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АНОТАЦІЯ 

Лебега О. В. Організаційно-економічний механізм освоєння ресурсів 

природного газу із сланцевих порід. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища» – ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукового завдання по розвитку 

теоретико-методичних засад  і розробці практичних рекомендацій щодо формування 

організаційно-економічного механізму управління освоєнням ресурсів природного 

газу із сланцевих порід.  

Проаналізовано світовий досвід освоєння ресурсів сланцевого газу, який 

показав, що газ сланцевих формацій є нетрадиційним типом природного газу і 

вирізняється тим, що залягаючи в замкненому поровому просторі або в сорбованому 

стані у непроникних сланцевих уміщуючих породах, він видобувається внаслідок 

притоку вуглеводневого флюїду до свердловин через тріщинно-поровий простір 

штучного резервуара, що утворюється шляхом застосування технології гідророзриву 

або інших технологій розущільнення сланцевих пластів. Основну роль у 

накопиченні сланцевого газу відіграє неперервно діюче напомповування 

природного газу у гідрофобні капілярні і субкапілярно-пористі сланцеві середовища, 

а отже його поповнення із різних джерел (катагенетична генерація газу керогеном, 

акумуляція водорозчинного метану підземних вод, міграція метану розломами з 

великих глибин). Поклади природного газу у сланцевих породах привабливі ще й 

тим, що у світі їх запаси у декілька разів перевищують запаси традиційного газу і 

тому у найближчому тисячолітті сланцевий газ буде  одним із основних і, 

практично, невичерпних енергетичних ресурсів. 

На сьогоднішній день чотири країни – США, Канада, Китай і Аргентина 

активно займаються комерційним видобутком сланцевого газу. Проведений збір та 

аналіз геолого-технічних і економічних характеристик основних сланцевих плеїв, на 

яких вже здійснюється видобування сланцевого газу, дав змогу встановити критерії 
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для виділення найбільш перспективних зон сланцевих формацій, основними із яких 

є такі: наявність бітумогазоносних літолого-стратиграфічних комплексів осадових 

порід, представлених чорними сланцями та аргілітами; глибина залягання 1200-3500 

м; підвищений вміст органічної речовини, понад 3%; достатня для генерації 

вуглеводнів термальна зрілість порід, яка визначається за показниками відбиття 

вітриніту – Ro більше 0,5%; пористість більше 4%; проникливість більше 100 

нанодарсі; ефективна товщина продуктивного горизонту більше 20 м; вміст 

глинистих матеріалів не має перевищувати 35%; достатній вміст кварцевої 

складової, що визначає крихкість порід тобто сприятливі умови для штучного 

розущільнення; наявність аномально високих пластових тисків; приуроченість до 

прирозломних зон, де спостерігається підвищена вертикальна міграція флюїдів; 

підвищені значення теплового потоку із надр. Виявлення таких зон є на даний час 

першочерговим завданням геологорозвідувальних робіт, які здійснюються з метою   

пошуків, розвідки  та видобутку сланцевого газу. 

Встановлено, що газоносні сланці є складними природними утвореннями і їх 

газогенеруюча цінність визначається впливом численних факторів. Розроблено 

класифікацію факторів, які визначають інвестиційну привабливість газосланцевих 

родовищ, які об’єднано у чотири групи: геолого-фізичні, фізико-хімічні, 

технологічні та  еколого-економічні. Запропоновано систему показників для 

оцінювання ресурсів природного газу у сланцевих формаціях по кожній із цих груп 

факторів. Досліджено і встановлено їх статистичні характеристики (характер 

розподілу, найменше, найбільше і середнє значення, дисперсія, стандартне 

відхилення, медіана, мода) для основних світових  сланцевих формацій, де на 

сьогодні здійснюється видобування сланцевого газу (США, Канада, Аргентина, 

Китай, Польща).  

Отримано кореляційні залежності між вмістом газу, продуктивністю 

свердловин, ціною беззбиткового видобутку сланцевого газу і найважливішими 

геологічними характеристиками світових сланцевих формацій: вмістом органічної 

речовини, ступенем її катагенетичних перетворень, пористістю, ефективною 

потужністю, проникливістю, глибиною залягання сланцевих порід. Встановлено 

аналітичний вираз, тісноту зв’язку та здійснено інтерпретацію характеру цих 
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залежностей на відповідність геологічному та економічному змісту. Кореляційні 

залежності мають важливе практичне значення, так як дають змогу прогнозувати у 

будь-якому осадовому басейні світу, де є сланцеві формації, найважливіші геолого-

економічні характеристики сланцевих плеїв: вміст сланцевого газу, що є основою 

для оцінки газогенераційного потенціалу та підрахунку запасів газу сланцевих 

формацій; прогнозну продуктивність газовидобувних свердловин, що дає змогу 

оцінити якість буріння та розкриття сланцевих пластів, а також здійснити оцінку 

ефективності конкретного інвестиційного проекту та  вартісну оцінку запасів у 

надрах; граничну межу витрат, при яких видобування сланцевого газу може бути 

рентабельним, що є основою для успішного управління процесами проведення 

геологорозвідувальних робіт та розробки сланцевих родовищ. 

З використанням кореляційних залежностей здійснено прогнозну оцінку 

газогенераційного потенціалу та продуктивності сланцевих порід у основних 

нафтогазоносних басейнах України – Східному, Західному, Південному. У Східному 

регіоні за результатами проведеного прогнозування та аналізу найбільш 

інвестиційно привабливими щодо видобування природного газу із сланцевих 

формацій визначено Євгенівсько-Дружелюбівську, Миргород-Ливенську, 

Борківсько-Великозагорівську та Зачипелівсько-Ливенську зони. У Західному 

регіоні найбільш перспективними визначено Давидівську, Рава-Руську, Східно-

Ліщинську та Олеську ділянки. У Південному регіоні – це відклади середньої юри, 

верхня частина візейського ярусу та нижня частина серпуховського ярусу карбону 

Переддобрудзького прогину, що розташований у західній частині українського 

Причорноморря. 

Освоєння ресурсів природного газу сланцевих формацій потребує значних 

інвестицій і характеризується значною тривалістю здійснення інвестиційних 

проектів, що вимагає належного обгрунтування їх ефективності. У рамках методу 

дисконтування грошових потоків запропонована модель, яка дає змогу максимально 

врахувати особливості інвестиційного процесу освоєння ресурсів сланцевого газу як 

на підготовчих етапах здійснення геологорозвідувальних робіт, буріння свердловин, 

проведення гідророзривів, облаштування необхідної інфраструктури, так і в процесі 

експлуатації при проведенні повторних гідророзривів, підтриманні обладнання у 
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належному стані, проведенні необхідних геофізичних і газодинамічних досліджень. 

Для урахування фактора часу розроблено методичний підхід із визначення ставок 

дисконту, що дає змогу враховувати основні ризики притаманні конкретному 

сланцевому плею, де реалізується проект, а саме: величину видобувних запасів; 

природно-географічні, екологічні та геолого-технологічні умови розташування та 

розробки сланцевого плею; глибину залягання, продуктивність сланцевих 

свердловин; вміст газу, органічної речовини у сланцевих породах, степінь її 

катагенезу; ефективну товщину, проникливість, пористість сланцевих порід; вміст 

глинистих, кварцевих і карбонатних мінералів; вміст азоту, двоокису вуглецю у 

сланцевому газі, його теплотворну здатність. 

Успішне освоєння ресурсів природного газу із сланцевих формацій багато в 

чому залежить не тільки від природно-геологічних, технологічних, економічних і 

соціальних чинників, але й функціонування системи інститутів, які формуватимуть 

відповідне інституційне середовище та систему інституційного забезпечення цього 

процесу. Визначено сукупність інститутів, що має забезпечувати освоєння ресурсів 

сланцевого газу, які об’єднано у п’ять груп: 1) фундаментальні інститути; 2) 

інститути технологій розвідки, видобування і транспортування сланцевого газу до 

споживачів; 3) фінансово-економічні інститути; 4) екологічні інститути; 5) соціальні 

інститути. В кожній із груп обґрунтовано відповідні складові, досліджено їх роль у 

освоєнні ресурсів сланцевого газу, окреслено існуючі проблеми та напрями 

можливого вдосконалення на основі імплементації апробованих у світовій практиці 

моделей інституційних складових у природоресурсній сфері та механізмів 

управління, які забезпечать активізацію процесів освоєння ресурсів сланцевого газу 

в Україні і, як наслідок, підвищення бюджетної, економічної, соціальної та 

екологічної ефективності функціонування її газовидобувної галузі.  

