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О. Савчак

ГЕОДИНАМІЧНІ І ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ЗАЛЯГАННЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ 
АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

Забезпечення нафтою і газом — одна з найгостріших проблем сучасності. Осо-
бливо актуальна вона для України, яка задовольняє себе лише на 25% газом і 
18% нафтою. Відтак національний пріоритет — збільшити запаси вуглеводнів, 
відкриваючи нові родовища. Для цього необхідні нові науково обґрунтовані кон-
цепції геологорозвідування нафти і газу.

Зауважимо, початкові видобувні ресурси вуглеводнів на родовищах Укра-
їни становлять близько 9,32 млрд т у.п., а нерозвідані, як база для нарощу-
вання видобутку, — 5,82 млрд т. З них на нафту і газовий конденсат припа-
дають 1080 млн т. Звідси Україна може щорічно видобувати до 25–30 млрд м3 
газу, 3–5 млн т нафти з газовим конденсатом. Нарощення вуглеводневих 
енергоресурсів фахівці пов’язують з відкриттям нафтогазових родовищ на 
Прикерченському шельфі Чорного моря.
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З ІСТОРІЇ ВІТЧИЗЯНОГО ПОШУКУ 
НАФТИ І ГАЗУ

П ерші відомості про кримську нафту 
отримано в найдавніші часи, про що 

свідчать знахідки амфор 1. У 1823–1825 рр. 
відомий російський промисловець Деми-
дов організував експедицію для вивчення 
кримських надр. Саме тоді відібрали пер-
ші проби керченської нафти. Винахід у 
сер. ХІХ ст. гасової лампи (львівський 
аптекар І. Лукасевич) підняв попит на на-
фту в Україні, а вдосконалення в 1987 р. 
двигуна внутрішнього згорання (Р. Ди-
зель) спровокувало справжній світовий 
бум на неї.

Буріння на Керченському півострові 
розпочала низка американських, фран-
цузьких, німецьких фірм ще в 1864 р. Че-

1 Нафту тоді застосовували для будівництва, освіт-
лення, у медичних потребах, а пізніше у військовій 
справі.

рез низьку ефективність 2 роботи припи-
нились. У 20-х рр. ХХ ст. значні дослі-
дження регіону провели відомі геологи 
Г. Абіх, М. Андрусов, А. Архангельський 3. З 
50-х рр. пошуки нафти і газу стали систе-
ма  тич ними. Однак тодішні технічні засо-
би виключали глибоке буріння. У 1960 р. 
відкрито перше родовище газу в Рівнин-
ному Криму — Задорненське — з дебітом 
68 тис. м3/доба 4 [1].

Відкриття газових родовищ у Рівнинно-
му Криму стало основою для прогнозуван-
ня родовищ вуглеводнів і на шельфах Чор-
ного й Азовського морів. Так, у 1975 р. на 
Голицинському родовищі отримано пер-
ший промисловий приплив газу на шельфі 

2 Порівняно з Бакинськими нафтовими районами.
3 На честь цих геологів на Прикерченському шельфі 

Чорного моря названо кілька локальних родовищ.
4 До речі, дебіти родовищ, відкритих пізніше як на 

шельфі, так і на суші Азово-Чорноморського басей-
ну, становлять 62–87 тис. м3/доба.
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Чорного моря, а в 1976 р. — перший газо-
вий фонтан на шельфі Азовського (Пів-
нічнокерченське родовище). Виявлення в 
2006 р. першого нафтового родовища на 
шельфі Чорного моря — Суботівського — 
укотре довело пріоритетність і необхід-
ність освоєння акваторій Чорного й Азов-
ського морів.

На сьогодні на Півдні України відкрито 
43 невеликих і дрібних переважно газових 
і газоконденсатних родовищ, поклади на-
фти встановлено на 5 родовищах. Розмі-
щення родовищ нафти і газу контролює 
яскраво виражена субширотна тектонічна 
зональність: газові і газоконденсатні — ак-
ваторія Чорного моря, газонафтові — сухо-
діл, нафтогазові — Керченський півострів з 
шельфом.

РОЛЬ ПРОСТОРОВОГО РОЗТАШУВАННЯ 
ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ

В ивчення умов залягання і закономір-
ностей просторового розташування вуг-

леводневих покладів завжди мало велике 
теоретичне і практичне значення. Від його 
достовірності залежить оцінка нафтогазо-
носності і врешті-решт — геолого-еко но-
міч на ефективність пошуково-роз ві ду валь-
них робіт.

