні зруденіння; 12 - родовища сірки; 13 - місце досліджуваного мінерало-рудопрояву (у чисельнику - 
номер пункту досліджень, у знаменнику - максимальні температури гомогенізації газорідинних включень); 

14 - державний кордон 
 

Рисунок — Схема основних тектонічних елементів і температур гідротермального  
вуглеводнево-вуглецевовмісного рудомінералоутворення в Західноукраїнському регіоні  

(склали Б.Й.Маєвський і В.Р.Хомин з використанням матеріалів М.Д.Братуся, Д.К.Возняка, 
О.В.Діденко, І.В.Дудка, Б.В.Заціхи, В.А.Калюжного, О.І.Матковського та особистих досліджень) 
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та ін.) та в місцях, що прилягають до зони За-
карпатського глибинного розлому [1]. 

Наявність вуглеводневих  включень у мі-
нералах ртутної асоціації, підвищений вміст 
маслянисто-смолистих бітумів “А” і відсутність 
або низькі концентрації вуглеводнів у кварці 
безрудних зон свідчать про парагенетичний 
зв’язок вуглеводнів з ртуттю і дає підстави 
припускати їх утворення із глибинного підко-
рового джерела та міграцію в складі гідротер-
мальних розчинів у вигляді металоорганічних 
сполук. Глибинна природа підтверджується 
близьким ізотопним складом вуглецю (13С –  
-21,1 -24,0 о/оо) як дисперсних вуглеводнів, 
вміщуючих різновікові породи, так і вуглевод-
нів із ртутних парагенезисів. Наявність макси-
мальних концентрацій вуглецевих речовин у 
зонах дроблення, брекчійоватості і тріщинува-
тості ороговикованих аргілітів та їх міграцій-
ний характер також підтверджують, що вугле-
цеві речовини поряд з рудними елементами 
привносились по цих ослаблених зонах до 
місць локалізації (структурні і літологічні паст-
ки) глибинними ювенільними гідротермальни-
ми флюїдами [2]. 

У напрямку до Передкарпатського прогину 
зона ртутних родовищ змінюється зоною про-
явів реальгару та аурипігменту. У південно-

західній частині Дуклянської зони, у безпосе-
редній приуроченості до розломів поперечного 

простягання, виявлено йодисту ртуть в асоціа-
ції з смолисто-чорними крихкими бітумами у 
вигляді окремих кристалів і кірок йодистої рту-
ті. Йодиста ртуть виявлена також у тонкоплит-
частих алевролітах, аргілітах і дрібнозернистих 
пісковиках Складчастих Карпат [3]. 

Масова міграція вуглеводнів по тріщинних 
зонах флішових відкладів Складчастих Карпат 
відбувалася на стадії формування одного з го-
ловних жильних мінералів – кварцу, який 
отримав назву “мармароський діамант”. Для 
нього характерним є регіональне поширення і 
наявність різних за складом вуглеводневих 
включень, у тому числі типу “легкої нафти” [2, 
4-8]. Узагальнення детальних термокріометри-
чних досліджень вуглеводневих включень у 
“мармароських діамантах”, відібраних з різних 
тектонічних одиниць Українських Карпат, від-
творює послідовність процесу мінералоутво-
рення та дає змогу простежити еволюцію скла-
ду мігруючих вуглеводневих флюїдів у часі. На 
першому етапі формування кварцу в тріщинах 
відбувалося при домінуванні в складі флюїду 
(разом з водним розчином) високощільного 
(зрідженого) метану з утворенням включень з 
максимальними температурами до 220-235°С і 

Таблиця – Результати дослідження ізотопного складу вуглецю та сірки мінеральних вод  
і мінерало-рудопроявів Українських Карпат 

Об’єкт дослідження, ізотопний склад  
вуглецю і сірки 

Джерело походження 
вуглецю або сірки * 

Джерело інформації 

І.   С к л а д ч а с т і     К а р п а т и 

1. У карбонатній системі мінеральних вод 13С СО2  
змінюється від -14,4 до -1,0 о/оо, а HCO3

– – від +13,7 до 
+5,6 о/оо. Спостерігається тенденція до збільшення ман-
тійного вуглецю в HCO3

– у напрямку від Передкарпат-
ського прогину до Складчастих Карпат. 