Доведено, що базовою складовою інституційного забезпечення при освоєнні 

ресурсів сланцевого газу є сукупність економічних інститутів, серед яких важливе 

значення має інститут фінансизації видобування сланцевого газу. Розроблено 

модель для капіталізації запасів сланцевого газу у надрах, яка дає змогу враховувати 

початкові дебіти сланцевих свердловин, темпи їх падіння, кількість циклів у процесі 

видобування сланцевого газу, величину інвестиційних і експлуатаційних витрат, 
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фактор часу при розробці сланцевих плеїв, можливості регенерації покладів 

сланцевого газу. Дана модель матиме визначальне значення при застосуванні 

концепції проектного управління щодо освоєння ресурсів сланцевих формацій. 

Запропоновано організаційно-економічний механізм освоєння ресурсів 

сланцевого газу та його структуру, де виділено п’ять функціональних блоків:                    

1) концептуальний блок (мета, об’єкт, суб’єкти, завдання, принципи реалізації);               

2) інституціональний блок (інститути: нормативно-правові, організаційно-

управлінські, технологічні, фінансово-економічні, екологічні, соціальні); іституції 

(органи державного управління, територіальних громад, інші організаційні 

структури у сфері використання природних ресурсів); 3) блок науково-методичного 

і матеріального забезпечення (науково-методичне, геолого-геофізичне, екологічне, 

інформаційне, ресурсне, технологічне, інноваційне, проектне, інфраструктурне, 

фінансове, кадрове забезпечення); 4) інформаційний блок (інформація: геолого-

геофізична, техніко-технологічна, економічна, екологічна); аналітичний блок 

(аналізування, моделювання та прогнозування показників розробки сланцевих плеїв; 

визначення потенціалу та інвестиційної привабливості сланцевих родовищ; 

оцінювання ефективності інвестицій; оцінювання вартості ресурсів та запасів 

сланцевого газу; оцінювання ефективності розробки сланцевих плеїв); 5) 

функціонально-інструментальний блок (техніко-економічний моніторинг 

експлуатації газовидобувних свердловин; впровадження технологій підвищення 

продуктивності свердловин; реалізація інвестиційно-інноваційних проектів із 

освоєння ресурсів сланцевого газу; залучення та мобілізація фінансових ресурсів; 

контролінг і консалтинговий супровід процесів освоєння сланцевих плеїв; 

застосування прогресивних технологій управління; розвиток системи мотивації 

щодо найбільш ефективного освоєння  ресурсів сланцевого газу. 

Розроблено алгоритм реалізації цього організаційно-економічного механізму, 

який передбачає певну послідовність заходів, які об’єднано в такі етапи, як 

аналітичний, цільовий, розробки, реалізації, оцінки та контролю, що дасть змогу 

забезпечити наукову основу обґрунтування доцільності та ефективності формування 

цього механізму. Впровадження такого організаційно-економічного механізму 

освоєння ресурсів сланцевого газу у практику господарювання вітчизняної 
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газовидобувної галузі сприятиме найбільш ефективному використанню 

газогенераційного потенціалу сланцевих формацій і забезпеченню енергетичної 

незалежності України.  

Ключові слова: природний газ, сланцеві формації, ресурси, оцінювання, 

показники, кореляція, моделювання, прогнозування, ефективність, інвестиції, 

капіталізація, організаційно-економічний механізм.  

 

ANNOTATION 

Lebega O. V. - Organizational and economic mechanism of development of natural gas 

resources from shale breeds. - Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of the candidate of economic sciences in 

the specialty 08.00.06 - economics of nature management and environmental protection. -

SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadуm Hetman» - Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the solution of the scientific problem on the development 

of theoretical and methodical principles and the development of practical recommendations 

for the formation of the organizational and economic mechanism for managing the 

development of natural gas resources from shale rocks. 

The world experience in the development of shale gas resources has been analyzed, 

which showed that the gas of shale formations is an unconventional type of natural gas and is 

distinguished by the fact that it lies in a closed porous space or in a sorbed state in 

impenetrable shale capacious rocks, it is extracted as a result of the inflow of a hydrocarbon 

fluid into the wells through cracks-portical space of an artificial reservoir, which is formed by 

applying the technology of hydraulic fracture or other technologies of decomposition of shale 

layers. The main role in the accumulation of shale gas is played by the continious 

accumulation of the natural gas in hydrophobic capillary and sub-capillary-porous shale 

environments, and therefore its replenishment from various sources (catagenetic gas 

generation by kerogen, accumulation of water-soluble methane of groundwater, migration of 

methane by fractures from large depths). The deposits of natural gas in shale rock are also 

attractive because in the world their reserves are several times higher than the reserves of 

traditional gas, and therefore, in the next millennium, shale gas will be one of the main and 

virtually inexhaustible energy resources. 
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Nowadays, four countries - the USA, Canada, China and Argentina - are actively 

engaged in the commercial extraction of shale gas. The collection and analysis of the 

geological and technical and economic characteristics of the main shale peaks at which the 

shale gas is already in operation has made it possible to establish the criteria for the selection 

of the most promising zones of shale formations, the main of which are the following: 

presence of bituminogas bearing lithologic-stratigraphic complexes of sedimentary rocks 

represented by the black slates and argillites; depth of occurrence is 1200-3500 m; high 

content of organic matter is more than 3%; the thermal maturity of the rocks is sufficient for 

generating hydrocarbons, which is determined by the vitrinite reflectance indices - Ro more 

than 0,5%; porosity more than 4%; insight is over 100 nanodar; effective thickness of the 

productive horizon is more than 20 m; the content of clay materials should not exceed 35%; 

sufficient content of the quartz component, which determines the fragility of rocks, that is, 

favorable conditions for artificial decomposition; the presence of abnormally high reservoir 

pressures; confinement to perturbable zones, where there is an increased vertical migration of 

fluids; increased values of heat flow from the depths. The detection of such zones is at present 

the priority task of exploration works, which are carried out for the purpose of research, 

exploration and extraction of shale gas. 

It is established that gas shale is complicated natural formations and their gas-

generating value is determined by the influence of numerous factors. The classification of 

factors that determine the investment attractiveness of gas-bearing deposits, which are divided 

into four groups: geological-physical, physico-chemical, technological and ecological-

economic, are developed. The system of indicators for estimation of natural gas resources in 

slate formations for each of these groups of factors is proposed. The statistical characteristics 

(distribution pattern, least, largest and average value, variance, standard deviation, median, 

mod) for the main world shale formations, where today shale gas is being extracted (USA, 

Canada, Argentina, China, Poland), is investigated and established. 

The correlation relations between the gas content, the productivity of the wells, the 

price of unbroken shale gas extraction and the most important geological characteristics of the 

world shale formations are obtained: the content of organic matter, the degree of its 

catagenetic transformations, porosity, effective power, penetration, depth of occurrence of 

shale rock. The analytical expression, the tightness of connection and the interpretation of the 
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nature of these dependencies on the correspondence with the geological and economic content 

have been established. Correlation dependencies are of great practical importance as they 

allow to predict in any sedimentary basin of the world where there are shale formations, the 

most important geological and economic characteristics of shale pebbles: the content of shale 

gas, which is the basis for assessing the gas generation potential and the calculation of gas 

reserves of shale formations ; predicted productivity of gas wells, which makes it possible to 

estimate the quality of drilling and revealing of shale layers, as well as to evaluate the 

efficiency of a particular investment project and the valuation of reserves in the subsoil; the 

marginal cost limit for which shale gas extraction can be cost-effective, which is the basis for 

the successful management of the processes of exploration and the development of shale 

deposits. 

Using the correlation dependencies, a forecast estimation of gas generation potential 

and productivity of shale rock in the main oil and gas basins of Ukraine - Eastern, Western, 

Southern was made. According to the results of conducted forecasting and analysis, the 

Yevhenivsko-Druzhelyabivsk, Mirgorod-Livensk, Borkivsky-Velikazagorivsky and 

Zachipelo-Livny zones were identified as the most investment-attractive in extracting natural 

gas from shale formations in the Eastern region. In the Western region, Davydivsky, Rava-

Russkaya, East-Lishinskaya and Oleska sites are the most promising. In the Southern region, 

these are the deposits of the Middle Jurassic, the upper part of the Visean Tier and the lower 

part of the Serpukhov Tier of the Carboniferous Pre-Dobrug Trough located in the western 

part of the Ukrainian Black Sea. 