Як показав аналіз нафтогазоносності 
Півдня України, розміщення і формування 
покладів вуглеводнів визначає передусім 
наявність структур-пасток. З відомих 43 
родовищ 42 пов’язані з антиклінальними 
складками і лише одне — Приазовське га-
зове — має неантиклінальний тип 5. Отже, 
локальні антиклінальні складки — це осно-
вне вмістилище, резервуар природних вуг-
леводнів регіону. Вони лежать у широтно-
му і субширотному напрямках практично 

5 Приазовське газове родовище приурочене до моно-
кліналі і контролюється лінзами піщаних провер-
стків у глинах.

субпаралельно лініям витягнутих із заходу 
на схід розломів [2].

Просторове положення родовищ нафти 
і газу Південного нафтогазоносного регіо-
ну України свідчить, що вони приурочені 
в основному до двох крупних лінійних 
від’ єм них геотектонічних одиниць — Індо-
ло-Кубанського (Керченський півострів з 
шельфом) і Каркінітсько-Пів нічно крим-
ського (північно-західна частина шельфу 
Чорного моря, Рівнинний Крим) прогинів 
(рис. 1).

Аналіз будови, умов формування, осо-
бливостей розподілу газових, газоконден-
сатних, нафтових родовищ фіксує, що 
найбільші за розмірами і площею струк-
тури в акваторії Чорного моря: макси-
мальні розміри 30�6,5 км, площа 764 км2 

(див. табл.). Найменші родовища суходо-
лу: максимальні розміри 5,7�1,3 км, пло-
ща 27 км2.

Каркінітсько-Північнокримський про-
гин утворений у пізній крейді-ран ньо му 
неогені, виповнений крейдово-па лео ге но-
вими відкладами з потужністю осадового 
покриву до 8 км. Він охоплює північні ра-
йони Рівнинного Криму, прилеглі ділянки 
Присивашшя, значну частину пів нічно-
західного шельфу Чорного моря. Тут від-
крито 21 родовище газу і газоконденсату 
(13 на суші, 8 на шельфі) (рис. 1). Покла-
ди нафти і газу мають різні розміри і пло-
щу: максимальний розмір наф то вих — 
31�12,5, площа — 342, газових — 19�4 і 
300 відповідно.

Індоло-Кубанський прогин сформувався 
в олігоцен-міоцені. Його вісь по неогеново-
му комплексу порід проходить через пів-
денну частину Азовського моря, а по оліго-
ценовому — зміщена на північ Керченсько-
го півострова. Максимальна потужність 
осадового покриву 8–9 км. Відкрито 19 ро-
довищ, переважно нафтових (13 на суші, 
6 в акваторії), одне з них у Прикерченській 
частині шельфу Чорного моря. Поклади 



36 ISSN 0372-6436. Вісн. НАН України, 2011, № 11

Рис. 1. Тектонічне районування Південного нафтогазоносного регіону України
1 — субмеридіональні глибинні розломи: А — Фрунзенсько-Арцизький, Б — Одеський, В — Миколаївський, 
Г — Консько-Білозерський, Д — Мелітопольсько-Новоцарицинський, Е — Корсаксько-Феодосіївський, Є — 
Керченський; 2а — основні субширотно регіональні розломи: Ж — Цигансько-Чадирлунгзький, З — Болград-
Сакський, І — Голицинсько-Азовський, К — Сулинсько-Тарханкутський, Л — Губкінсько-Донузлавський, М — 
Північноєвкський; 2б — розривні порушення; 3а — розривні порушення насувного характеру; 3б — розривні 
порушення скидового характеру; 4 — умовні границі тектонічних елементів; родовища: 5 — нафтові, 6 — газо-
ві, 7 — газоконденсатні; 8 — локальні антиклінальні підняття; 9 — антиклінальні структури, розвідані бурінням з 
від’ємним результатом; 10 — державний кордон. Основні структурно-тектонічні елементи: І — Південноукраїн-
ська монокліналь; ІІ — Переддобрудзький прогин; ІІа — Криловський прогин; ІІб — Кілійсько-Зміїна зона під-
нять; ІІІ — Каркінітсько-Північнокримський прогин; ІV — Північноазовський прогин; V — Чингульська сідло-
вина; VI — вал Губіна; VII — Крайовий уступ; VIII — Іллічівсько-Каламітсько-Центрально-Кримська зона під-
нять; ІХ — Альмінська западина; Х — Нижньогірська сідловина; ХІ — Центральноазовське підняття; ХІа — Азов-
ський вал; ХІб — Тимашівська ступінь; ХІІ — Індоло-Кубанський прогин; ХІІІ — Керченсько-Таманський 
прогин; ХІV — Мегантиклінорій Гірського Криму; ХV — Прикримсько-Кавказька зона складок; ХVІ — Нижньо-
дунайський прогин; ХVІІ — Західночорноморський прогин; ХVІІІ — Східночорноморський прогин
Родовища: 1 — Східносаратське; 2 — Жовтоярське; 3 — Безіменне; 4 — Одеське; 5 — Штормове; 6 — Архан-
гельське; 7 — Голицинське; 8 — Південноголицинське; 9 — Кримське; 10 — Шмідтівське; 11 — Морське; 12 — 
Оленівське; 13 — Чорноморське; 14 — Ярилгацьке; 15 — Карлавське; 16 — Краснополянське; 17 — Західно-
октябрське; 18 — Глібівське; 19 — Октябрське; 20 — Кіровське; 21 — Задорненське; 22 — Серебрянське; 23 — 
Тетянівське; 24 — Джанкойське; 25 — Актаське; 26 — Семенівське; 27 — Суботівське; 28 — Владиславівське; 
29 — Куйбишівське; 30 — Мошкарівське; 31 — Поворотне; 32 — Фонтанівське; 33 — Олексіївське; 34 — Придо-
рожне; 35 — Войківське; 36 — Борзівське; 37 — Приозерне; 38 — Північноказантипське; 39 — Східноказантип-
ське; 40 — Північнобулганакське; 41 — Північнокерченське; 42 — Стрілкове; 43 — Приазовське

