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ГЕОТЕКТОНІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ 
І НАФТОГАЗОНОСНИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
Стенограма наукової доповіді на засіданні 
Президії НАН України 5 липня 2017 року

У доповіді наведено результати досліджень геотектонічного аспекту про-
цесу нафтогазонагромадження, проаналізовано основні етапи геотекто-
нічного розвитку нафтогазоносних провінцій України у зв’язку з новітньою 
геологічною парадигмою — тектонікою літосферних плит. Підкреслено, що 
вироблення науково обґрунтованої стратегії і тактики пошуків та розвід-
ки нафтогазових покладів сприятиме підвищенню їх ефективності й поси-
ленню національної безпеки держави та її енергетичної незалежності.

Вельмишановний пане президенте!
Вельмишановна Президіє! Шановні колеги! 
Відомий усім термін нафтогазоносність об’єднує широкий діа-
пазон явищ і процесів, що стосуються генезису нафти і газу та 
їх міграції; формування пасток, резервуарів та заповнення їх 
вуглеводнями; утворення скупчень, родовищ і провінцій. На 
всі ці процеси впливає геотектоніка і, на нашу думку, її вплив є 
вирішальним.

Ця проблема розробляється в Інституті геології і геохімії го-
рючих копалин НАН України вже давно. У результаті склали-
ся обґрунтовані уявлення про особливості формування регіо-
нальної структури нафтогазоносних провінцій — Карпатської, 
Дніпровсько-Донецької, Причорноморсько-Кримської, а та-
кож Волино-Подільської нафтогазоносної області, тобто осно-
вних ресурсних баз України.

Ми спробуємо показати основні етапи геотектонічного роз-
витку цих провінцій та їх вплив на нафтогазоносність у кон-
тексті новітньої геологічної парадигми — тектоніки літосфер-
них плит.

Дніпровсько-Донецька нафтогазоносна провінція. Геотек-
тонічний режим формування Дніпровсько-Донецької запади-
ни, до якої приурочена провінція, визначено на основі аналізу 
осадових і, особливо, магматичних комплексів.
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Тектоно-магматична еволюція цієї струк-
тури зумовлена становленням трансмантій-
ної діапірової системи і включає низку етапів, 
кожен з яких відрізняється від попередніх як 
характером магматизму, так і структурою лі-
тосфери. За петрохімічними і геохімічними 
особливостями магматичних комплексів її гео-
тектонічний режим можна схарактеризувати 
як активно-рифтогенний, що згодом змінився 
депресійним.

Щодо нафтогазоносності, то найважливіши-
ми етапами розвитку провінції були герцин-

ська та альпійська тектонічні епохи (відповід-
но, 256 та 65 млн років тому). У цей час пере-
важали процеси розтягу і розущільнення, про 
що свідчить тектоно-термальна активність і 
ртут но-поліметалічна мінералізація; поновлю-
валися рухи по глибинних розломах, звідки 
глибинні вуглеводні надходили в пастки зна-
чного стратиграфічного діапазону — від крис-
талічного фундаменту до юрських відкладів 
чохла (де, як відомо, вони і виявлені).

Дніпровсько-Донецька западина — основ-
ний нафтогазоносний регіон України і за 

Нафтогазоносні регіони, провінції і області південної частини Східноєвропейської платформи і суміжних те-
риторій: 1 — древня Східноєвропейська платформа; 2 — Західноєвропейська платформа з верхньопротеро зой-
сько-нижньопалеозойською складчастою основою; 3 — епігерцинська Скіфська платформа; 4 — альпіди Карпат і 
Криму; 5 — Передкарпатський і Індольський моласові прогини; 6 — Дніпровсько-Донецька западина; 7 — держав-
ний кордон України; 8 — границя Східноєвропейської платформи; 9 — нафтові родовища; 10 — газові родовища; 
11 — нафтогазоносні регіони України: І — Західний, II — Східний, III — Південний; 12 — нафтогазоносні області 
і провінції: І — Балтійська, II — Волино-Подільська (Львівсько-Люблінська), III — Переддобрудзька, IV — Дніп-
ров сько-Донецька, V — Поморська, VI —Передсудетська, VII — Карпатська, VIII — Причорноморсько-Кримська
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кількістю родовищ (понад 200), і за запасами 
нафти і газу, і за обсягами видобування вугле-
водневої сировини. Проте останнім часом тут 
спостерігається тенденція до скорочення при-
ростів запасів нафти і газу, що може призвести 
до скорочення їх видобутку. Це пояснюється 
тим, що фонд антиклінальних структур у регі-
оні практично вичерпаний. 

Відтак доцільно інтенсифікувати досліджен-
ня з прогнозування неантиклінальних покла-
дів вуглеводнів, літологічно екранованих. А це 
своєю чергою пов’язано з вивченням особли-
востей геотектоніки регіону, її впливу на роз-
поділ фацій осадових порід (колекторів та 
екранів покладів), на розвиток розломів, рух 
тектонічних блоків, які зумовлювали процеси 
осадонагромадження, що дає змогу прогнозу-
вати перспективи вже в нових пастках.

Карпатська нафтогазоносна провінція. 
Якщо виникнення Дніпровсько-Донецької за-
падини є наслідком активного рифтогенезу, то 
формування Карпат зумовлене іншими про-
цесами.