The development of natural gas resources of shale formations requires significant 

investments and is characterized by a significant period of implementation of investment 

projects, which requires a proper justification of their efficiency. In the framework of the cash 

flow discounting method, a model is proposed that allows to take into account as much as 

possible the features of the investment process for the development of shale gas resources 

both at the preparatory stages of geological exploration works, well drilling, hydraulic 

fracturing, the construction of the necessary infrastructure, and in the process of exploitation 

during repeated hydraulic fracturing, maintenance equipment in proper condition, carrying out 

necessary geophysical and gas-dynamic research. In order to take into account the time factor, 

a methodical approach has been developed to determine the discount rate, which allows 
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taking into account the main risks inherent to a particular shale loop, where the project is 

implemented, namely: the amount of extractive stocks; natural geographic, ecological and 

geological and technological conditions for the location and development of shale troop; 

depth of occurrence, productivity of shale wells; the content of gas, organic matter in the shale 

breeds, the degree of its catagenesis; effective thickness, insight, porosity of shale rocks; the 

content of clay, quartz and carbonate minerals; the content of nitrogen, carbon dioxide in the 

shale gas, its calorific value. 

The successful development of natural gas resources from shale formations largely 

depends not only on natural geological, technological, economic and social factors, but also 

on the functioning of a system of institutions that will form the appropriate institutional 

environment and the system of institutional provision of this process. The set of institutes is 

determined, which should ensure the development of shale gas resources, which are grouped 

into five groups: 1) fundamental institutions; 2) institutions of technologies of exploration, 

extraction and transportation of shale gas to consumers; 3) financial and economic 

institutions; 4) environmental institutions; 5) social institutions. In each of the groups the 

corresponding components are substantiated, their role in the development of shale gas 

resources is explored, the existing problems and directions of possible improvement are 

outlined on the basis of the implementation of approved in the world practice of models of 

institutional constituents in the natural resource area and management mechanisms that will 

ensure the activation of shale gas resource development processes in Ukraine, and as a result, 

increase the budgetary, economic, social and environmental efficiency of its gas-extracting 

industry. 

It has been proved that the basic component of institutional support for the 

development of shale gas resources is a set of economic institutions, among which the 

institution of financing shale gas production is important. The model for capitalization of 

shale gas reserves in the subsoil is developed, which allows to take into account the initial 

debits of shale wells, the rate of their fall, the number of cycles in the process of shale gas 

extraction, the amount of investment and operating costs, the time factor in the development 

of shale looms, the possibility of regeneration of deposits of shale gas. This model will be 

signiticant in applying the concept of project management to master the resources of shale 

formations. 
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The organizational and economic mechanism of development of shale gas resources 

and its structure is proposed, where five functional blocks are marked: 1) conceptual block 

(purpose, object, subjects, tasks, principles of realization); 2) institutional unit (institutions: 

regulatory, organizational, managerial, technological, financial-economic, environmental, 

social); institutions (state administration, territorial communities, other organizational 

structures in the sphere of natural resources use); 3) a block of scientific-methodical and 

material support (scientific, methodological, geological and geophysical, ecological, 

informational, resource, technological, innovative, project, infrastructure, financial, personnel 

support); 4) information block (information: geological and geophysical, techno-

technological, economic, ecological); analytical unit (analyzing, modeling and forecasting of 

slate masonry development indicators; determining the potential and investment attractiveness 

of shale deposits; evaluating investment efficiency; estimating the cost of shale gas resources 

and stocks; evaluating the effectiveness of shale sweet spots development); 5) functional and 

instrumental block (technical and economic monitoring of the exploitation of gas wells; 

implementation of technologies for improving the productivity of wells; implementation of 

investment and innovation projects for the development of shale gas resources; attracting and 

mobilizing financial resources; controlling and consulting support for the processes of 

development of shale sweet spots; the use of advanced technologies management; 

development of a system of motivation concerning the most effective development of shale 

gas resources. 

An algorithm for the implementation of this organizational and economic mechanism, 

which involves a certain sequence of measures that are united in such stages as analytical, 

target, development, implementation, evaluation and control, will give an opportunity to 

provide a scientific basis for justifying the feasibility and effectiveness of the formation of this 

mechanism. The introduction of such an organizational and economic mechanism for the 

development of shale gas resources into the practice of managing the domestic gas extraction 

industry will contribute to the most effective use of the gas generation potential of shale 

formations and to ensure Ukraine's energy independence. 

Key words: natural gas resources of shale formations, estimation, indicators, 

correlation, modeling, forecasting, efficiency, investments, capitalization, organizational and 

economic mechanism. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Сьогодні природний газ є і в найближчій перспективі 

залишатиметься найбільш важливішим і екологічно безпечним видом паливно-

енергетичних ресурсів. При цьому у підтриманні й нарощуванні обсягів його 

видобування все більшу роль відіграють ресурси природного газу у сланцевих 

формаціях. Це зумовлено тим, що газоносні сланці відносяться до бітумінозних 

осадових товщ, які характеризуються найширшим розповсюдженням у світі. Запаси 

природного газу в цих породах у кілька разів вищі порівняно із традиційним видом,  

тому у ХХІ столітті сланцевий газ буде одним із основних і практично невичерпних 

енергетичних ресурсів. Розробка покладів сланцевого газу в нашій державі також 

належить до важливих завдань збільшення обсягів власного газовидобування, що 

передбачено в Енергетичній стратегії України на період до 2030 року.  

Саме тому впродовж останніх років проблеми видобування сланцевого газу є 

предметом численних дискусій серед науковців і спеціалістів, як на світовому рівні, 

так і в Україні. Проте основна увага в їхніх публікаціях зосереджена на геолого-

гефізичних і екологічних аспектах досліджуваної проблеми. Серед зарубіжних 

фахівців варто відзначити Бойєра Ч., Ергіна Д., Йохансона Ж., Кларка Б., Люіса Р., 

Лян С., Міллера К., Поправу П., Стрінгера В. та інших. Активно працюють у цьому 

напрямі російські науковці, серед яких Авер’янова О., Богоявленський В., 

Висоцький В., Дмитрієвський А., Іванов Н., Мастепанов А., Прищепа О., Репник А., 

Сорокін С., Юрова М., Цвєтков Л. У вітчизняній геологічній науці вагомий внесок у 

вирішення проблем освоєння ресурсів сланцевого газу зробили Вакарчук С., 

Вдовиченко В., Вижва С., Губич І., Зейкан В., Кас’янчук С., Кондрат О., Куровець І., 

Кухар Н., Лазарук Я., Локтєв А., Лукін А., Михайлов В., Петровський О., Рудько Г. 

Вивченню питань, пов’язаних економічними аспектами використання природних 

ресурсів, присвячено низку робіт таких учених, як Бистряков І., Витвицький Я., 

Данилишин Б., Клиновий Д., Лапко О., Лицур І., Міщенко В., Хвесик М. Результати 

дослідження окремих економічних питань освоєння ресурсів сланцевого газу 

розглядались у роботах Борщ Л., Козловського С., Кришталя А., Марковської В., 

Рябцева Г., Циватого В. та інших. 
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Незважаючи на значну кількість наукових праць потребують подальших 

поглиблених досліджень проблеми, пов’язані із формуванням такого механізму 

управління освоєнням ресурсів сланцевого газу, який би комплексно охоплював усі 

аспекти цього довготривалого і вартісного процесу на основі концепції сталого 

розвитку, інституціонального підходу до управління з використанням 

економетричних методів, моделей та інструментів. Саме актуальність окреслених 

завдань зумовили вибір теми, мети і завдань дисертаційного дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження безпосередньо пов’язане з науково-дослідними роботами Івано-

Франківсього національного університету нафти і газу, зокрема «Науково-

організаційні засади нарощування видобутку вітчизняних нафти і газу та 

диверсифікації постачання енергетичних ресурсів для підвищення енергетичної 

безпеки України» (номер державної реєстрації № 0115U007009): розділ 5 "Науково-

методологічні та практичні засади механізму управління розвитком підприємств 

нафтогазового комплексу України", де автором на основі аналізу світового досвіду 

досліджено і обґрунтовано перспективи видобування природного газу із сланцевих 

порід; «Наукові та прикладні засади управління розвитком галузевих та 

регіональних суспільних систем» (номер державної реєстрації №0117U003830): 

розділ 1 «Формування системи організаційно-економічного забезпечення активізації 

розвитку суб’єктів господарювання», де автором  запропоновано організаційно-

економічний механізм управління процесами освоєння ресурсів сланцевого газу. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розвиток теоретико-методичних положень та розробка науково-практичних 

рекомендацій з удосконалення організаційно-економічного механізму управління 

освоєнням ресурсів природного газу сланцевих формацій в Україні. 