відрізняються за розмірами і площею: мак-
симальні нафтові мають розмір — 8�3 км, 
площу — 24 км2, газові — 14�4 км і 25 км2 
відповідно (див. табл.).

Простягання структур у Каркінітсько-
Північнокримському прогині субширотне, 
в Індоло-Кубанському — субмеридіональ-
не. За морфологією локальні структури 
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першого прогину — лінійні антиклінальні 
складки, другого — брахіантикліналі 6.

За розмірами локальних піднять, вира-
женістю, морфологічним типом, співвід-

6 Антиклінáль — складка шарів гірських порід, у цен-
тральній частині якої за перетину горизонтальною 
площиною лежать древніші, ніж на периферії, по-
роди. Крила антикліналі похилені в обидва боки від 
місця перегину — замка. Його зазвичай називають 
склепінням. За положенням осьової площини, що 
проходить через місце найбільшого перегину верств, 
розрізняють пряму, похилу, лежачу, перевернуту ан-
тикліналі; за формою в плані — лінійно витягнуту й 
округлу (брахіантикліналь).

ношенням структурних планів, щільністю 
структур виділено чотири райони локаль-
ної складчастості.

1. Південноукраїнська монокліналь з від-
носно великими локальними підняттями, 
незначними амплітудами. Головним чином 
це сховані складки, які виположуються до-
гори, утворюючи морфологічні ускладнен-
ня на фоні монокліналі.

2. У Рівнинному Криму найбільша щіль-
ність структур, а також великі амплітуди 
складок, що зростають з глибиною. Вони 
ускладнені розривними порушеннями, при-

Зіставлення будови й умов формування родовищ нафти, газу, газоконденсату 
Південного нафтогазоносного регіону України

Каркінітсько-Північнокримський прогин Індоло-Кубанський прогин

Характеристика структури-пастки Акваторія Суходіл Нафта Газ

Початок формування локальної 
складки

Пізня 
крейда

Рання 
крейда

Пізня 
крейда

Рання крей-
да

Максимальні розміри складок, км 30�6,5 5,7�1,3 8�3 14�4

Площа локальної складки (граничні 
значення, км2)

53–342 5–27 0,39–24 1,5–25

Коефіцієнти інтенсивності складко-
утворення (мінімальні і максималь-
ні)

7–0,1 63–10 44–512 9–28

Простягання структур Субширотне Субширотне, субмеридіональне

Генетичні типи локальних складок Диз’юнктивно-плікативні, плікативні Диз’юнктивно-плікативні, плі-
кативні

Морфологія структур Лінійні складки, брахіантикліналі Брахіантикліналі

Типи вуглеводневих покладів Тектонічно екра-
новані, пластові 
склепінні

Масивно-
пластові склепін-
ні, тектонічно 
екрановані, літо-
логічно обмежені

Пластові склепінні, тектонічно 
екрановані

Фазовий склад 
вуглеводнів

Газ СН4 — 99%
C2H6 — 0,1%
C3H8 — 0,04%

СН4 — 82%
C2H6 — 0,4%
C3H8 — 0,05%

СН4 — 89%
C2H6 — 1,6%
C3H8 — 0,7%

Нафта ρ=765 кг/м3

Груповий склад
ароматичні — 
18%
нафтенові — 39%
метанові — 42%

ρ=560–914 кг/м3

Груповий склад
ароматичні — 38%
нафтенові — 55%
метанові — 12%

Газоконденсат ρ=735–817 кг/м3 ρ=731–802 кг/м3 ρ=758–803 кг/м3
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чому тектонічна розчленованість збільшу-
ється з глибиною.