Українські Карпати є невід’ємною частиною 
Панкардії. Панкардія — це скорочена назва 
регіону, що включає Паннонію, Карпати і Ди-
нариди. Він розташований на території країн 
Східної Європи (України, Польщі, Словаччи-
ни, Чехії, Угорщини, Румунії та ін.) і охоплює 
різні географічні елементи. Це один із най-
складніших і найцікавіших з точки зору текто-
ніки регіонів світу. Його кільцеподібна форма 
поставила багато загадок геологам, і на його 
прикладі апробувалася не одна геотектонічна 
гіпотеза, а запропоновано їх було чимало. Про-
те жодна з них не може претендувати на уні-
версальність і значно поступається обґрунто-
ваністю гіпотезі літосферних плит.

Детально всі ці питання розглянуто в нашій 
монографії М.І. Павлюк, А.П. Медведєв «Пан-
кардія: проблеми еволюції» (2004).

Дослідження осадових, метаморфічних і 
магматичних комплексів Панкардії, порівнян-
ня з подібними регіонами, а також результати 
лабораторного фізичного моделювання свід-
чать, що геосинкліналь Панкардії утворилася 
внаслідок пасивної деструкції раніше сформо-

ваної континентальної кори. Це дало нам змогу 
реконструювати для нашого регіону і сам про-
цес, і його кінцевий результат зі стоншеною 
гранітно-метаморфічною корою.

З часом, через зміну напряму руху палео-
континентів Євразії та Гондвани на зворотний, 
розтяг змінився стискувальними зусиллями і, 
починаючи з пізньої крейди (100 млн років), 
ніде на території Панкардії взагалі (і Карпат 
зокрема) океанічні породи вже не утворювали-
ся. Подальше скорочення геосинклінального 
простору проходило під дією двох процесів, 
відомих як «крокодилова тектоніка» (croco-
dile tectonics), або «тектоніка клинів» (wedge 
tectonics), коли верхня крихка кора окремими 
пластинами насувається на сусідні блоки, а 
нижня за рахунок в’язкопластичної течії під-
сувається під них.

Реальність цього процесу в Карпатах під-
тверджено не лише нашими ретроспективни-
ми геодинамічними реконструкціями, а й су-
часними спостереженнями з використанням 
різних інструментальних геофізичних методів, 
виконаними в Карпатському відділенні Інсти-
туту геофізики НАН України. Зокрема, по-
казано, що частина кори до глибини 8—14 км 
має тенденцію до насування, а на глибинах 
16—65 км — до підсування.

Підсув нижньої кори в Альпійсько-Кар-
патському регіоні — явище непоодиноке. По-
дібна картина підсуво-насуву спостерігаєть-
ся, наприклад, у зоні зчленування Централь-
них Альп з Апулійською плитою (сучасною 
Італією). 

Тектонічні події, починаючи з кінця мезозою 
і до кінця кайнозою, привели, врешті-решт, до 
утворення гірсько-складчастої будови Карпат 
з передгірним і тильним моласовими прогина-
ми. І поки ці потрясіння не заспокоїлися, годі 
було сподіватися на виникнення сталих на-
фтогазоносних структур.

Як бачимо, саме геодинаміка зумовила осо-
бливості будови регіону і, відповідно, його на-
фтогазоносність.

Волино-Подільська нафтогазоносна об-
ласть. Складність і своєрідність будови та 
історії формування Волино-Поділля значною 
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складчастістю та формуванням гірських спо-
руд Криму і Кавказу. 

У проміжках між виступами, у так званих 
колізійних нішах, до яких приурочені Кар-
кініт сько-Північнокримський, Індоло-Ку бан-
ський і Терський прогини, тектонічна комп-
ресія і згромадження помірніші. Тут локальні 
підняття мають більші розміри, меншу конт-
растність, меншу щільність антиклінальних 
піднять. За цими ознаками колізійні ніші сха-
рактеризовані як перспективні ділянки Азо во-
Чор но морського регіону щодо нафтогазонос-
ного потенціалу. 

З цими процесами пов’язане і утворення 
двох типів покладів: поклади у фронтальних 
ділянках літотектонічних пластин і поклади у 
тилових ділянках. Різниця очевидна: на фрон-
ті — насувні, круті розломні складки; в тилу — 
спокійні, пологі антикліналі.

За допомогою запропонованої моделі спрог-
нозовано нові типи складок і пасток нафти і 
газу, зумовлених геотектонічними процесами 
стиснення чи розтягу, виокремлено нафтогазо-
носні райони з різною щільністю прогнозних 
запасів вуглеводнів і складено карти перспек-
тив усього Азово-Чорноморського регіону з 
обґрунтуванням його нафтогазоносного по-
тенціалу.

Щоб краще зрозуміти роль геотектоніки і 
геодинаміки в нафтогазонагромадженні, ми 
порівняли будову та історію формування Азо-
во-Чорноморського та Баренцовоморського 
периконтинентальних шельфів Східноєвро-
пейської платформи, де в Мурманську в об’єд-
нан ні «Арктикморнефтегазразведка» мені в 
минулому довелося працювати майже 9 років.

Шельфи розташовані географічно подібно 
(один на півдні, другий на півночі платформи), 
але кардинально різняться за геодинамікою і, 
як наслідок, за розмірами структур та запаса-
ми вуглеводнів. 