Для досягнення зазначеної мети поставлені та вирішувались такі завдання: 

- класифікувати фактори і показники, які визначають цінність газосланцевих 

родовищ та визначити критерії для виділення найбільш перспективних зон на 

значних площах розповсюдження сланцевих формацій; 
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- з’ясувати особливості інституційного середовища та запропонувати основні 

напрями вдосконалення системи інститутів, що мають забезпечити освоєння 

ресурсів сланцевого газу в Україні; 

- дослідити кореляційно-регресійні залежності між найважливішими геолого-

економічними характеристиками сланцевих формацій;  

- здійснити прогнозування перспектив видобування природного газу із 

сланцевих відкладів в основних нафтогазоносних басейнах України; 

- удосконалити методичний підхід до оцінки ефективності інвестиційних 

проектів з урахуванням фактору часу та ризиків, пов’язаних з освоєнням ресурсів 

сланцевого газу; 

- розробити модель капіталізації ресурсів сланцевого газу з метою її 

використання у процесах фінансизації розвідки й розробки відповідних формацій;  

- узагальнити та покращити методичний підхід до формування організаційно-

економічного механізму освоєння ресурсів сланцевого газу і деталізувати його 

основні елементи; 

Об’єктом дослідження є процес управління освоєнням ресурсів природного 

газу сланцевих формацій. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та науково-практичні 

аспекти формування організаційно-економічного механізму освоєння ресурсів 

природного газу сланцевих формацій в Україні. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дисертаційної роботи 

становлять фундаментальні та прикладні положення економічної теорії, економіки 

суб’єктів господарювання, економіки природокористування, а також законодавчі й 

нормативно-правові акти у нафтогазовій сфері економіки України. 

Для вирішення окреслених у дисертаційній роботі завдань використано 

комплекс сучасних загальнонаукових та економічних методів, зокрема: 

теоретичного і семантичного аналізу – для дослідження, узагальнення та розвитку 

понятійно-категоріального апарату; класифікаційно-аналітичний – для класифікації 

факторів і показників, які визначають цінність сланцевих формацій; економіко-

статистичні – для дослідження статистичних характеристик газосланцевих 

родовищ; кореляційно-регресійного аналізу – для встановлення причинно-
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наслідкових зв’язків між вмістом газу у сланцевих породах, дебітами 

газовидобувних свердловин, межею витрат для беззбиткового видобутку газу і 

найважливішими характеристиками сланцевих формацій та встановлення їх 

найбільш перспективних ділянок в основних нафтогазоносних регіонах України; 

спеціальні (моделювання, дисконтування) у процесі розробки методичних підходів 

до оцінки ефективності інвестицій та капіталізації ресурсів сланцевого газу; 

графічний – для візуалізації результатів досліджень та їх узагальнення. 

Інформаційною базою дослідження є: дані Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України, Міжнародного енергетичного агентства,  

Агентства енергетичної інформації США, національні й зарубіжні законодавчі та 

нормативно-правові акти, публікації зарубіжних і вітчизняних науковців, матеріали 

науково-практичних конференцій, інтернет-ресурси, аналітичні розрахунки автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку науково-

теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо формування 

організаційно-економічного механізму освоєння ресурсів природного газу із 

сланцевих порід. До найвагоміших наукових результатів дисертаційного 

дослідження, що характеризуються науковою новизною і виносяться на захист, 

належать такі: 

удосконалено: 

- класифікацію факторів, що визначають цінність газосланцевих родовищ з їх 

поділом на природно-геологічні, фізико-хімічні, техніко-технологічні, еколого-

економічні, а також виокремленням у кожній групі статистичних показників і 

критеріїв, які дають змогу виявити найбільш перспективні газонасичені зони на 

значній площі розповсюдження сланцевих формацій; 

- методичний підхід до оцінки ефективності інвестиційних проектів освоєння 

ресурсів сланцевого газу, що, на відміну від існуючих, дає змогу максимально 

врахувати особливості процесу інвестування як на підготовчих етапах, так і в ході 

розробки, а також фактор часу та основні ризики, притаманні конкретному 

сланцевому плею, де реалізується проект; 

- модель капіталізації ресурсів сланцевого газу, котра враховує початкові 

дебіти сланцевих свердловин, темпи падіння дебітів, кількість циклів у процесі 



 22 
видобування сланцевого газу, величину інвестиційних і експлуатаційних витрат, 

фактор часу при експлуатації сланцевих плеїв, можливості регенерації покладів 

сланцевого газу; 

- організаційно-економічний механізм управління освоєнням ресурсів 

природного газу із сланцевих формацій, що, на відміну від діючого органічно 

поєднує світовий досвід освоєння нафтогазових ресурсів, зважаючи на специфіку 

сланцевих порід, та включає такі блоки, як: концептуальний, інституціональний, 

науково-методичного та матеріального забезпечення, інформаційно-аналітичний і 

функціонально-інструментальний; 

набули подальшого розвитку: 

- сукупність інститутів, що має забезпечити успішне освоєння ресурсів 

сланцевого газу, серед яких виділено фундаментальні, інститути технологій 

розвідки, видобування і транспортування сланцевого газу до споживачів, фінансово-

економічні, екологічні та соціальні інститути й запропоновано основні напрями їх 

реформування шляхом імплементації у вітчизняну практику апробованих у світі 

інституціональних складових, котрі використовуються у природо ресурсній сфері;  

- економіко-математичне моделювання геолого-економічних характеристик 

газосланцевих порід, на основі якого встановлено кореляційно-регресійні 

залежності між вмістом газу, продуктивністю свердловин, ціною беззбиткового 

видобутку сланцевого газу і найважливішими геологічними характеристиками 

сланцевих плеїв – вмістом органічної речовини, ступенем її катагенетичних 

перетворень, пористістю, ефективною товщиною, проникливістю, глибиною 

залягання сланцевих порід, що дає змогу здійснювати оцінку перспективності 

освоєння сланцевих відкладів; 

- прогнозування геолого-економічних характеристик сланцевих порід з 

використанням отриманих кореляційних залежностей, що, на відміну від існуючих 

прогнозів, забезпечує можливість визначення вмісту газу, початкового дебіту 

газовидобувних свердловин, граничної межі витрат, за яких імовірний беззбитковий 

видобуток сланцевого газу в основних нафтогазоносних регіонах України – 

Східному, Західному, Південному з ідентифікацією найбільш перспективних 

стратиграфічних комплексів, зон та ділянок.  
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Практичне значення одержаних результатів. Висновки і пропозиції, 

викладені в дисертаційному дослідженні, мають характер науково-методичних 

розробок та прикладних рекомендацій, що можуть бути використані в управлінні 

процесами освоєння газосланцевих родовищ в Україні. 

Основні висновки і положення у дисертаційній роботі, знайшли застосування 

в діяльності ТОВ «Інститут геотехнологій «ІНГЕОТЕХ ЛТД» (довідка № 14/05-1 від 

14.05.2018 р.), ТОВ НТК «ДЕПРОІЛ ЛТД» (довідка № 15/05-1 від 15.05.2018 р.), а 

також у навчальному процесі Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу при викладанні дисциплін «Економіка суб’єктів 

господарювання», «Інвайронментальна економіка» для студентів, які навчаються за 

напрямом підготовки 051 «Економіка» (довідка № 46-71-156 від 13.05.2018 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою 

працею. Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором особисто. 

Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише ті ідеї та 

положення, що є результатом особистого дослідження. Внесок здобувача в наукових 

працях, які написані у співавторстві, наведено у списку публікацій поданих у 

авторефераті. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи апробовані на шести науково-практичних конференціях різного рівня, 

зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції присвяченій 40-річчя 

кафедри менеджменту та адміністрування ІФНТУНГ "Економіка та управління в 

нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи" (м. 

Івано-Франківськ, 21-23 вересня 2016 р.), Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції «Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє» (м. 

Київ, 3 березня 2017 р.), Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні 

можливості забезпечення соціально-економічного розвитку країн" (м. Ужгород, 16 

вересня 2017 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Теорія і практика 

стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних соціально-

економічних систем” (м. Івано-Франківськ, 11-13 жовтня 2017 р.), Міжнародній 

інтернет-конференції «Весняні наукові читання – 2018» (м. Київ, 19 квітня 2018 р.), 

Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні управлінські 



 24 
технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» (м. Івано-

Франківськ, 19-20 квітня 2018 р.). 

Публікації. Основні наукові положення та результати дисертаційної роботи 

опубліковані у 17 наукових працях загальним обсягом – 4.5 друк. арк., з них: 2 статті 

у наукових фахових виданнях, 7 статтей - у наукових фахових виданнях, що 

включені до міжнародних наукометричних баз, 1 стаття в зарубіжному виданні, 1 

стаття у науковому виданні, що зареєстроване у міжнародній наукометричній базі, 6 

тез доповідей - в інших виданнях. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Основний зміст 

викладено на 209 сторінках друкованого тексту. Робота містить 19 таблиць на 18 

сторінках, 46 рисунків на 32 сторінках, 9 додатків на 14 сторінках. Список 

використаних джерел нараховує 238 найменувань.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 

ПРОЦЕСАМИ ОСВОЄННЯМ РЕСУРСІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ІЗ 

СЛАНЦЕВИХ ПОРІД 

 

1.1. Світовий досвід освоєння родовищ природного газу у сланцевих 

породах. 

 

Необхідність дослідження світового досвіду пошуків, розвідки та видобутку 

сланцевого газу зумовлена насамперед нагальною потребою забезпечити Україну 

власними енергоресурсами. Тим більше, що одним із  важливих напрямів 

збільшення власного видобутку обсягів природного газу в Україні, передбачених у 

Енергетичній стратегії України на період до 2030 року є розробка покладів 

сланцевого газу [66].  

Україна має значний потенціал видобування природного газу із сланцевих 

порід, на що вказує значна кількість  дослідників у своїх численних публікаціях [87, 

91, 117, 120, 133, 149, 191, 217]. 

Сланцевий газ –  це газ, який міститься в дрібнозернистих осадових сланцевих 

породах, які одночасно є і колекторами, і материнськими породами, що 

характеризуються сланцюватістю (здатністю розколюватись на тонкі пластинки), 

високим вмістом органічної речовини, мають низьку пористість і дуже низьку 

проникність [149, с. 10].  

Важливе значення тут має чітке уявлення про природу самого газоносного 

субстрату – сланцю. Сланцем називається водоосадова, тонкошарувата порода з 

паралельною орієнтацією мінеральних частинок, що обумовлено, в основному, 

літогенетичними факторами. Сланці, збагачені у тій чи іншій степені органічною 

речовиною,  називаються бітумінозними глинами, аргілітами або чорними сланцями 

[120, с. 19-22].  

Газ сланцевих товщ є нетрадиційним промисловим типом горючого 

природного газу, який відрізняється тим, що є практично нерухомим, залягаючи в 
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замкненому поровому просторі або в сорбованому стані у непроникних сланцевих 

уміщуючих породах, і видобувається внаслідок притоку вуглеводневого флюїду до 

видобувних свердловин через тріщинно-поровий простір штучного резервуара, що 

утворюється шляхом застосування технології гідророзриву або інших технологій 

розущільнення продуктивних пластів. Родовища сланцевого газу мають дуже великі 

геологічні запаси і одночасно низький коефіцієнт вилучення, газ може бути 

термогенічного походження, він знаходиться у вільному (в порах) або сорбованому 

(на внутрішніх поверхнях керогену) вигляді [137, с. 6; 147, с. 18].  

За твердженням науковців НАН України основну роль у накопиченні 

сланцевого газу відіграє неперервно діюче напомповування природного газу у 

гідрофобні капілярні і субкапілярно-пористі середовища із різних джерел 

(катагенетична генерація керогеном, водорозчинний метан підземних вод, 

струминна міграція метану розломами з великих глибин). Тільки неперервним 

поповненням газу внаслідок такого механізму можна пояснити невідповідність 

масштабів видобування сланцевого газу і характеристик колекторських 

властивостей сланцевих порід. Мало того, у світлі концепції природного 

капілярного насоса з напомповуванням газу у гідрофобні нано і мікропроникні 

пластові середовища є вагомі підстави розлядати ці джерела природного газу, як 

відновлювані ресурси [118, 119, 122, 123].  

Родовища сланцевого газу мають такі основні ознаки:  

- поклади знаходяться в дуже дрібнозернистих осадових породах морського 

походження;  

- характеризуються відносно високим вмістом органічної речовини; 

- вмісні породи є одночасно материнськими і колекторськими, мають низьку 

пористість і дуже низьку проникність; 

- родовища мають значні геологічні запаси і одночасно низький коефіцієнт 

газовилучення; 

- газ може бути термогенічного походження;  

- він знаходиться у вільному (в порах) або сорбованому (на внутрішніх 

поверхнях керогену) вигляді; 
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- притік газу із покладу відбувається в процесі дифузії в тріщини (в основній 

масі з органічної речовини); 

- видобуток газу вимагає існування природної сітки тріщин та, найчастіше, 

заходів гідравлічної стимуляції шляхом гідророзривів[149, с. 18]. 

Кількісні критерії відкладів, що можуть містити сланцевий газ такі [58, с. 45; 

96, с. 28; 137, с. 10; 157, с. 37;]: 

- наявність бітумогазоносних літолого-стратиграфічних комплексів осадових 

порід, представлених сланцями та аргілітами з умістом сапропелевої або гумусової 

органічної речовини; 

- підвищений вміст органічної речовини, понад 1,5-2%; 

- пористість більше 3%; 

- товщина продуктивного горизонту не менше 10 м; 

-  достатня для генерації вуглеводнів термальна зрілість порід, яка визначається 

за показниками відбиття вітриніту при Ro від 0,8 до 1,2%; 

- у складі породи вміст глинистих матеріалів не має перевищувати 50%; 

 - достатній вміст кварцової складової ( сприятливі умови для штучного 

розущільнення, крихкість порід); 

- підвищені значення теплового потоку із надр.  

Ресурси сланцевого газу за різними оцінками значно перевищують ресурси 

традиційного газу. Крім того, вони знаходяться близько до основних регіонів 

споживання, які вже мають розвинуту газотранспортну інфраструктуру. Тому 

актуальність проблеми проведення пошуково-розвідувальних робіт і наступного 

видобування сланцевого газу із бітумінозних осадових товщ у всіх країнах світу, 

у тому числі в Україні , не викликає сумніву. 

Загалом, ресурси сланцевого газу в світі оцінюються в 206  трлн м3. Вони відомі 

в багатьох країнах світу, але найбільша частина їх запасів на сьогоднішній день 

розвідана у Північній Америці (рис. 1.1., 1.2.). 
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Рис. 1.1. Оцінка запасів газу у світі.  

Джерело: [149, с. 50]. 

Розподіл світових ресурсів сланцевого газу у відсотках подано на рис. 1.2. 

 

Рис. 1.2. Структура світових запасів сланцевого газу.  

Джерело: [191]. 

Родовища сланцевого газу привабливі тим, що у світі їх запасів є у декілька 

раз більше ніж традиційного газу і тому  у найближчому тисячолітті сланцевий газ 

буде насправді одним із основних і, практично, невичерпних енергетичних ресурсів. 

Перевагами цього енергетичного ресурсу також є його висока екологічна безпека 

використання і наявність у більшості розвинених країн відповідної інфраструктури 

та технологій доставки до кінцевого споживача. Більш детальна інформація про 

світові запаси сланцевого газу подана на рис. 1.3. 
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Рис. 1.3. Світові запаси сланцевої нафти і газу. Джерело:[191]. 

У звіті Управління енергетичної інформації (EIA) загальні запаси сланцевого 

газу США були оцінені у 72 трлн куб. м, а видобувні – у три рази меншому об’ємі 

(24 трлн куб. м). 