3–4. Шельфи Чорного й Азовського мо-
рів. Тут щільність структур значно менша, 
ніж на суші, а розміри більші 7.

Під час детальних геолого-геофізичних 
зіставлень на основі структурних побудов 
виявлено, що більшість локальних струк-
тур розташована не розрізнено і хаотич-
но, а приурочена до певних розломно-
тектонічних елементів і групується в де-
кілька зон, витягнутих у субширотному на-
прямку.

За умовами утворення виділяють два 
генетичні типи структур: плікативні 8 і 
ди з’юнк тивно-плікативні 9 (рис. 2).

Родовище Голицина — типово лінійна 
структура з чітко вираженою асиметрією 
крил (північне крутіше за південне) (рис. 3). 
По підошві пліоценових відкладів ле-
жить брахіантиклінальна складка розміра-
ми 30�6,5 км (по останній замкнутій ізо-
гіпсі –180 м). Вона двосклепінна: розміри 
західного 10,5�6,5 км, амплітуда — 120 м; 
східного — 7�2,5 км, амплітуда — 40 м. По 
підошві міоценових відкладів структура 
односклепінна, розміри 31�12,5 км, амплі-
туда — 200 м. По підошві еоценових відкла-
дів (по ізогіпсі –2300 м) односклепінна, 
розміри 29,5�7 км, амплітуда — 200 м. 
Склепіння складки зміщене на південь. 
По підошві верхньокрейдових відкладів 
(по ізогіпсі –4200 м) розміри структури 
32�5,5 км, амплітуда 1100 м. Складка 
ускладнена двома склепіннями: західне роз-
мірами 6,5�2 км, амплітуда 500 м; східне 
(по ізогіпсі –3700 м) 9�4,2 км і 600 м від-
повідно. Амплітуда складки росте з глиби-
ною (по підошві пліоценових відкладів 40 м, 

7 Голицинське родовище за довгою віссю сягає 30 км.
8 Плікативні складки — структури, які не зазнавали 

впливу тектоніки.
9 Диз’юнктивно-плікативні складки — структури, на 

формування яких безпосередньо впливали розривні 
порушення.

а по підошві верхньокрейдових відкладів 
збільшується до 1100 м).

Структура Голицина зароджується як при-
розломна складка і протягом пізньокрейдо-
вого і палеогенового періодів формування 
структурного плану безпосередньо зазнає 
розривного порушення. Типова брахіанти-
клінальна складка з обширним склепінням у 
міоценовий час і двосклепінна в пліоцені. На 
структурних картах (рис. 3) нанесено конту-
ри газового і газоконденсатного покладів.

Структури другого типу сформовані в ти-
лових частинах розривно-тектонічних смуг. 
Найчастіше вони розташовані за склад-
ками першого типу, займаючи положення 
тильних з півдня. Характерна тут Штормо-
ва (рис. 4), де порівняно з Голицинською 
більш заокруглені форми, значно пологіші 
кути падіння крил, мала видовженість. Це 
типові брахіантикліналі, мають майже ізо-
метричну будову, не зачеплені розривною 
тектонікою, не зазнавали значних зміщень 
склепінь і перебудови структурних планів у 
процесі формування. Такі особливості свід-
чать, що такі структури поставали у спокій-
ніших тектонічних умовах, ніж попередні.

Родовище Штормове (рис. 4). По підо-
шві відкладів середнього неогену (по ізо-
гіпсі –250 м) структура має односклепінну 
будову, розміри 14,5�4,5 км, амплітуда 40 м. 
По підошві відкладів середнього палеогену 
(по ізогіпсі –1900 м) розміри 13�3,5 км, 
амплітуда — 150 м. По підошві верхньо-
крей дових відкладів (по ізогіпсі — 2400 м) 
розміри 14,5�4 км, амплітуда — 400 м. 
Складка односклепінна. Отже, вона типово 
брахіантиклінальна з майже ізометричною 
будовою, не ускладнена розривною текто-
нікою, не зазнала значних зміщень склепінь 
і перебудови структурних планів. На рис. 4 
нанесено контур газоконденсатного покладу.