На теренах Азово-Чорноморського шельфу 
переважав колізійний режим нафтогазонагро-
мадження, зумовлений зіткненням мікроплит. 
Зусилля стиску зумовили дрібну, малоамплі-
тудну локальну складчастість і відповідні типи 
пасток нафти і газу. 

мірою зумовлені розташуванням його в зоні 
зчленування таких геоструктурних елементів 
першого порядку, як древня Східноєвропей-
ська платформа і поліциклічний Середземно-
морський геосинклінальний пояс.

Під впливом подій у суміжній геосинкліна-
лі на заході України утворювалися структури, 
характерні тільки для цього етапу, і відповідно 
виникали і нафтогазоперспективні об’єкти: 

• едіакарський (~600 млн років тому) (по ро-
во-тріщинні колектори); 

• кембрійський (~500 млн років тому), як у 
вигляді традиційних (антиклінальних) пасток, 
так і зон виклинювання піщаних горизонтів 
під підошву силурійського комплексу; 

• силурійський (~430 млн років тому) у ви-
гляді рифтових структур різного віку (органо-
генні вапняки). 

Причорноморсько-Кримська нафтогазо-
носна провінція. Реконструкція геотектоніч-
них умов у різні періоди існування цього регі-
ону ґрунтувалася переважно на формаційному 
аналізі. Під час дослідження було виокремле-
но та описано формації, побудовано серію з 15 
карт літофацій та потужностей. Це дозволило 
схарактеризувати його геотектонічну еволю-
цію та умови осадонагромадження впродовж 
фанерозою (600—5 млн років тому). 

Структурні побудови, виконані із залучен-
ням даних геології, геофізики і буріння в Азово-
Чорноморському шельфі, виявили тут зовніш-
ні кути південного краю древньої платформи. 
Вони зумовлені Бузько-Дністровським, При-
дніпровським та Ставропольським жорсткими 
давніми архейськими масивами Східноєвро-
пейської платформи, які облямовані протеро-
зойськими і контрастно висунуті на південь. 
Ця геотектонічна ситуація вплинула як на всю 
подальшу історію становлення загальної будо-
ви Чорноморсько-Каспійського регіону, так і 
на формування локальних структур та нафто-
газоносності в цілому. Тут при закритті океану 
Мезотетису в кайнозої і стикуванні Євразій-
ської і Африкано-Аравійської літосферних 
плит саме ці зовнішні кути першими увійшли 
в колізію. Вони зазнали найбільшого стиску, 
що супроводжувалося покривоутворенням, 
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І навпаки, для Баренцовоморського шель-
фу характерним є рифтогенно-депресійний 
режим нафтогазонагромадження з перева-
жанням розтягу. Подорожуючи у фанерозої 
протягом ~300 млн років поверхнею Землі на 
тисячі кілометрів, Баренцовоморський регіон 
суттєво не змінив ані форми, ані розміру. Фор-
мувалися лише грандіозні рифтові структури, 
величезні синеклізи над ними і успадковані су-
часні шельфові каньйони. Відповідно, утворю-
валися і величезні структурні пастки родовищ 
вуглеводнів з великими та навіть гігантськими 
запасами газу, серед яких Мурманське, Шток-
манівське, Лудловське та ін.

Усі ці питання всебічно розглянуто в моно-
графії М.І. Павлюк «Геодинамічна еволюція 
та нафтогазоносність Азово-Чорноморського 
і Баренцовоморського периконтинентальних 
шельфів» (2014).

Отже, зміна геотектонічного режиму на всіх 
рівнях — від глобального до регіонального — 
викликає зміну характеру нафтогазоперспек-
тивних об’єктів, їх генетичної природи, про-
сторових параметрів та інших характеристик. 

Періоди утворення і руйнації палеоматери-
ків, переміщення їх фрагментів в інші кліма-
тичні зони, коливання рівня моря, суттєві рухи 
по розломах і кардинальні потрясіння у фазах 
складчастості — усе це сприяє утворенню пер-
спективних об’єктів у різних нафтогазоносних 
провінціях і значною мірою визначає їх нафто-
газоносний потенціал.

Проведений підрахунок запасів нафти і 
газу України (а він проводився неодноразо-
во і різними науковими установами, зокрема 
УкрДГРІ і нашим Інститутом) показав близькі 
цифри потенційних ресурсів вуглеводнів для 
різних нафтогазоносних провінцій України. 

Згідно з цими розрахунками, нафтовий по-
тенціал України становить 1,3 млрд тонн на-
фти і конденсату; газовий — 5,6 трлн м3 газу; 
сумарний — 6850,251 млн тонн у нафтовому 
еквіваленті.

Однак методика підрахунку запасів ґрун-
тувалася на інтерполяційному методі і не вра-
ховувала ряд чинників генетичної природи 
вуглеводнів, зокрема їх підтоку з глибинних 

мантійних джерел. Тож методику потрібно 
вдосконалювати. 