На промисловому рівні газ зі сланців у найбільшому обсязі видобувається в 

США (хоча в останні роки його експлуатацію розпочато також в Канаді). 

Промисловий видобуток сланцевого газу у США на даний час здійснюється на 

таких основних родовищах (плеях): 

- Barnett (Барнет), Техас; 

- Marcellus (Марселлус), Аппалаччі; 

- Haynesville (Хейнесвілл), Луизиана, Арканзас; 

- Fayetteville (Фаетвілл), Арканзас; 

- Woodford (Вудфорд), Оклахома; 

- Antrim (Антрім), Мичиган; 

- New Albany (Нью-Олбані), Іллінойс. 
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Розміщення цих основних формацій на території Північної Америки показано 

на рис. 1.4., а їх найважливіші характеристики подані у таблиці 1.1 [217].  

Загалом, у США на даний час оконтурено 37 газосланцевих плеїв, загальною 

площею більше 1 млн км2 [217], рис. 1.4.  

 

Рис. 1.4. Сланцеві плеї Північної Америки. 

Джерело [46, http://www.vzg.ru/slanplei.pdf]. 

Першим і найбільш крупним об’єктом видобування сланцевого газу у 

Північній Америці стали чорносланцеві породи формації Барнет, де промислові 

притоки газу були отримані ще у 1981 році. Формація Барнет представляє собою 

сіро-коричневі, у різній степені карбонатноглинисті породи, що утворились в 

морському басейні у середньо- і пізньомісісіпський (візейсько-серпухівський) час 

(323-354 млн років назад) [216, с. 157].  

Сланці Барнет мають чорний колір, підвищену радіоактивність, вміст 

глинистих речовин 20-30%, вміст органічної речовини 1-4,5%, степінь катагенезу 

цих порід Ro від 0,8 до 1,2% (мезокатагенез), пористість 1-6%, глибина залягання – 

750-2500 м ( в середньому 1700 м), видобувні запаси оцінюються у 1,25 трлн м3 
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Таблиця 1.1 
Характеристики основних формацій сланцевого газу США 

Формація Marcellus Haynesville Barnett Fayetteville Woodford Antrim New Albany 

Басейн/область 

Пенсільванія, 
Огайо, Нью-

Йорк, 
Західна Віргінія 

Східний Техас Техас Аркома Аркома Мічіган Ілінойс 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Площа поширення сланців, км2 246000 23300 20000 23400 37730 31000 112600 

Геологічні запаси, трлн м3 42 20 9,15 1,5 1,45 2,1 4,5 
Видобувні запаси, трлн м3 10,1 7,17-8,5 1,25 1,2 0,3 0,56 0,53 

Щільність ресурсів газу, млн м3/ км2  30,4 80 52 10,5   
Глибина залягання сланців (м) 

Середня глибина (м) 1219.2- 2590.8 3200.4- 4114.8 1981- 2591 
(1700) 

300-2135 
(1737.36) 1828.8- 3962.4 122-914 150-600 

Загальна товщина горизонту (м) (58) 69 61-305 15-99 30-274   
Ефективна товщина сланців (м) 

Середнє значення (м) 
15-107 

(46) 
46-122 

(79) 
30-213 

(91) 
6-61 
(41) 30-67 20-35 

15-610 
(45,7) 

Вміст газу (м3/т) 1.70-4.25 2.82-9.344 8.49-9.90 1.70-6.23 5.65-8.49 1,1-2,8 1,1-2,2 
Адсорбований газ (%) 45 25 55 50-70 60 70  

Вільний газ (%) 55 75 45 30-50 40   
Пористість (%) 

Середнє значення (%) 
4.0-12.0 

(6.2) 
4.0-14.0 

(8.3) 
4.0-6.0 

(5) 
2-8 
(6) 5.0 (3-9) 2-10 10--14 

Проникливість, нанодарсі 
Середнє значення,   нанодарсі 

0-70 
(20) 

0-5000 
(350) 

0-100 
(50) 

0-100 
(50) 

0-700 
(25) 

  

Ступінь катагенезу Ro (%) 
Середнє значення (%) 

0.9- 5.0 
(1.5) 

1.20-2.40 
(1.5) 

0.85- 2.1 
(1.6) 

2.0- 4.5 
(2,5) 

0.7- 4.0 
(1,5) 0,4-0,6 0,6 

Водневий індекс початковий 507 722 434 404 503   
Вміст органічної речовини, % 

Середнє значення (%) 
2.0-13.0 
(4.01) 

0.7-6.2 
(2,8) 

3.0-12.0 
(3,74) 

2.0-10.0 
(3.77) 

3.0-12.0 
(5,34) 

0,5–24 6–10 

Вміст глинистої складової, % 35 30 20-30 (25) 38    
Вміст кварцевої складової, % 37 30 45 35    

Карбонатність, % 25 20 15 12    
Кількість пробурених сверд, од. 500 1798 11800 2915 більше 140 9600  
Щільність буріння, сверд./км2 0,16-0,6 0,16-2,2 0,2-0,6 0,3-0,6 2,6 0,16-0,6 0,3 

Видобуток газу, тис.м3/доб/ сверд. 87 17,5-50 9,4 14,8 11,6 3,5-5,6 1,09-12,9 
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Продовження таблиці 1.1 

 
Джерело: Сформовано автором на основі: [17; 46; 58; 82; 120; 123; 149; 173; 191; 198; 202; 216; 224; 237] 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Формація Lewis Eagle Ford Utica Bossier Muskwa   

Басейн/область Нью-Мексико 
Колорадо 

Ігл-Форт  
Мічиган 

Східний 
Техас 

Хорн Рівер   

Площа поширення сланців, км2        
Геологічні запаси, трлн м3        
Видобувні запаси, трлн м3 2,9       

Щільність ресурсів газу, млн м3/ км2        
Глибина залягання сланців (м) 

Середня глибина (м) 
914-1829 1219.2-3048 701.04- 1828.8 3550.92 2133.6- 2743.2   

Загальна товщина горизонту (м) 152-580 30-91 91-305 85 110-152   
Ефективна товщина сланців (м) 

Середнє значення (м) 61-91 46-91 152 
61-91 
(75) 122   

Вміст газу (м3/т) 0,44-1,33 5.65-6.23 1.97 1.46-4.25 2.55- 3.115   
Адсорбований газ (%) 60-85 25 60 55 20   

Вільний газ (%)  75 40 45 80   
Пористість (%) 

Середнє значення (%) 0,5-5 6-14  7.5 
1-9 
(4)   

Проникливість, нанодарсі 
Середнє значення,   нанодарсі 

 700-3000 
(1000) 

0-50 
(10) 

0-100 
(10) 

0-200 
(20) 

  

Ступінь катагенезу Ro (%) 
Середнє значення (%) 1,6-1,98 0.8-1.6 

(1,2) 
0.8- 3.0 

(2,0) 
1.10-2.40 

(1,5) 
1.4-2.2 
(2,0)   

Водневий індекс початковий  411 379 419 532   
Вміст органічної речовини, % 

Середнє значення (%) 
0,5-1,3 2.0-8.5 

(2,76) 
0.8-5.0 
(1,33) 

0.5-4.2 
(1,64) 

1.0-10.0 
(2,16) 

  

Вміст глинистої складової, %  15      
Вміст кварцевої складової, %  15      

Карбонатність, %  60      
Кількість пробурених сверд, од.        
Щільність буріння, сверд./км2        

Видобуток газу, тис.м3/доб/ сверд.        
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Щільність буріння – 3 сверд/км2,середня продуктивність однієї свердловини 9,1-9,4 

тыс. м3/доб/сврд [198; 216, с. 157]. 