Розривна тектоніка визначальна у фор-
муванні плікативної. Саме вздовж субши-
ротних дислокацій виникають лінійні 
зони локальних антиклінальних складок, 
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цікаві у плані нафтогазонагромадження. 
Лінії розривних порушень тут відіграють 
роль надійного геодинамічного критерію і 
вказівника для пошуків структур-пасток 

нафти і газу. До фронтальних ділянок роз-
ривних порушень приурочені більш 
контрастні, високоамплітудні, асиметрич-
ні структури; до тилових ділянок роз-

Рис. 2. Геодинамічні моделі пасток і типи вуглеводневих покладів шельфу Чорного моря
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ривно-тектонічних смуг — майже симет-
ричні брахіантикліналі.

Розподілу нафтогазоносності в Півден-
ному нафтогазоносному регіоні також 
властива певна закономірність. Розміщен-
ня вуглеводневих покладів чітко підпо-
рядковане регіональному тектонічному пла-
ну. Вони пов’язані з певними структурно-
тектонічними зонами, мають добре вира-
жену субширотну зональність, зумовлену 
тектонічними формами. Це підкреслює за-
лежність нафтогазонагромадження насам-
перед від тектоніки.

Побудовано геодинамічні моделі, де по-
казано співвідношення між структурно-
тектонічним елементом регіону, генези-
сом складчастості (зони тектонічних зу-
силь), видом складок, моделлю пасток вуг-
леводнів і типом їхніх покладів (рис. 2). Це 
оприявнює зв’язок останніх зі складками і 
стилем складчастості.

У зонах стиску формуються диз’юнк-
тивно-плікативні локальні структури, роз-
ташовані у фронтальних ділянках розривно-
тектонічних смуг. З ними пов’язані пласто-
ві, тектонічно екрановані (родовища Голи-
цина, Одеське, Шмідта) і пластові склепінні 
(Архангельське) поклади. У перших склад-
ки насувні, а в останньому — надрозломні. 
Серед прогнозних покладів вуглеводнів ви-
ділено типи, причетні до піднасувних (плас-
тових склепінних) і клиноподібних (текто-
нічно екранованих) складок.

З тектонічними зусиллями розущільнен-
ня й ізостазії сполучені пластово-склепінні 
поклади (родовища Південноголицинське, 
Штормове, Кримське, Шмідта). У цьому 
стилі складчастості передбачають також 
виявлення диз’юнктивних складок, пов’я-
заних зі скидами, і грабенових, де можливе 
відкриття пластових тектонічно обмежених 
покладів вуглеводнів.

Зіставлення будови й умов формування 
структур шельфу і суходолу демонструє 
низку спільних (субширотне простягання 

Рис. 3. Родовище Голицина (структурні карти)

локальних структур, типи вуглеводневих 
покладів, будова антикліналей) і відмін-
них (творення локальних структур сухо-
долу починається раніше, ніж в акваторії) 
ознак. З наведених даних видно, що на-
фтогазоносні структури формуються не-
од но часно і з різною інтенсивністю: най-
більша в нафтових родовищ Індоло-Ку-
бан ського прогину, значно повільніша — 

– 2258

– 2232
– 2100

– 2200
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у газових структур акваторії. Результат — 
пологі протяжні значної площі і роз мірів 
багатопластові газові родовища акваторії 
та незначні за розмірами і площею брахі-
антиклінальні структури Індоло-Ку бан-
сько го прогину.

Поширення вуглеводневих компонентів 
природного газу зональне (див. табл.). 
Стосовно фазового складу: суто метанові 
(до 99% СH4) поклади розташовані в аква-
торії Чорного моря, з меншим вмістом ме-
тану (89%) — в Індоло-Кубанському про-
гині. На суходолі природний склад газу 
збіднений метаном (82%).

Аналіз геохімічного складу покладів на-
фти і газу породив висновки, що розміщен-
ня на родовищі покладів газу із суто мета-
новим складом зменшує ймовірність по-
кладів нафти і навпаки, бо для нафтово-
го залягання потрібні крім метанових ще 
і значно важчі (нафтенові й ароматичні) 
вуглеводні.