Глибинне  
ідротермальне 

Л.К. Гуцало, 
С.Р. Крайнов, 
И.М. Крайнов, 

О.А. Ярыныч, 1982 

2. 13С прожилків кальциту із нижньокрейдових від-
кладів змінюється від -2,2 до -6,9 о/оо, з верхньокрейдо-
вих відкладів від -2,9 до +1,5 о/оо, а в еоценових і оліго-
ценових товщах зустрічаються кальцити із значеннями 
13С від -2,2 до -5,6 о/оо. Дрібнокристалічний кальцит-І 
медово-жовтого кольору з включеннями вуглеводнів із 
олігоценових відкладів має значення  13С від -4,8 до  

Глибинне  
гідротермальне 

И.В. Дудок, 
В.И. Репетило, 

1989 

ІІ.   П е р е д к а р п а т с ь к и й     п р о г и н 
3. Трускавецька свинцево-цинково-озокеритова міне-
ралізація. Ізотопний склад сірки (34S) для сульфідів 
коливається у межах від +3,5 до -3,8 о/оо, для сфалеритів 
– від -0,4 до -0,1 о/оо, для суміші галеніту і сфалериту – 
від +0,3 до -3,8 о/оо, для самородної сірки – від –34,2 до 
14,2 о/оо та із сірководню мінеральних вод – від -14,1 до 
-31,7 о/оо. 

Глибинне  
гідротермальне 

В.В. Науменко, 
С.А. Галий, 

1989 

* 13С гідротермальних карбонатів коливається у межах від -5 до -8 о/оо, а органічного вуглецю  
із осадових товщ зазвичай легший -20 о/оо (Й. Хёфс, 1983); 

34S гідротермальних родовищ близький до 0, а джерелом сірки із значеннями близько 20 о/оо  
були океанічна вода або морські евапорити (H. Ohmoto, 1972). 
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тисками до 2,7 кбар. Далі із зниженням Р-Т па-
раметрів флюїду формувались включення при 
температурах 45-75°С і тиску 0,2-0,3 кбар, у 
яких переважали рідкі вуглеводні та тверді бі-
туми. 

З метою вияснення генезису жильних утво-
рень Складчастих Карпат вивчався ізотопний 
склад вуглецю і кисню основного мінералу про-
жилків – кальциту із крейдяно-палеогенових 
порід різних структурно-фаціальних зон до 
глибини 5890 метрів [9]. Результати ізотопних 
досліджень (13С від -2,2 до -6,9 о/оо) жильних 
кальцитів (табл.) дали підстави зробити висно-
вок, що утворення карбонатних прожилків у 
нижньокрейдових і палеогенових відкладах 
відбувалося при активній участі вуглекислоти 
глибинного походження. 

Слід зазначити, що і в карбонатній системі 
мінеральних вод Українських Карпат 13С СО2 
змінюється від -14,4 до -1,0 о/оо, а значення 13С 
НСО3

– – від 13,7 до +5,6 о/оо (табл.). Це також 
вказує на те, що джерелом вуглецю в карбонат-
ній системі мінеральних вод є мантія і органіч-
на речовина. При цьому спостерігається тенде-
нція до збільшення мантійного вуглецю в 
НСО3

– у напрямку від Передкарпатського про-
гину до Складчастих Карпат [10]. При цьому 
встановлено прямий зв’язок між рівнем нако-
пичення у водах органічних речовин і вмістом 
у них деяких металів – цинку, свинцю, хрому, 
нікелю, кобальту, що вказує на міграцію цих 
елементів у вигляді металоорганічних сполук 
[11]. 