Чорні і сірі сланці Marsellus (Марселлус) охоплюють значну частину території 

штатів Пенсильванія, Західна Віргінія та частину штатів Огайо і Нью-Йорк. Вони 

займають гігантську площу понад 246 тис. км2, залягають на глибинах  від 1200 до 

3000 м і являють собою на даний час найбільше джерело сланцевого газу. Геологічні 

запаси сланцевого газу тут оцінюються у 42 трлн м3 (наводяться оцінки у 489 трлн 

м3 [149, с. 59]), видобувні у 10,1 трлн м3. Вміст органічної речовини у породах цієї 

формації коливається від 2 до 13% (середнє значення 4,01%), степінь катагенезу 

ПК3-МК2 (прото-мезокатагенез, Ro від 0,9 до 5% (середнє значення 1,5%)), 

пористість коливається в межах 4-12% (середнє значення 6,2%). Сланці Марселлус 

мають сприятливий мінеральний склад, порівняно низьку щільність, більш пористі, 

що приводить до накопичення більшої кількості вільного газу. Деякі характеристики 

сланців змінюються із сходу на захід і з півночі на південь. Так, в західній частині 

басейну встановлені більш високі вмісти органічного вуглецю, але тут формація є 

малопотужною і формувалась в мілководних умовах. У східній частині вміст 

органіки знижується одночасно зі зростанням глибини формування, товщиною 

відкладів, вмісту кварцу [149, с. 62]. Ефективна товщина продуктивної товщі 

сланців міняється від 15 до 107 м (середнє значення 46 м). Щільність буріння – 0,16-

0,6 сврд/км2, середня продуктивність однієї свердловини 87 тис. м3/доб/сврд [198; 

216, с. 162]. Оскільки це найвища середня продуктивність серед сланцевих порід 

США, видобування сланцевого газу на плеї Марселлус стрімко розвивається, і саме 

тут, у 2016 році видобуто його найбільші обсяги. 

Сланці Haynesville (Хейнесвілл) розповсюджені на території північно-східної 

частини Луізіани, східної частини Техасу і південної частини Арканзасу, рис. 1.4.  

Вони мають вернєюрський вік і розповсюджені на площі 23,3 тис. км2. Глибина 

залягання порід цієї формації 3200-4115 м, ефективна потужність газоносних 

сланцевих пластів 42-122 м. Вони містять 0,7-6,2% органічної речовини з достатньо 

високим рівнем катагенезу (Ro від 1,2 до 2,4%), мають досить високу пористість 4- 

14% та вміст газу 2,8- 9,4 м3/т [198; 216]. За існуючими оцінками видобувні запаси 

сланців Хейнесвілл складають 7,17- 8,5 трлн м3, що робить їх одними із 
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найкрупніших газових ресурсів США і четвертими по величині у світі. Сланці 

Хейнесвілл знаходяться на великій глибині, що зумовлює більш високі пластові 

тиски. Тому свердловини у сланцях Хейнесвілл характеризуються високими 

початковими дебітами у межах 286-571 тис. м3/д, а на одній із свердловин дебіт 

досягав 857 тис. м3/д [198; 216, с. 160].  

Чорносланцева формація Fayetteville (Фаетвілл), розміщена у Північному 

Арканзасі і Східній Оклахомі.  Сланці Фаетвілл приурочені до відкладів нижнього 

карбону, що залягають в інтервалі глибин 300-2135 м. Це темно-сірі, ущільнені 

глини, вміст органічної речовини в яких коливається від 2 до 10% (середнє значення 

3,77%), степінь катагенезу ПК3-МК1 (прото-мезокатагенез, Ro від 2,0 до 4,5% 

(середнє значення 2,5%), пористість 2-8%, глибина залягання 300-2135 м, видобувні 

запаси оцінюються у 1,2 трлн м3. Щільність буріння – 0,3-0,6 сврд/км2, середня 

продуктивність однієї свердловини 14,8 тис. м3/доб/сврд [198; 216, с. 162]. Майже у 

2 рази нижчий вміст газу та величини ефективної потужності, зумовлює значно 

нижчі геологічні запаси газу сланців Фаетвілл  у порівнянні зі сланцями Барнет – 1,5 

та 9,15 трлн м3 відповідно. Розробка сланців Фаетвілл  розпочалася у 2000 році, 

після того як газові компанії вже мали успішний досвід горизонтального буріння та 

застосування гідророзривів при розробці сланців Барнет. Тому такий технологічний 

показник, як видобуток газу (тис. м3/доб/сврд.) є кращим ніж на плеї Барнет. 

 Сланці Woodford (Вудфорд) розміщені на півдні центральної частини штату 

Оклахома. Це формація девонських сланців площею 37730 км2, які залягають на 

глибині 1829-3962 м і мають ефективну потужність, яка міняється у межах 30-67 м. 

Вони містять 3,0%-12% органічної речовини з достатньо високим рівнем катагенезу 

(Ro від 0,7% до 4%), мають пористість 3%-9% (середнє значення 5%) та високий 

вміст газу 5,65-8,49 м3/т. За існуючими оцінками геологічні запаси сланців Вудфорд 

складають 1,45 трлн м3, видобувні запаси 0,32 трлн м3. Щільність буріння становить 

2,6 сврд/км2, середня продуктивність однієї свердловини 11,6 тис. м3/доб/сврд [58, 

173, 198, 216]. 

 Сланці Antrim (Антрім) пізньодевонського віку розміщені в північній частині 

півострова Мічіган на площі 31000 м2, глибина залягання 122-914 м.  Формація 

Антрім містить алевритисті (алевропелітові) чорні сланці зі вмістом органічної 
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речовини, що міняється у широких межах від 0,5 до 24%, хоча ці сланці є відносно 

не зрілими за ступенем катагенезу (Ro від 0,4% до 0,6% [25]). Поряд із цим, вони є 

досить тріщинуватими внаслідок регіональних або локальних тектонічних подій 

[216, с. 173]. Сланці Антрім мають ефективну товщину 20-35 м, їх пористість 

міняється від 2 до 10%, вміст газу становить 1,1-2,8 м3/т, при цьому адсорбований 

газ складає 70%. Геологічні запаси сланців Антрім складають 2,1 трлн м3,  видобувні 

запаси 0,56 трлн м3.  Пробурено 9600 свердловин, щільність буріння становить 0,16-

0,6 сврд/км2, продуктивність свердловин коливається у межах 3,5-5,6 тис. 

м3/доб/сврд [58, 173, 198, 216]. Негативною обставиною при розробці сланців 

Антрім є те, що у газі,  поряд із метаном, міститься 10-20% вуглекислого газу [214, 

с. 173]. 

 Формація сланців New Albany (Нью-Олбані) верхнєдевонського віку 

розповсюджена у південно-східній частині штату Іллінойс, південно-західній Індіані 

і північно-західній частині штату Кентуккі на площі 112 600 км2, глибина залягання 

150-600 м. Ефективна потужність сланців міняється у межах 30-122 м, вони містять 

6%-10% органічної речовини з низьким рівнем катагенезу (Ro 0,6%), мають 

пористість, що міняється у межах  10%-14% та  відносно не високий вміст газу 1,1-

2,2 м3/т. За існуючими оцінками геологічні запаси сланців Нью-Олбані складають 

4,5 трлн м3, видобувні запаси 0,53 трлн м3. Щільність буріння становить 0,3 

сврд/км2, середня продуктивність однієї свердловини міняється у межах 1,09-12,9 

тис. м3/доб/сврд. 

 Окрім цих основних сланцевих формацій із яких здійснюється видобуток 

сланцевого газу, у США на даний час розвідані  і вже експлуатуються свердловини 

на таких сланцевих плеях як: Lewis (Льюіс) у штатах Нью-Мексіко і Колорадо, Eagle 

Ford (Ігл Форд), Utica (Ютіка) у Мічігані, Bossier (Босьєр) у східному Техасі. 

Динаміка видобування сланцевого газу на різних плеях США зображена на рис. 1.5. 
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Рис. 1.5. Видобуток сланцевого газу на різних плеях США, млрд куб. футів 

на добу. 

Джерело: EIA Monthly Energy Review, August 2016 [226]. 
За останні роки видобуток сланцевого газу практично перевищив 50% від 

загального обсягу видобування природного газу у США (рис. 1.6.). 

 

 

Рис. 1.6. Загальний видобуток газу і видобуток сланцевого газу на плеях 

США, млрд куб. футів на добу.  

Джерело: EIA Monthly Energy Review, August 2016 [75]. 