Замість висновків. Як бачимо, всі нафто-
газоносні провінції різняться: за будовою і 
осадового чохла, і літосфери в цілому; за тек-
тонічною природою, геодинамічним режимом 
стиску чи розтягу, часом виникнення, часом 
формування вуглеводневих покладів, стра-
тиграфічним інтервалом нафтогазоносності. 
Проте, попри всі ці відмінності, їх об'єднує 
наявність родовищ вуглеводнів з близькими 
геохімічними та фізичними характеристика-
ми. Це може вказувати на те, що їхнє джерело 
розташовується у геологічному об’єкті, спіль-
ному для всіх регіонів, а саме, у верхній мантії, 
і підтверджує ідеї апологетів гіпотези глибин-
ного походження вуглеводнів: М. Кудрявцева, 
В. Пор фир’єва, Е. Чекалюка, Г. Доленка.

Однак відтворені геодинамічні режими на-
фтогазоносних провінцій України значно роз-
ширюють термодинамічні умови можливого 
перетворення розсіяної органічної речовини 
в надрах і зближують альтернативні гіпотези 
(глибинну і біогенну).

Отже, з теоретичної точки зору, проведені 
дослідження геодинамічного аспекту нафто-
газонагромадження на території України ро-
блять певний внесок у вирішення проблеми 
походження вуглеводнів і ставлять на порядок 
денний створення нової, єдиної, несуперечли-
вої теорії походження природних вуглеводнів, 
основаної на кількісному аналізі складників 
різного генезису в процесі нафтогазоутворен-
ня в надрах Землі — мантійного і органогенно-
седиментаційного (полігенез нафти).

Деякі дослідження з цього питання вже 
успішно здійснені українськими вченими — 
академіками І. Чебаненком, О. Лукіним, а 
також І. Багрієм, Б. Маєвським, І. Наумком, 
Б. Пісоцьким та ін.

І теоретичні, і практичні перспективи цьо-
го напряму досліджень потребують серйозної 
уваги. Для цього пропонується розширення 
досліджень у цій галузі нафтогазової геології із 
залученням Наукових рад НАН України з про-
блем «Генезис нафти і газу», «Геологія і геохі-
мія горючих копалин» та Науково-дослідного 
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центру теоретичних та прикладних проблем 
геології за участю установ Міністерства освіти 
і науки України (Івано-Франківський націо-
нальний технічний університет нафти і газу, 
Львівський та Київський національні універ-
ситети), а також інвесторів з нафтових країн 
Карпато-Балканської геологічної асоціації та 
Азербайджану.

Дякую за увагу!

Виступи

КРИЖАНІВСЬКИЙ Євстахій Іванович — 
академік НАН України, ректор 
Івано-Фран ків ського національного 
технічного університету нафти і газу

Сьогодні в умовах сповільнення темпів при-
росту запасів вуглеводнів в Україні однією з 
пріоритетних проблем (як фундаментальних, 
так і прикладних) сучасної нафтогазової гео-
логії є встановлення та наукове обґрунтування 
основних критеріїв, оцінка перспектив нафто-
газоносності на основі досліджень геодина-
мічних режимів нафтогазонагромадження в 
регіонах України, особливостей геотектонічної 
еволюції, а також впливу зазначених факторів 
на нафтогазоносність. 

Щодо геотектонічних гіпотез, які геологи 
вживають для пояснення еволюції окремих ре-
гіонів (зокрема Панкардії), то найбільш пере-

конливою та обґрунтованою є тектоніка літос-
ферних плит, а точніше — концепція глобальної 
геодинаміки. Глобальна геодинаміка — це бага-
торівнева система процесів, кожен рівень якої 
відповідає за свою «ділянку роботи». Хіміко-
щільнісна диференціація речовини глибинних 
зон зумовлює конвекцію в ядрі та мантії, що 
змінює внутрішню структуру Землі як плане-
ти та ініціює рух літосферних плит, який від-
повідає за зміну структури літосфери і, своєю 
чергою, ініціює геосинклінальний процес — 
утворення і перерозподіл у просторі та часі 
гранітно-метаморфічної кори, що змінює кон-
фігурацію континентів. Що стосується зовніш-
ніх оболонок Землі, то в утворенні сучасної 
структури земної кори плейт-тектонічні проце-
си є провідними. Отже, теоретичні передумови 
дослідження не викликають заперечень.

Проаналізований фактичний матеріал — це 
величезний масив даних, який включає комп-
лекс стратиграфічних, літологічних, текто-
нічних, гідрогеологічних, геофізичних дослі-
джень, результати аналізу фізичних власти-
востей порід осадових, магматичних та мета-
морфічних, які охоплюють вік від протерозою 
до неогену і територію не тільки заходу, схо-
ду і півдня України, а й низки країн Східної, 
Південно-Східної і Північної Європи, а також 
Заполяр’я. 

У результаті проведених досліджень було ре-
конструйовано процес формування структури 
нафтогазоносних провінцій України впродовж 
багатомільйонної геологічної історії і визна-
чено геодинамічні режими нафтогазоносних 
провінцій: субдукційно-обдукційний — для 
Карпатської провінції; колізійний режим на-
фтогазонагромадження — для При чор но мор-
сько-Крим ської нафтогазоносної провінції; 
ак тив но-рифтогенний, що змінюється депре-
сійним, — для Дніпровсько-Донецької нафто-
газоносної провінції та депресійний (у взаємо-
дії з рифтогенним) — для Волино-Подільської 
нафтогазоносної області. 