У період завершення розвитку Карпатської 
складчастої області під впливом великого нава-
нтаження крейдово-палеогенової алохтонної 
маси в основі Передкарпатського прогину по-
силився процес прогинання і розколу (зламу-
вання) континентальної кори як у нових місцях, 
так і по давніх розломах зони Тейссейра-Торн-
квіста та утворення ешелонованої (клавіатур-
ної) системи регіональних скидів. На космічних 
світлинах достатньо впевнено простежуються 
основні карпатські тектонічні покривні одини-
ці, з-під яких не менш чітко просвічуються і 
системи паралельних розломів північно-захід-
ного простягання, що є характерним для пів-
денно-західної окраїни Східноєвропейської 
платформи [12]. Зображення карпатської дуги 
не залишає сумнівів в тому, що дуга Східних 
Карпат повністю насунута на Східноєвропейсь-
ку платформу. Це співпадає із даними глибоко-
го буріння в Польських Карпатах. Так званий 
Рахівський “масив” і покриви Румунських Кар-
пат, ймовірно, являють собою кристалічні по-
криви фундаменту Панонського “масиву”, які 
охоплені в складчасто-покривну структуру Ка-
рпатської дуги. Це вказує на те, що сьогодні 
потрібно змінити класичне уявлення про Пе-
редкарпатський глибинний розлом, що розви-
валося у численних працях, згідно з якими він 
розділяв геосинклінальну і платформну області 
та відповідно зумовлював літолого-фаціальні 
зміни їх осадконакопичення. На це вказують 
новітні дані глибинної будови Передкарпатсь-
кого прогину і результати літофаціальних до-

сліджень крейдових відкладів. Реконструкції 
седиментації седиментаційних басейнів Карпа-
то-Подільського крейдового шельфу показали 
[13], що літофації альб-сеноману в сучасній 
структурі автохтону поширені до місця прохо-
дження Закарпатського глибинного розлому. У 
зв’язку з цим, найбільш імовірно, на наш по-
гляд, Передкарпатський розлом є одним із най-
більш амплітудних глибинних тектонічних 
елементів, що утворився в процесі інтенсивного 
насування Карпатського алохтонного флішу на 
південно-західну платформну окраїну.  

Інтенсивне ешелоноване занурення окре-
мих блоків платформної окраїни сприяло епізо-
дичному надходженню глибинних рудовугле-
водневовмісних флюїдів по зонах розломів, 
особливо їх взаємоперетину. Безумовно, що 
велика товщина осадового чохла Передкарпат-
ського прогину негативно впливала на інтенси-
вність надходження високотемпературних флю-
їдів у приповерхневі відклади, в зв’язку з чим 
температури гідротермального мінералоутво-
рення тут становлять значно менше 200°С. 

Характерною структурно-тектонічною осо-
бливістю виявлених у Передкарпатському про-
гині свинцево-цинкових рудоозокеритопроявів 
є їх приуроченість до ділянок взаємоперетину 
глибинних розломів, які, як відомо, є найбільш 
сприятливими для вертикальної міграції паро-
газорідинних флюїдів, у складі яких поряд з 
рудогенними елементами виносились і різні 
вуглеводневі компоненти. 

Трускавецько-Бориславське рудоозокери-
тове поле безпосередньо знаходиться в районі 
Іваниківського газоконденсатного родовища, 
Долинсько-Болехівський рудоозокеритопрояви 
– у районі Північнодолинського нафтогазокон-
денсатного родовища, а Дзвиняцьке і Старун-
ське –  розташовані між Космацьким, Росіль-
нянським і Битківським газоконденсатними 
родовищами. Фізичні умови процесу озокери-
тоутворення зводяться до відомого ефекту рет-
роградної конденсації газоконденсатного флюї-
ду в процесі міграції його по розривах до ден-
ної поверхні в поєднанні зі значним охоло-
дженням внаслідок адіабатичного розширення 
газів. Про неодноразове надходження глибин-
них високотемпературних флюїдів, у складі 
яких виносились поряд з вуглеводнями і рудні 
компоненти, свідчать різні гідротермальні ру-
допрояви (сфалерит, сірка, галеніт, пірит тощо), 
які знаходяться в тісному парагенетичному 
зв’язку з озокеритами, що виповнюють різнові-
кові порушення і тріщини. У рудах також вияв-
лено присутність срібла, кадмію, кобальту, мо-
лібдену, нікелю, телуру, миш’яку та інших 
компонентів [14]. Ізотопно-геохімічні дані 
(табл.) свідчать про те, що мінералоутворення 
на Трускавецькому родовищі відбувалося при 
взаємодії високомінералізованих термальних 
розчинів з інфільтраційними водами при широ-
кій участі вуглеводнів [15]. 