Генетичну природу таких відмін з’я со-
вуємо з геодинаміки Причорномор’я і 
Криму. В альпійську тектонічну епоху тут 
сформувався зовнішній виступ Східноєв-
ропейської платформи (сучасна територія 
Кримського півострова), зумовлений вну-
трішньою будовою фундаменту її півден-
ної окраїни. У новітній історії Чорномор-
ського регіону через зіткнення Євразій-
ської та Африкано-Аравійської літосфер-
них плит Центрально-Кримський виступ 
виявився на стику з Кіршехірським бло-
ком з боку Африкансько-Аравійського 
континенту. Так виробились особливості 
регіональної та локальної складчастості. 
Через нерівномірність смуги колізій у зо-
нах виступів (Кримський півострів) і ко-
лізійних ніш (шельфи Чорного й Азов-
ського морів) складчастість мала свої від-
мінності. Півострів лежить на зовнішньому 
виступі Східноєвропейської платформи, 
на місці зіткнення літосферних плит, тоді 
як морські акваторії, відповідно, у ніші 
колізійної смуги.

ГЕОХІМІЧНІ РИСИ 
РОЗТАШУВАННЯ РОДОВИЩ

Геохімія нафти і газу вивчає історію ви-
никнення хімічних елементів цих копа-

лин, їх розвиток і зміни за різних термоба-
ричних і хімічних умов. Її завдання — за-
стосувати хімічні принципи в дослідженні 
походження, перетворення, переміщення 
нафт і газів для прогнозу і відкриття родо-
вищ. За складом нафти можуть значно від-
різнятись, тому знання їхніх особливостей 
має важливе практичне значення.

Рис. 4. Родовище Штормове (структурні карти)
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Геохімічні риси розташування покладів 
нафт і конденсатів різного складу визнача-
ють геолого-геохімічні умови їх надходжен-
ня, вік, глибина, літологічні і гідрогеологіч-
ні умови залягання [3]. Для визначення змін 
фізико-хімічних властивостей газоконден-
сатів і нафт використано такі параметри: 
густина, вміст парафінів, смол, асфальтенів, 
сірки. За результатами досліджень зафіксо-
вано зміни з глибиною і по латералі.

За нашою інформацією, нафти і кон-
денсати родовищ акваторії та суходолу 
Каркінітсько-Північнокримського і заходу 
Індоло-Кубанського прогину суттєво від-
різняються. Так, на родовищах акваторії 
першого прогину з покладами газоконден-
сату (Голицина, Шмідта, Штормове) (див. 
табл.) на глибинах –1981 — –2993 м густи-
на газоконденсату 735–817 кг/м3. У газо-
конденсатних покладах суходолу, розташо-
ваних у діапазоні глибин –460 — –4400 м, 
це 731–802 кг/м3.

Характеристика конденсатів на родови-
щах Індоло-Кубанського прогину: поклади 
розташовані на глибинах –2241 — –3335 м, 
густина 758–803 кг/м3. Чимало смол містять 
конденсати (1–6%), парафіни (0,18%). По-
клади нафт на заході прогину лежать на гли-
бинах –600 — –25 м, густина 560–914 кг/м3. 
Груповий склад вуглеводнів (див. табл.): ме-
танових 10–12%, нафтенових — 50–55%, 
ароматичних — 33–38%. Густина нафтових 
покладів суходолу Каркінітсько-Пів ніч но-
кримського прогину (глибина –1708 м) 
765 кг/м3. Груповий склад вуглеводнів: ме-
танових — 42,5%, нафтенових — 39,4%, аро-
матичних — 18%.

Склад конденсатів у трьох структурно-
тектонічних елементах регіону по латера-
лі характеризується практично однакови-
ми фізико-хімічними параметрами, про-
те груповий склад конденсатів, густина, 
вміст смолисто-асфальтенових компонен-
тів змінюються з глибиною продуктивно-
го горизонту. Так, з її збільшенням збіль-

шується величина метанових вуглеводнів 
від 50 до 67% через збіднення ароматични-
ми вуглеводнями, обсяг яких падає з 28 до 
12%. Закономірної зміни вмісту смолисто-
асфальтенових компонентів з глибиною не 
виявлено, але зафіксовано глибини (інтер-
вал 2000–3000 м), де конденсати збагачені 
смолисто-асфальтеновими складниками.

Наведені дані свідчать, що найлегші кон-
денсати (з найбільшим вмістом насичених 
вуглеводнів до 88%) розташовані на біль-
ших глибинах, а з наближенням до денної 
поверхні вони збіднюються метановими 
компонентами і збагачуються ароматични-
ми (до 28%).

Вважають, що всі нафти світу за головни-
ми фізико-хімічними властивостями одно-
типні, а їхній склад міняється у процесі мі-
грації. Зі збільшенням глибини залягання 
(відповідно зростають температури і тиски) 
зменшується густина нафти, причину цього, 
серед іншого, становить вміст смолисто-
асфальтенових компонентів. З його збіль-
шенням збільшується густина. Легші нафти 
залягають глибоко, що вимагає глибокого 
буріння. Відповідно, важкі розташовані 
ближче (до сотень метрів), але технології їх 
видобутку суттєво дорожчі.