Показано, що формування нафтогазопер-
спективних об’єктів підпорядковане тектоніч-
ному розвитку регіонів протягом усієї геоло-
гічної історії. Зміна геодинамічного режиму 

Виступ академіка НАН України Євстахія Івановича 
Крижанівського
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вітчизняних нафти і газу та диверсифікації по-
стачання енергетичних ресурсів для підвищен-
ня енергетичної безпеки України».

Пропоную схвалити доповідь та підтри-
мую пропозицію, щоб на основі напрацювань 
Науково-дослідного центру теоретичних та 
прикладних проблем геології запропонува-
ти академіям наук держав — членів Карпато-
Балканської геологічної асоціації, суміжних з 
Україною (Польща, Словаччина, Чехія, Руму-
нія), та Національній академії наук Азербай-
джану створити спільну міжнародну програму 
досліджень геодинамічних режимів нафтога-
зоносності.

ЛУКІН Олександр Юхимович —  
академік НАН України, головний науковий 
співробітник Інституту геологічних наук 
НАН України

Фундаментальна наукова проблема, якій при-
свячена ця доповідь, є надзвичайно актуальною, 
оскільки, по-перше, йдеться про закономірнос-
ті нафтогазоносності (доповідач правильно 
підкреслив багатоаспектність цього поняття, 
причому тектонічний аспект є тут головним), 
а по-друге, геотектонічні і геодинамічні дослі-
дження у нас, м'яко кажучи, у занепаді.

Геотектоніка — магістральний напрям у сис-
темі наук про Землю — зараз перебуває в стані 
глибокої системної кризи. Ейфорія, пов'язана 
з тектонікою літосферних плит, минає. Не-
впинно зростає кількість фактів, які не вкла-
даються в рамки цієї безперечно значущої кон-
цепції. Усе більше даних свідчить про провідну 
роль суперплюмів та їх дериватів у геотекто-
нічній еволюції геоструктур різного порядку. 
Докорінного зламу зазнають уявлення про те, 
що тектонічні процеси обмежуються літосфе-
рою і верхньомантійною астеносферою. Фор-
мується поняття про «нижню астеносферу». 
Більш того, отримано дані, які вказують на 
те, що внутрішнє, тверде ядро Землі, за ви-
словом Б.В. Левіна, «диригує» сейсмічною 
активністю, а кажучи ширше — імпульсними 
тектоно-геодинамічними процесами, в тому 
числі фазами тектоно-термальної активізації, 
які контролюють процеси рудо- і нафтогазо-

на всіх рівнях — від глобального до регіональ-
ного — добре корелюється у просторі і часі з 
періодами утворення нафтогазоперспектив-
них об’єктів. Усе це і визначає геодинамічний 
аспект нафтогазонагромадження в нафтогазо-
носних регіонах України. 

Особливо наочно ключова роль геодина-
міки в нафтогазонагромадженні проявляєть-
ся при порівнянні геодинамічної еволюції та 
нафтогазоносності Азово-Чорноморського і 
Баренцовоморського периконтинентальних 
шельфів — географічно подібно розташованих, 
але кардинально відмінних за геодинамікою і, 
відповідно, за розмірами структур та запасами 
вуглеводнів.

Отже, з теоретичної точки зору, проведені 
дослідження геодинамічного аспекту нафто-
газонагромадження на території України пев-
ною мірою сприяють вирішенню проблеми 
походження вуглеводнів, оскільки, як було по-
казано, всі провінції різняться майже за всіма 
параметрами. Однак їх об’єднує наявність ро-
довищ вуглеводнів з близькими геохімічними 
та фізичними характеристиками, що вказує 
на те, що міграція вуглеводнів відбувається з 
глибинного геологічного об’єкта, спільного 
для всіх регіонів. Разом з тим, у доповіді під-
водиться підґрунтя під ідею генезису в процесі 
нафтогазоутворення в надрах і органогенно-
седиментаційного (біогенного) походження 
вуглеводнів — полігенез нафти.

У кожній нафтогазоносній провінції не лише 
охарактеризовано загальний потенціал, а й вка-
зано конкретні нафтогазоперспективні об’єкти. 
Отже, з практичної точки зору отримані резуль-
тати досліджень відкривають можливість виро-
бити уточнену стратегію і тактику пошуків родо-
вищ вуглеводнів. У вирішенні цих стратегічних 
для енергетичної безпеки держави проблем Ін-
ститут геології і геохімії горючих копалин НАН 
України та Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу спільно пра-
цюють у рамках Науково-дослідного центру 
теоретичних та прикладних проблем геології. 
Ці напрацювання є базовими при виконанні 
Університетом цільової програми «Науково-
організаційні засади нарощування видобутку 
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нагромадження, феноменом глибинної гід-
рогеологічної інверсії тощо. При цьому слід 
підкреслити глибокий зв’язок сучасної теорії 
нафтидогенезу з тектоно-геодинамічною мо-
деллю Землі нового покоління, контури якої 
окреслено в роботах провідних тектоністів на 
рубежі ХХ і ХХІ ст. (В.Ю. Хаїн, Ю.М. Пуща-
ровський, Р.Г. Гарецький, В.П. Трубіцин та ін.).