Міграція в газовій фазі по системі пору-
шень є одним із основних факторів мобілізації 
ртуті з глибинних надр. Підвищений вміст рту-
ті спостерігається в газовому родовищі Битків 
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(1·10–4 %) [16], а також у приповерхневих від-
кладах у районі взаємоперетину поздовжніх і 
поперечних порушень у південно-східній час-
тині Більче-Волицької зони [17]. 

Слід відзначити, що серед всіх типів під-
земних вод Передкарпаття найбільшою різно-
видністю мікроелементів, які утворюють мак-
симальні природні концентрації, характеризу-
ються вуглеводневі розсоли у найбільш зануре-
них і екранованих частинах нафтогазоносних 
структур [18]. 

Взаємозв’язок процесів рудо- та нафтога-
зоносності в Передкарпатському прогині під-
тверджується і металогенічними дослідження-
ми нафтових родовищ – розподілом мікроеле-
ментів-домішок  та їх асоціацій у нафтах [19]. 
Однотипність складу асоційованих мікроеле-
ментів (Pb, Вi, Cu, Zn, Ag, Hg, Sb, As) вказують 
на регіональну генетичну спорідненість нафт. 
Металогенічна спеціалізація нафт Передкар-
паття характеризується присутністю так званих 
характеристичних рудогенних елементів, які ви-
значають металогенічний профіль рудних фор-
мацій неогенової області тектоно-магматичної 
активізації Закарпаття та прилеглих територій 
Складчастих Карпат. Це вказує на можливість 
існування одного глибинного джерела нафтога-
зорудогенеруючої системи підкорового закла-
дання, флюїдний режим якої визначає спільні 
металогенічні характеристики вуглеводневих і 
рудних компонентів. Унікальною особливістю 
нафт Передкарпатської НГО є їх срібло та віс-
мутоносність. Регіональні кларки для Ag (1,8 
г/т) і Ві (0,1 г/т) у нафтах перевищують кларко-
ві концентрації вказаних елементів в осадових 
породах відповідно на один і два порядки. Ма-
ксимальні концентрації Ag на рівні 4-6 г/т ви-
явлено в окремих пробах нафт Бориславської 
антикліналі, а Ві в нафтових покладах Східни-
ця-Урич 0,6-1,0 г/т (середнє по родовищах). 

Геохімічними дослідженнями [20] на тери-
торії Бориславського родовища виявлено, що 
саме до зони поперечного лініаменту приуро-
чені високі концентрації гелію (до 0,2 об. %) в 
окремих пробах газу з максимальним коефіціє-
нтом питомої пружності. Ці дані свідчать про 
продовження формування Бориславського ро-
довища в даний час, а також про високу перс-
пективність глибокозанурених горизонтів у 
межах Бориславського блоку. 

Роль тектоно-флюїдодинамічних процесів 
полягає не тільки в створенні оптимальних 
умов для рудо-нафтогазонакопичення, але й у 
формуванні міграційних каналів у вигляді зон 
підвищеної флюїдопровідності та зон, які харак-
теризуються покращеними ємнісно-фільтрацій-
ними властивостями порід за рахунок збіль-
шення їх тріщинуватості, розущільнення та ви-
луговування [21]. Доказом дії глибинних флюї-
дів на породи-колектори є наявність окремих 
мікрокристалів (менше 0,1 мм) марганцевоміс-
тного кальциту ромбоедричного габітусу [1010] 
в зоні тріщинуватості крейдових відкладів на 
глибині 7000 м у св. Шевченково-1 [22]. 

Назагал особливості нафтогазоносності 
Карпатського регіону відзначаються тим, що до 

Закарпатського прогину, для якого є характер-
ним розвиток високотемпературних (> 300°С) 
рудоутворень, пов’язаних з неогеновим вулка-
нізмом, приурочені газові родовища, в складі 
яких спостерігається високий вміст невуглево-
дневих компонентів (N2 – до 39 %, СО2 – до 
99,9 %). При цьому всі відкриті газові родови-
ща і скупчення вуглекислого газу приурочені 
до зони розвитку Центральнокарпатського по-
здовжнього розлому. Підвищений вміст вугле-
кислого газу від 50 до 90 % виявлено і в ряді 
газових родовищ Панонського басейну, а на 
родовищі Михані – до 97,4 %. 