З урахуванням цієї інформації розгляне-
мо фізико-хімічні властивості нафт сухо-
долу Каркінітсько-Північнокримського й 
Індоло-Кубанського прогинів, склад яких 
має суттєві відмінності (див. табл.).

У першому випадку значно менші густи-
ни, кількість смол, сірки. Груповий склад 
відзначається підвищеним вмістом метано-
вих вуглеводнів (до 42,5%) і збідненим — 
ароматичних (до 18,1%). Нафти другого 
прогину збіднені метановими вуглеводня-
ми (до 12%) і збагачені ароматичними (до 
38%). Отже, нафти суходолу Каркінітсько-
Північнокримського прогину дуже легкі, 
малосмолисті, а Індоло-Кубанського — лег-
кі, більш смолисті, з підвищеним вмістом 
сірки. З глибиною нафти збагачуються 
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метаново-нафтеновими вуглеводнями (до 
82%) і, відповідно, збіднюються важкими 
ароматичними складовими (38–18%), че-
рез що втрачають густину.

На основі комплексу досліджень і порів-
няльного аналізу Півдня України виділи-
мо дві групи нафт: дуже легкі і легкі. Гус-
тина перших 560–779 кг/м3, других — 817–
914 кг/м3. Розташування різних за складом 
нафт тісно пов’язується з напрямком мігра-
ції та акумуляції покладів. У напрямку мі-
грації нафти стають важчими. Такий розпо-
діл — дуже легкі в нижніх горизонтах, важ-
чі у верхніх — свідчить про вертикальну мі-
грацію зі спільного джерела надходження 
нафтових вуглеводнів.

За компонентним складом нафти бувають 
нафтеново-ароматичні (глибини –200 м), 
метаново-нафтеново-ароматичні (–2500 м). 
У свою чергу розташування легких нафт на 
суходолі Каркінітсько-Північнокримського 
прогину, а важчих у Індоло-Кубанському 
може говорити про різні джерела надходжен-
ня нафтових вуглеводнів у ці структур но-
тектонічні зони регіону.

На багатопластових родовищах густина 
зменшується з глибиною (як у приблизно 
70% нафтових родовищ світу), доводячи, 
що міграція нафти відбувалася по верти-
калі і поклади сформувались одночасно зі 
спільного джерела надходження вуглевод-
невих компонентів.

ЗВАЖАЮЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ

З а допомогою геодинамічного підходу 
нафтогазоносність Півдня України оці-

нюють диференційовано. За нашими про-
гнозами, найбільш перспективні в плані ве-
ликих родовищ нафти і газу західні і східні 
частини Чорноморської акваторії. Саме тут 
виникали сприятливі умови для формуван-
ня великих стійких антиклінальних струк-
тур, спроможних акумулювати нафту і газ. 
Тут же, у тиловій частині острівних дуг, в 
окремі епохи внаслідок тиловодужного 

розтягу виникали рифтові структури. За 
структурно-формаційними критеріями їх 
фіксують на північному заході Чорномор-
ського шельфу. Це прямий критерій нафто-
газоносності, підтверджений на багатьох 
континентальних окраїнах (Перська зато-
ка, Північне, Норвезьке, Баренцеве, Кар-
ське моря та ін.).

Особливо перспективний захід Чорно-
го моря, бо тут ширша смуга мілководного 
шельфу, яка тривалий час була ввігнутою 
частиною окраїни палеоконтиненту Євра-
зія. На неї менше впливало континенталь-
не зіткнення, також вона цілком доступна 
сучасним технологіям буріння і видобутку 
вуглеводнів на морі.

Центральна частина разом з Кримським 
півостровом через дію тривалих, інтен-
сивних зусиль стиску менш сприятлива 
для формування великих антиклінальних 
форм, а отже, для нагромадження нафти і 
газу. Це стосується шельфу, континенталь-
ного схилу, а також власне глибоководної 
западини Чорного моря.

Практична цінність одержаних резуль-
татів полягає в удосконаленні методики і 
більш цілеспрямованому розвідуванні на-
фтових залягань у Південному нафтогазо-
носному регіоні. Пошуки вуглеводневих 
покладів у зонах локальних структур, по-
рушених насувною тектонікою і характер-
ними саме їм типами вуглеводневих покла-
дів, мають відрізнятися за методикою від 
робіт у зонах розвитку локальної складчас-
тості зі стабільним характером структур й 
успадкуванням структурних планів, де по-
ширені округлі, ізометричні складки, не за-
чеплені розривами і притаманними їм ти-
пами нафтових і газових покладів.