Тут доречно підкреслити «самодостатність» 
України як об’єкта геологічних і, зокрема, гео-
тектонічних досліджень. Надра нашої країни, в 
центрі території якої знаходиться Український 
кристалічний щит, оточений системою різно-
вікових глибоких і суперглибоких нафтогазо-
носних прогинів, заповнених усіма відомими 
типами формацій широкого стратиграфічного 
діапазону, є таким представницьким сегмен-
том, на підставі вивчення якого можна багато в 
чому судити про тектоніку і геодинаміку Землі 
в цілому. Про це свідчить успішне розроблення 
українськими тектоністами (В.Г. Бондарчук, 
Д.М. Соболєв, А.В. Чекунов, І.І. Чебаненко, 
Г.Н. Доленко та ін.) глобальних геотектоніч-
них концепцій.

На жаль, зараз дослідження в галузі геотек-
тоніки і геодинаміки значною мірою згорну-
ті, що вже має і ще матиме ряд негативних, а 
то й катастрофічних, наслідків. Адже без цих 
досліджень не можна вирішувати такі життє-
во важливі проблеми, як прогнозування на-

фтогазоносності великих глибин і освоєння 
нетрадиційних джерел енергії земних надр, 
прогноз землетрусів, різні питання гідрогео-
логії, проектування АЕС, газопроводів та ін-
ших об’єктів, спорудження яких пов’язане з 
інженерно-геологічними та геоекологічними 
ризиками.

Необхідне відродження досліджень у галузі 
геотектоніки і геодинаміки, чому має сприяти 
діяльність нещодавно організованого Міжві-
домчого тектонічного комітету України (при 
Відділенні наук про Землю НАН України). До 
першочергових завдань зазначених досліджень 
належать: 1) порівняльне (але під одним ку-
том зору) вивчення геотектонічної еволюції на 
основі кореляції тектоно-геодинамічних подій 
(у тому числі палеосейсміка і палеовулканізм) в 
основних регіональних геоструктурах території 
України; 2) дослідження взаємозв’язку тек то но-
гео ди намічних і флюїдодинамічних процесів на 
різних етапах їх геотектонічного розвитку.

Особливу увагу слід приділити вивченню 
тектоніки, геодинаміки та флюїдодинаміки на 
нео- і актуотектонічному етапах розвитку.

Що ж до власне проблеми геотектонічної 
еволюції України та її нафтогазоносного по-
тенціалу, то тут необхідно особливу увагу при-
ділити вивченню тектоно-геодинамічних фак-
торів нафтидогенезу і формування вуглевод-
невих родовищ. Доцільно на сучасному рівні 
повернутися до питання про співвідношення 
нафтогазоносних провінцій і басейнів і, зокре-
ма, охарактеризувати основні закономірності 
диференціації єдиної провінції на різні басей-
ни, що спостерігається на сході, заході і півдні 
України.

Завершуючи свій короткий виступ, хочу по-
вернутися до тези про докорінний злам тра-
диційних уявлень про тектоносферу Землі 
(сферу проявів власне тектонічних процесів) 
у традиційному об’ємі земної кори і верхньої 
мантії (до глибини 670 км). Сучасні дані сей-
смотомографії дозволяють істотно розширити 
об’єм тектоносфери, включаючи в нього прак-
тично всю мантію і нижню астеносферу (у разі 
такого трактування тектоносфера практично 
збігається зі сферою гео- і флюїдодинамічних 

Виступ академіка НАН України Олександра Юхимо-
вича Лукіна
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процесів, що вкрай важливо для розуміння за-
кономірностей рудо- і нафтидогенезу, прогно-
зу землетрусів і вирішення ряду інших нагаль-
них питань). 

Отже, необхідно негайно зосередити зусил-
ля висококваліфікованих фахівців Відділення 
наук про Землю НАН України, які ще залиши-
лися, на розробленні проблеми «Тектоносфера 
України у світлі сучасних даних геотектоніки, 
гео- і флюїдодинаміки».

ФОЩІЙ Микола Васильович — кандидат 
геологічних наук, перший заступник голови 
Державної служби геології та надр України

Паливно-енергетична сировина відіграє клю-
чову роль у життєздатності будь-якої країни, 
адже з нею пов’язані практично всі галузі еко-
номіки, а деякою мірою і політична та еконо-
мічна незалежність. Україна належить до чис-
ла держав світу, які мають досить великі запа-
си всіх видів паливно-енергетичної сировини 
(нафта, природний газ, вугілля, торф та ін.), 
але ступінь забезпеченості запасами, їх видо-
буток та використання неоднакові і в сумі вони 
не забезпечують необхідного рівня енергетич-
ної безпеки. Власними енергоресурсами Украї-
на покриває приблизно 47 % своїх потреб, тому 
доводиться додатково імпортувати значні об-
сяги енергетичних ресурсів. Насамперед це 
стосується вуглеводневих видів ресурсів, зо-
крема нафти та природного газу, а також про-
дуктів їх перероблення.

За останні десятиліття в нафтогазовидо-
бувній галузі країни спостерігається негатив-
на тенденція до скорочення приросту запасів 
нафти і газу та зменшення їх видобутку. Про-
те аналіз ресурсної бази нафтогазовидобувної 
промисловості України вказує на великий по-
тенціал основних нафтогазоносних регіонів та 
значні перспективи для нарощування запасів 
вуглеводнів, що в разі ефективного їх вико-
ристання може стабілізувати, а в перспективі 
й підвищити обсяги видобутку вуглеводневої 
сировини. Тому вкрай необхідними є заходи з 
нарощування ресурсної бази вуглеводнів.