У напрямку Складчастих Карпат і Перед-
карпатського прогину, де вулканізм не мав са-
мостійного значення в їх геодинамічному роз-
витку, а температури гідротермального мінера-
лоутворення були переважно менше 200-100°С, 
в жильних мінералах виявлені поряд з газовими 
і рідкі вуглеводні. Більшість відомих нафто-
проявів, закартованих на поверхні в Складчас-
тих Карпатах, приурочені до долин рік і пото-
ків, які пов’язані з зонами поперечних пору-
шень. Ці нафтопрояви, ймовірно, є результатом 
виносу вуглеводнів із наявних глибокозануре-
них покладів внаслідок їх міграції по проник-
них зонах поперечних розломів. Проникність 
поперечних розломів під час тектоно-сейсміч-
ної активізації підтверджують приповерхневі 
газогеохімічні дослідження. Тому за наявності 
кондиційних пасток у зонах перетинів глибин-
них розломів карпатського простягання з попе-
речними тектонічними розривами у флішових 
товщах Складчастих Карпат і Передкарпатсь-
кого прогину в глибокозанурених горизонтах 
можна очікувати відкриття нових покладів на-
фти і газу. Так, на території Польщі виявлено 
понад 40 родовищ в усіх структурно-тектоніч-
них зонах Складчастих Карпат. 

Геохімічними дослідженнями виявлено, 
що під час активних тектоно-геодинамічних 
рухів відбувалося надходження газових вугле-
воднів у пастки Більче-Волицької зони внаслі-
док їх вертикально-бокової струменевої мігра-
ції з глибокозанурених частин Передкарпатсь-
кого прогину. Це також сприяло утворенню 
родовищ сірки в зоні зчленування Передкар-
патського прогину з південно-західною плат-
формною окраїною. Процес сіркоутворення 
супроводжувався постійним надходженням ву-
глеводневих газів і сірководню у сульфатні то-
вщі [23]. 

Вищенаведений матеріал дає підстави зро-
бити такі висновки. 

1. Процес рудо-нафтогазонагромадження у 
надрах Карпатського регіону значною мірою 
контролюється його геодинамічними особливо-
стями розвитку. Роль рудо-нафтогазопідвідних 
і рудо-нафтогазолокалізуючих структур нале-
жить глибинним розломам карпатського про-
стягання, а особливо зонам їх взаємоперетину з 
розривами північно-східного напрямку. Регіо-
нальне поширення кварцевих (“мармароських 
діамантів”) і карбонатних утворень в зонах тек-
тонічних дислокацій, для яких характерні різні 
за фазовим і хімічним складом вуглеводнево-
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вуглецеві включення, свідчить про значну інте-
нсивність процесів субвертикальної (або верти-
кальної) міграції високотемпературних парога-
зогідротермальних вуглеводневовмісних флюї-
дів у всіх структурно-фаціальних зонах Карпат-
ського регіону.  

2. Тісний парагенетичний зв’язок вуглево-
дневих компонентів і органічних речовин у мі-
неральних водах, високомінералізованих роз-
солах та мінеральних утвореннях з металами, в 
тому числі і ртуттю, дає підстави припускати їх 
утворення із глибинного джерела і міграцію у 
складі гідротермальних розчинів, можливо у 
вигляді металоорганічних сполук. Результати 
ізотопних досліджень вуглецю жильних каль-
цитів карпатського флішу і сірки свинцево-
цинкової мінералізації Трускавецького родо-
вища відповідно Складчастих Карпат і Перед-
карпатського прогину свідчать про участь в їх 
утворенні глибинних гідротермальних флюїдів. 

3. Комплексними дослідженнями виявле-
но, що з високотемпературними (300-340°С) 
мінералоутворюючими флюїдами Закарпаття 
переважно пов’язані вуглеводневі гази (метан) і 
вуглисто-графітові та високометаморфізовані 
піробітумні речовини (антраксоліти, керити), а 
з пониженням їх температури до 200-140-60°С 
у напрямку Складчастих Карпат і Передкарпат-
ського прогину все більше з’являються в їх 
складі поряд з газоподібними і рідкі вуглеводні. 
Тектоно-флюїдодинамічні процеси створювали 
не тільки оптимальні умови для рудо-нафтогазо-
утворення, але й формували міграційні канали 
у вигляді зон підвищеної флюїдопровідності та 
ділянки покращених ємнісно-фільтраційних 
властивостей порід за рахунок їх тріщинуватос-
ті, розущільнення та вилуговування. 