Під час буріння в зонах першого типу 
слід передбачати зміщення склепінь скла-
док і контурів вуглеводневих покладів з 
глибиною в північному напрямку, а це го-
ворить про необхідність буріння нахилених 
свердловин.
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Після вивчення геохімічних особливос-
тей складу нафти і газу проведено геохіміч-
не районування нафтогазоносних провінцій 
[3]. Воно ґрунтується на тому, що генерація 
вуглеводнів у астеносфері мантії, міграція їх 
по глибинних розломах з астеносферних 
джерел до земної поверхні, формування на-
фтових і газових родовищ у сприятливих 
структурно-тектонічних і літолого-фаці аль-
них ділянках осадової товщі здійснюється 
одночасно на завершальних етапах геодина-
мічного розвитку нафтогазоносних провін-
цій. Газ синтезується на менших глибинах, а 
нафта на більших (з глибиною зростають 
температури і тиски), тож легко виділяти 
зони газового і нафтового нагромадження.

На Півдні України зафіксовано диферен-
ційоване розташування зон нафтогазонагро-
мадження: газонагромадження (акваторія 
Чорного моря), газонафтонагромадження 
(суша), нафтогазонагромадження (Індоло-
Кубанський прогин), а також просторову зо-
нальність вуглеводневих компонентів при-
родного газу: на шельфі Чорного моря — газ 
метановий на 99%, у Рівнинному Криму — 
на 87%, в Індоло-Кубанському прогині — на 
72%, на Азовському шельфі — на 96%.

Щиро сподіваємося, що наші результати 
у визначенні особливостей зв’язку нафтога-
зоносності з типами структур і стилем ло-
кальної складчастості, процесів складкоут-
ворення і нафтогазонагромадження вдоско-
налять методику і планування пошуку вуг-
леводнів у Азово-Чорноморському регіоні.
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О. Савчак

ГЕОДИНАМІЧНІ І ГЕОХІМІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛЯГАННЯ 
НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ 
АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

Р е з ю м е

У статті висвітлено низку теоретично і практично 
важливих питань нафтогазової геології. Досліджено 
будову, умови формування, особливості нафтогазо-
носності локальних структур-пасток, виявлено гео-
динамічні і геохімічні особливості розміщення родо-
вищ нафти і газу, міграції природних вуглеводнів 
Південного нафтогазоносного регіону України. Ви-
вчено структурно-тектонічні характеристики умов 
формування структур-пасток природних вуглеводнів 
на основі теорії тектоніки літосферних плит. Уста-
новлено зв’язок нафтогазоносності з типами струк-
тур і стилем локальної складчастості в регіоні, побу-
довано геодинамічні моделі пасток вуглеводнів. Дано 
кількісну оцінку складкоформуванню в межах регіо-
ну. Досліджено зміни фізико-хімічних властивостей 
газоконденсатів і нафт з глибиною і по латералі, ви-
явлено тісний зв’язок різних за складом нафт з на-
прямком і джерелом міграції вуглеводнів. Визначено 
основні фактори латеральної та вертикальної мігра-
ції, а також акумуляції вуглеводнів Півдня України.

Ключові слова: нафтогазоносність, складкоформування, 
міграція та акумуляція вуглеводнів.
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GEODYNAMIC AND GEOCHEMICAL 
SPECIALTIES OF OIL AND GAS FIELDS 
LOCATION IN AZOV AND BLACK SEA AREA

A b s t r a c t

The file of theoretically and practically important problems 
of oil-and-gas geology is described. The structure, formation 
conditions, particularities of oil-and-gas bearing in local 
trapping structures are studied. The geodynamic and geo-
chemical specialties of oil and gas fields location, of natural 
hydrocarbons migration in South oil-and-gas bearing area of 
Ukraine are detected. The structure and tectonic features of 
nature hydrocarbons trapping structures formation are sur-
veyed on the bases of lithosphere plates tectonics theory. The 
connection between oil-and-gas bearing and structure types 
as well as local folding style in area is found. The geodynamic 
models of hydrocarbon traps are made. The fold formation 
through the area is quantitatively estimated. The changes of 
physical and chemical properties in oils and gas condensates 
as to depth and lateral are viewed. The connection between 
different in composition oils and the direction and source of 
hydrocarbons migration is detected. The key factors of 
South-Ukrainian hydrocarbons lateral and vertical migra-
tion as well as their accumulation are pointed.

Keywords: oil-and-gas bearing, fold formation, hydrocar-
bons migration and accumulation.