Збільшення обсягів пошуково-роз ві ду валь-
них робіт та видобутку нафти і газу можли-

ве лише за умови наукового прогнозування 
нових покладів вуглеводнів, розроблення 
ефективних критеріїв нафтогазоносності, ви-
користання новітніх методологій і технологій 
досліджень і на цій основі обґрунтування на-
прямів геологорозвідувальних робіт, а також 
відкриття нових родовищ, тобто нарощування 
достовірних запасів вуглеводнів.

Для забезпечення поточних і перспективних 
потреб економіки України в паливно-енер ге-
тич ній сировині пріоритетними напрямами 
робіт є вивчення й відтворення ресурсного по-
тенціалу та науково-дослідні роботи, інформа-
ційне забезпечення геологічного вивчення та 
відтворення будови і перспектив нафтогазо-
носності надр України. З огляду на це доцільно 
інтенсифікувати дослідження, які сприятимуть 
вдосконаленню методики пошуків і розвідки 
покладів вуглеводнів та оцінюванню їх запа-
сів, підвищенню ефективності та наукової об-
ґрунтованості напрямів нафтогазопошукових 
і геологорозвідувальних робіт, нарощуванню 
ресурсної бази вуглеводневої сировини та від-
криттю нових родовищ вуглеводнів.

Фахівці Інституту геології і геохімії горю-
чих копалин НАН України запропонували 
комплексне дослідження щодо оцінки пер-
спектив нафтогазоносності об’єктів на основі 
вивчення їх геодинамічного розвитку, геотек-
тонічної еволюції та зі з’ясування їх впливу на 

Виступ першого заступника голови Державної служби 
геології та надр України Миколи Васильовича Фощія
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нафтогазонагромадження і нафтогазоносність. 
Проведені дослідження геодинамічного і гео-
хімічного аспектів нафтогазонагромадження 
на території України роблять свій внесок у ви-
рішення всесвітньої проблеми генезису вугле-
воднів і формування їх покладів, у створення 
єдиної несуперечливої теорії походження, мі-
грації і нагромадження нафти та газу. З прак-
тичної точки зору отримані результати дослі-
джень дають змогу не лише зрозуміти приро-
ду нафтогазоносності земних надр і процесу 
нафтогазонагромадження, а й відкривають 
перспективи для вироблення нової уточненої 
стратегії і тактики пошуків родовищ вуглевод-
нів, підвищення ефективності пошуків при-
родних вуглеводнів на суші та в акваторіях, 
що, безумовно, сприятиме енергетичній неза-
лежності України.

Отже, заслухана сьогодні доповідь є сер-
йозним актуальним науковим досліджен-
ням, результати якого будуть корисними для 
геологів-нафтовиків у їх пошуках покладів на-
фти і газу.

ПОНОМАРЕНКО Олександр 
Миколайович — академік НАН України, 
академік-секретар Відділення наук про Землю 
НАН України, директор Інституту геохімії, 
мінералогії та рудоутворення 
ім. М.П. Семененка НАН України

Актуальність досліджень геотектонічної ево-
люції нафтогазоносних регіонів України ви-

значається необхідністю розроблення, впрова-
дження та подальшого вдосконалення новітніх 
методологій, методик і технологій на геодина-
мічних, геотектонічних та геохімічних засадах; 
обґрунтування концептуально нових поглядів 
на умови формування та розміщення покладів 
вуглеводнів, що сприятиме збільшенню ре-
сурсної вуглеводневої бази і зміцненню націо-
нальної безпеки держави.

Наукові інтереси доповідача зосереджені 
на вивченні геотектоніки та геодинаміки на-
фтогазоносних басейнів, глибинної будови 
фундаменту, особливостей будови струк тур но-
фор ма ційних комплексів осадового чохла, спе-
цифіки складчастості, типів структур і пасток, 
особливостей нафтидогенезу, нафтогазонагро-
мадження та збереження покладів. У його ро-
ботах досліджено Карпатський нафтогазонос-
ний басейн, басейни Дніпровсько-До нець кої і 
Причорноморсько-Кримської западин, Во ли-
но-Подільської плити, а також Баренцовомор-
ського шельфу. За допомогою геодинамічного 
аналізу доповідачу вдалося по-новому проана-
лізувати і порівняти геотектонічний розвиток 
різних, навіть значно віддалених один від од-
ного регіонів планети щодо нафтогазоносності. 
Тектонічні умови та особливості тектонічного 
розвитку під впливом геодинамічних процесів 
осадових басейнів контролюють розміщення в 
них покладів корисних копалин (рудних, не-
рудних, горючих) і в кінцевому підсумку ви-
значають їх початкові геологічні ресурси, адже 
геодинамічні режими впливають на генерацію, 
міграцію, акумуляцію і збереження вуглевод-
нів, тип пасток, еволюцію по рід-колекторів, 
порід-покришок. Вивчення і врахування гео-
динамічної еволюції та її структурних одиниць 
дозволяє уточнити перспективи нафтогазонос-
ності і підвищити ефективність прогнозування 
та пошуків скупчень вуглеводнів.

