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Анотація. У зв'язку з тим, що потреби людства у вуглеводневих 

енергоносіях ростуть, все частіше доводиться проводити пошуки і розвідку на 

нафту і газ не лише в традиційних колекторах, але також із сланцевого 

аргіліту і алевроліту, які раніше розглядалися тільки як породи покришки. 

Вказане зумовило необхідність проведення науково-дослідних робіт, з метою 

уточнення перспективних на нафту і газ товщ. 

Ключові слова: менілітова світа, спаська світа, вітриніт, органічна 

речовина. 

Abstract. In connection with the humanity requirements growth in hydrocarbon 

fuels sources there is a need of more frequent conducting the exploration and search 

for oil and gas, not only in traditional reservoirs but also in shales and shale 

argillites which were earlier considered only as the overlay rocks. The above-



mentioned issue stipulated the necessity of carrying out researches with the purpose 

of clarification of perspective on oil and gas layers. 
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Вступ. На даний час у світі постала проблема пошуків, розвідки та 

видобування вуглеводневих енергоносіїв з ущільнених сланцюватих порід. 

Саме тому, на нашу думку, виникає необхідність їх детального дослідження в 

межах України. Раніше такі товщі вважались лише нафтогазоматеринськими 

або породами покришками. Проте, вже доведено, що сильно збагачені на 

органічну речовину (ОР) ущільнені сланцюваті відклади можуть бути 

одночасно і материнською породою, і породою колектором. 

У Західному регіоні України найбільш збагачені на ОР є товщі 

чорносланцевих порід менілітової світи олігоцену та спаської світи нижньої 

крейди. У тектонічному плані вони є найбільш поширені у Внутрішній зоні 

Передкарпатського прогину, Скибовій зоні Карпат та Кросненській зоні. Нами 

були проведені польові геологічні дослідження поверхневих відслонень 

чорносланцевих порід у різних районах Західної України. В деяких 

відслоненнях відклади менілітової світи містять до 30% ОР [1].  

Можна помітити, що у деяких шліфах, виготовлених з аргілітів та 

алевролітів темного кольору, вміст ОР за даними мікроскопічних досліджень 

сягає інколи навіть до 70% [2]. Ця речовина має чітко виражену орієнтовану 

сланцювату будову, що очевидно пов'язано з процесами седиментації. ОР 

рівномірно розподілена по всій породі, має форму згустків та дрібних грудочок. 

Породи – дуже щільні. Потрібно також зазначити, що на відміну від 

менілітових відкладів, породи спаської світи досить пористі, близько 12% від 

всього об'єму породи. Подекуди ОР в даному стратиграфічному підрозділі 

утворює згустки до 1мм та більше і заповнює ними мікротріщини.  

Якщо взяти до уваги проведені лабораторні дослідження та матеріали з 

друкованих джерел, то потрібно помітити, що середні значення процентного 

вмісту ОР  в породах менілітової світи сягають від 0,6 до 16%, а спаської - 



відповідно від 2 до 8% [3]. Проте, як бачимо, існують ділянки з досить 

високими показниками.  

Як відомо, один із основних показників перспективності ущільнених 

сланцюватих товщ на вуглеводневу сировину є ступінь катагенетичного 

перетворення ОР у вуглеводні, яка може бути виражена через коефіцієнт 

відбивної здатності вітриніту. 

Саме тому, для обгрунтування перспективності в плані генерації та вмісту 

вуглеводневої сировини були проведені геолго-математичні обрахунки із 

застосуванням даних про глибини залягання, початок осадконакопичення 

чорносланцевих порід та температурні режими, які впливали на них в процесі їх 

занурення на теперішню глибину залягання. Підрахунки по вказаних 

параметрах дозволили вирахувати такий зрілістний параметр як відбивна 

здатність вітриніту (R0). Даний показник важливий для визначення 

перспективності материнських порід, а це, в свою чергу, дозволяє говорити про 

генераційну здатність певного стратиграфічного комплексу на конкретній 

території. Для обрахунків зрілістного параметру використовувався метод Н.В. 

Лопатіна, який дозволяє визначити, де і коли вуглеводні згенерувались та на 

яких глибинах ОР перетворюється у вуглеводні. Параметр, який дозволяє 

перейти до відбивної здатності вітриніту є температурно-часовий індекс (ТТІ), 

який можна чітко визначити та прослідкувати, побудувавши криві історичного 

занурення (КІЗ) порід (рис. 1). Наступним крок – переведення TTI у показник 

R0. Для цього існує вже опублікована у багатьох наукових виданнях таблиця 

переводу [4]. Отримані результати наштовхнули нас на ідею побудови графіків 

залежності параметру R0 від глибини залягання ущільнених чорносланцевих 

порід менілітової та спаської світ. На них кольорами виділені поля, які 

вказують на генераційну здатність сланцюватих порід на певних глибинах 

менілітової та спаської світ (рис. 2).  

Як бачимо, для менілітової світи генераційне нафтове вікно знаходиться в 

межах глибин від 4 до 5 км (наприклад, Соколовецьке родовище [5]). Потрібно 



також сказати, що за даними Ю.В. Колтуна, генераційне вікно менілітової світи 

знаходиться на глибинах 4-6 км. При чому, описана математична модель була 

перевірена у 90-ті роки експериментально [3, 6]. Що ж до чорносланцевих 

відкладів спаської світи, то існує можливість генерації газу в даний момент, що 

і частково підтверджується на виділеній перспективній площі Майдан, де 

виявлений природній вихід газу [7] (район смт. Міжгір'я Закарпатської області). 

В тектонічному відношенні вона приурочена до зони Кросно. Після проведення 

геохімічного аналізу виявилось, що вміст метану становить близько 98%, вміст 

важких вуглеводнів – незначний, але це свідчить про глибинне походження 

вуглеводнів та їх міграцію з глибини.  

На виділеній площі були оцінені ресурси газу. Мінімальна кількість 

ресурсів у відкладах спаської світи складає 0,55 млрд м3, максимальна – 80 

млрд м3. Таким чином, дана ділянка, на нашу думку, є перспективною.  

 
Рис. 1 «КІЗ з величинами ТТІ та R0 для спаської світи на площі Майдан 

(район смт. Міжгір'я). Відслонення – крива синього кольору, св. Міжгір'я-1 

– червоного кольору  (виконав В.С. Боднарчук, 2014 р.)»  

      
а                                                                      б 

Рис. 2 «Характеристика залежності параметрів ТТІ та R0 від глибини 

залягання порід менілітової світи (а) та спаської світи (б). Кольором 



відзначені ділянки генерації певного типу вуглеводнів (виконав В.С. 

Боднарчук, 2014 р.)» 

Висновок. Таким чином, отримані дані дозволяють зробити нам певні 

висновки про те, що на глибинах 4-5 км в межах Внутрішньої зони 

Передкарпатського прогину в чорносланцевих товщах, інтенсивно збагачених 

ОР, генеруються вуглеводні нафтового ряду. Що ж до спаської світи нижньої 

крейди, то генераційне вікно газового ряду знаходиться  на глибинах від 6 км і 

нижче. Зважаючи на те, що отримані вуглеводні на перспективній площі 

Майдан виходять з антиклінальної складки, яка виповнена породами спаської 

світи, товщиною близько 8 км, а також враховуючи отримані дані по 

проведенню геолого-математичних досліджень, то можна висунути 

припущення, що відбувається вертикальна міграція газу з глибин.  

Саме тому, на нашу думку, як менілітова світа олігоцену так і спаська світа 

нижньої крейди є перспективними товщами порід як в плані генерації так і у 

вилученні з них вуглеводневої сировини. 
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