4. Новітні дані глибинної будови Передкар-
патського прогину та результати літолого-
фаціальних досліджень платформних крейдо-
вих відкладів вказують на те, що сьогодні по-
трібно змінити класичне уявлення про Перед-
карпатський глибинний розлом. Найімовірніше, 
на наш погляд, він є найбільш амплітудним 
глибинним тектонічним елементом, який утво-
рився в процесі інтенсивного насування кар-
патського алохтонного флішу на платформну 
окраїну. 

5. Глибинний характер рудо-нафтогазовміс-
них флюїдів, що просякають крейдово-палеоге-
новий алохтон, вказує на можливість форму-
вання рудних і вуглеводневих скупчень на різ-
них глибинах Карпатського регіону. Переважна 
їх приуроченість до місць взаємоперетину тек-
тонічних розломів повинна враховуватись при 
плануванні пошуково-розвідувальних робіт. 
Виходячи із цього, об’єктами пошуків можуть 
бути глибокозанурені насунуті відклади палео-
геново-крейдяного флішу Передкарпатського 
прогину і Складчастих Карпат, а також мезо-
зойські автохтонні відклади Східноєвропейсь-
кої платформи. 
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Газовміст (Г) є однією з найважливіших 
характеристик пластових нафт. Він комплексно 
пов’язаний з рядом інших параметрів, напри-
клад, з об’ємним коефіцієнтом, густиною чи  
в’язкістю. 

Конкретні значення Г залежать передусім 
від природи пластового флюїду. Під час розро-
бки покладу на режимі розчиненого газу, тобто 
в умовах падіння тиску нижче початкового ти-
ску насичення флюїду (ррн), леткі компоненти 
виділяються із гомогенної суміші вуглеводнів, 
утворюючи окрему фазу. Інтенсивність розга-
зування може істотно змінюватися у кожному 
заданому інтервалі (р = рн – р). Тому специфі-
ку цього процесу визначають залежності 
Г=(р), параметри для побудови яких одержу-
ють експериментальними дослідженнями плас-
тової нафти. 

А.Ю.Наміот [1] виділив три типи кривих 
дегазацїі  пластових нафт за постійної темпера-
тури  tпл: 

1) лінійної залежності кількості розчинено-
го газу від тиску фазової рівноваги; 
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2) залежності з криволінійною ділянкою 

тільки в областях низьких тисків; 
3) залежності з криволінійними ділянками 

в області низьких та високих тисків. 
Дослідження нафт засвідчує, що перший 

тип зміни газовмісту в природі не зустрічаєть-
ся, бо розчинена фаза не є однокомпонентною, 
а завжди являє собою суміш вуглеводневих і 
невуглеводневих сполук. 

Більшості пластових нафт з низькими та 
середніми значеннями газовмісту відповідає 
другий тип залежностей Г=(р). Їх криволінійна 
ділянка пов’язана  з наявністю у розчині поміт-
ної кількості важких гомологів метану. Згадана 
функція поступово випрямляється, але може 
залишитися криволінійною і за вищих тисків. 
Коефіцієнти розчинності газу pГ/бг   (фа-
зи непостійного складу) закономірно відобра-
жають зміну Г. 

Нафтам перехідного стану, а особливо бли-
зькокритичним вуглеводневим системам, при-
таманний третій тип процесу розгазування. Крім 
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На основе экспериментального изучения хара-
ктера дегазации пластовых нефтей различных ти-
пов предлагается ввести новый параметр – испа-
римость. Его определение позволит оценить поте-
ри массы флюидов в процессе разработки залежей 
на режиме истощения.  

 On the basis of experimental study of different 
types formation oils degassing character it is proposed 
to introduce a new parameter – evaporation. Its 
determination will allow to evaluate the losses of fluids 
mass in the process of pools development in depletion 
regime.     

 