На думку доповідача, головні прогнозні 
ознаки наявності вуглеводнів, такі як наяв-
ність резервуарів і флюїдоупорів, тектонічна 
активізація, по суті, не пов’язані з біогенною 
чи абіогенною гіпотезами утворення вуглевод-
нів і узгоджуються з концепцією полігенного 
їх утворення.

Виступ академіка НАН України Олександра Микола-
йовича Пономаренка
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Вважаю, що полеміку щодо концепцій на-
фтидогенезу можна вирішити, перевіривши 
їх придатність з позицій фундаментальних за-
конів фізики, хімії, термодинаміки (та строгої 
математичної постановки геохімічних задач). 
На сьогодні така парадигма перебуває на стадії 
розроблення. Сподіваюся, що Мирослав Іва-
нович активно долучиться до розв’язання цієї 
проблеми, адже він має напрацювання з пи-
тань глобальної дегазації Землі, її флюїдного 
режиму тощо.

НАЗАРЧУК Зіновій Теодорович — 
академік НАН України, голова Західного 
наукового центру НАН України та МОН 
України, директор Фізико-механічного 
інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України

Наприкінці травня в Інституті геології і геохі-
мії горючих копалин НАН України відбулася 
міжнародна конференція під назвою «Геоло-
гія і геохімія горючих копалин», присвячена 
100-річчю від дня народження академіка Гри-
горія Назаровича Доленка, відомого геолога-
нафтовика, багатолітнього директора цього Ін-
ституту, першого голови Західного наукового 
центру. На цьому заході дуже детально обгово-
рювалися проблеми нафтогазоутворення з по-
гляду сучасних геотектонічних концепцій, те-
оретичні засади і закономірності формування 
родовищ нафти і газу, перспективи виявлення 
вуглеводневих родовищ тощо. Крім того, було 
відзначено значний внесок колективу Інсти-
туту геології і геохімії горючих копалин у роз-
роблення проблем генезису, міграції і нагрома-
дження природних вуглеводнів. 

Висновок однозначний — якщо ми хочемо 
посилити енергонезалежність нашої країни, 
маємо проводити такі дослідження і шукати 
нові поклади нафти і газу. Для цього насампе-
ред потрібні інвестиції в розвідувальні роботи. 
Ці інвестиції окупляться не відразу, але без них 
перспектив збільшення нафтогазовидобутку 
просто немає. 

Проте сьогодні в Україні є досить велика 
кількість законсервованих свердловин, які 
свого часу були визнані нерентабельними, але 
зараз з використанням сучасних технологій 

цілком можливо відновити їх експлуатацію, 
що може помітно вплинути на загальний видо-
буток вуглеводнів у нашій країні.

У системі НАН України є Інститут імпуль-
сних процесів і технологій, співробітники яко-
го розробили технологію підвищення продук-
тивності і подовження термінів експлуатації 
свердловин за допомогою високовольтного 
імпульсного електричного розряду. Таку тех-
нологію й обладнання для її реалізації вже ви-
користовують на нафтових родовищах Росії, 
Китаю, Норвегії, Венесуели, США, Казахста-

Виступ академіка НАН України Зіновія Теодоровича 
Назарчука

Виступ академіка НАН України Валерія Михайлови-
ча Гейця
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ну, Узбекистану, Центральної Європи, але, на 
жаль, не в Україні. 

Отже, вважаю, що поряд з фінансуванням 
геологорозвідувальних робіт ми маємо працю-
вати над підвищенням дебіту наявних свердло-
вин, а також активніше шукати альтернативні 
до вуглеводневих джерела енергії.

ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович — 
академік НАН України, директор 
Державної установи «Інститут економіки 
та прогнозування НАН України» 

Одразу хочу наголосити, що я повністю під-
тримую ті важливі фундаментальні і приклад-
ні дослідження у сфері нафтогазової геології, 
про які говорив доповідач. Однак вважаю за 
доцільне привернути вашу увагу до реалій 
життя. Наша держава підписала Паризьку клі-
матичну угоду, яка вимагає збільшення частки 
відновлюваних джерел енергії в загальному 
енергобалансі країни. До 2030 р. ця частка має 
становити близько 25—30 %, і тим самим від-
новлювані джерела формують певну альтер-
нативу традиційній вуглеводневій енергетиці. 

Міністерство екології та природних ресурсів 
України вже зараз активно розробляє програ-
му стимулювання розвитку «зеленої» енер-
гетики. Не секрет, що міжнародні організації 
також акумулюють досить великі кошти для 
підтримки саме цього напряму альтернатив-
них джерел енергії. 

Отже, враховуючи сучасні глобальні тен-
денції і формування довгострокових планів 
розвитку світової енергетики, а також серйозні 
зміни на європейському енергетичному, зокре-
ма газовому, ринку, вважаю за потрібне запо-
чаткувати в Академії міждисциплінарну про-
граму досліджень, у виконанні якої візьмуть 
участь установи Відділення наук про Землю, 
Відділення енергетики, Відділення економіки. 
Така програма дасть змогу науково обґрунто-
вано зробити прогноз на довгострокову пер-
спективу і розробити підсумковий документ, 
на який можна було б спиратися, враховуючи 
зобов’язання нашої держави за підписаними 
нею міжнародними угодами.

За матеріалами засідання
підготувала О.О. МЕЛЕЖИК
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