Після США найбільш розвиненою країною щодо рівня розвідки і видобування 

сланцевого газу у Північній Америці є Канада. Геологічні ресурси сланцевого газу 

Канади за напрямами геологорозвідувальних робіт подані у таблиці 1.2 
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Таблиця 1.2 

Геологічні ресурси сланцевого газу Канади 

Напрями геологорозвідувальних робіт на сланцевий 
газ 

Геологічні ресурси, трлн м3 

Horn River (Хорн Ривер) Більше 14,3 
Cordova Embayment (Кордова Эмбеймент) Більше 5,7 

Montney (Deep Basin) До 11,4 
Colorado Group (Группа Колорадо) Більше 8,6 

Мічіганский басейн Більше 6,4 
Utica (Ютіка) і Lorraine (Лорейн) Більше1,1 

Windsor (Віндсор), Нова Шотландія 2,5-3,1 на розріз 
Frederick Brook (Фредерік Брук) До 17,1 млрд. м3/кв. милю 

Джерело [216, с. 188]. 

Однак, основні види геологорозвідувальних робіт  та обсяги видобування 

сланцевого газу у Канаді були зосереджені на плеях Montney (Монтеней) і Horn 

River (Хорн Ривер). Характеристики цих основних формацій сланцевого газу Канади 

подані у таблиці 1.3 

Таблиця 1.3 

Характеристики основних формацій сланцевого газу Канади 

Джерело: Сформовано автором на основі: [58; 120; 123; 149; 173; 191; 198; 216]. 
  Формація Montney (Монтеней) знаходиться на південному заході країни на 

границі провінцій Британська Колумбія і Альберта. Це формація тріасових сланців 

представлених алевритистими тонкозернистими піщаниками з глибиною залягання 

Формація Monteney Horn River 
Басейн/область   

 Геологічні запаси, трлн м3 11, 4 14,3 
 Видобувні запаси, трлн м3 1,97 3,77 
 Щільність ресурсів газу, млн м3/ км2  78-1700 664-3500 
 Глибина залягання сланців (м)  1097-2743 2500-3000 
Загальна товщина горизонту (м) 274-457 500 
 Ефективна товщина сланців (м) 107-300 100-150 
Вміст газу (м3/т) 8,49 5,2 
Адсорбований газ (%) 10  
Вільний газ (%) 90  
Пористість (%) 1-6 3,2-6,2 
Проникливість, нанодарсі 
Середнє значення,   нанодарсі 

5-75 
(30) 

 

 Ступінь катагенезу Ro (%)  
Середнє значення (%) 

0,9-2,5 
(1,6) 

2,2-2,8 

Водневий індекс початковий 354  
 Вміст органічної речовини, % 
 Середнє значення (%) 

0,2-11 
(1,95) 

0,5-6 

 Вміст глинистої складової, % <30 20-40 
 Вміст кварцевої складової, %   
 Кількість пробурених сверд, од. 234 20 
Видобуток газу, тис.м3/доб/ сверд.  45 2,8-51,4 
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1097-2743 м, їх ефективна потужність коливається від 107 м до 300 і більше метрів, 

але в середньому становить біля 125 м [58, с. 4; 214, с. 191]. Вони містять 0,2 до 11% 

органічної речовини, з ступенем катагенезу Ro – 0,9-2,5% (середнє значення 1,6%), 

мають пористість 1-6% та досить високий вміст газу 8,49 м3/т. За існуючими 

оцінками геологічні запаси сланців Монтеней складають 11,4 трлн м3, видобувні 

1,97 трлн м3, середня продуктивність однієї свердловини становить 45 тис. м3/добу 

[173].  

  Багаті кремнеземом і збагачені органікою сланці Horn River (Хорн Рівер) 

знаходяться на північному сході Британської Колумбії і залягають в основі 

девонської карбонатної формації Слейв Пойнт (Slave Point). Сланці цієї формації 

залягають на глибині 2500-3000 м, мають ефективну потужність 100-150 м. Вміст 

органічної речовини 0,5-6%, ступінь катагенезу Ro – 2,2-2,8%, пористість 

коливається у межах 3,2- 6,2%, містять газу 5,2 м3/т. Геологічні запаси сланців Хорн 

Рівер складають 14,3 трлн м3, видобувні 3,77 трлн м3. Видобуток газу з однієї 

свердловини коливається в межах 2,8-51,4 тис. м3/доб/ свердл., середня 

продуктивність складає близько 23 тис. м3/доб/ свердл. [58, 120, 123, 149, 173, 191, 

198, 216]. 

  Однак, частка сланцевого газу у загальному обсязі видобування природного 

газу Канади, яка у 2015 році видобула 161,274 млрд м3 (5 місце у світі [33]) є поки, 

що не значною. Видобуток сланцевого газу із плеїв Монтеней та Хорн Рівер у 2014 

році становив 30 млрд. м3 у рік [196], що має просте пояснення – на даний час на 

газовому ринку Північної Америки є надлишкова пропозиція природного газу, а 

середня собівартість видобування конвеційного газу є значно нижчою і, 

найімовірніше, Канада розглядає сланцевий газ як стратегічний резерв підтримки 

обсягів видобування природного газу в майбутньому. 

Якщо мова йде про сучасні тенденції у розвитку індустрії видобування 

сланцевого газу у світі, то на сьогодні першою країною поза Північною Америкою, 

яка видобуває сланцевий у промислових масштабах, став Китай. За результатами 

аналізу 41 країни Китай займає перше у світі місце за ресурсами сланцевого газу, 

геологічні запаси, яких складають 120,2 трлн м3, а видобувні 28,1  трлн м3 [237]. 
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Найбільші ресурси сланцевого газу пов’язані із Китайською платформою, яка 

в докембрії розділилась на Корейсько-Китайську, Таримську і Янцзинську 

платформи [126, с. 29]. Особливий інтерес тут представляють два крупних осадових 

басейни – Сичуанський на півдні і Таримський на заході Китаю. 

Платформа Янцзи (Yangtze), за даними ARI, є регіональним нафтогазоноснім 

мегабасейном площею біля 1,6 млн км2  Платформа Янцзи включає басейни Сичуань 

(Sichuan), Янцзи (Yangtze), Цзянхань (Jianghan). Загалом, за даними ЕІА/ARI 

ресурси сланцевого газу Китаю зосереджені у семи основних басейнах, таблиця 1.4  

Таблиця 1.4 

Ресурси газу у сланцевих басейнах Китаю 

№ пп Басейн 
Ресурси газу, трлн м3 

Коефіцієнт 
вилучення,% Геологічні Видобувні 

1 Sichuan 52,7 14,2 26,9 

2 Yangtze 16,9 4,2 24,9 

3 Jianghan 3,2 0,8 24,9 

4 Subei 5.1 1,3 25 

5 Tarim 27,7 6,1 25,5 

6 Junggar 10,2 1,0 9,8 

7 Songliao 4,4 0,5 11.4 

Всього 120,2 28,1 23,4 

Джерело: Сформовано автором на основі інформації [16, 238] 

1. Басейн Сичуань (Sichuan), в якому на даний час видобувається біля 

15 млрд м3 газа в рік (42 млн м3/добу). Ресурси сланцевого газу тут зосереджені, в 

основному, в тріасових, структурно-стратиграфічних пастках, що зустрічаються по 

всьому басейні. Тут також виявлені багаті органічною  

речовиною палеозойські сланці морської генези, що залягають глибше і є основним 

об’єктом розробки. Також, найбільш багаті органічною речовиною сланці 

представлені силурійськими, кембрійськими і пермськими формаціями, серед яких 

основною є чорна, кремениста, насичена граптолітами силурійська товща, 

середньою потужністю більше 300 м і вмістом ОР до 4 %. Другим, за важливістю 

об’єктом для розробки у Сичуанському басейні є сухий сланцевий газ кембрійської 

формації, що залягає на глибині до 5 км і має потужність 250 – 300 м. Чорні сланці 
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цієї формації містять значну кількість органіки (Сорг – 0,73-10,4% [91]), є дуже 

крихкими, оскільки у них є значна кількість кварцу та інших крихких мінералів 

(65 %) і мало глини (до 30 %), що є сприятливим для проведення ГРП. Сланці 

кембрію і силуру подібні до північноамериканських аналогів. Необхідно зазначити, 

що у північно-західній частині басейну виявлені дуже високі концентрації 

сірководню (до 50 %) і вуглекислого газу (до 18 %), що знижує інвестиційну 

привабливість цих об’єктів. 

На даний час у східній частині депресії Сичуань розпочата промислова експлуатація 

родовища сланцевого газу Фулин. Основні геолого-технічні характеристики 

формації сланцевого газу Фулин подані у таблиці 1.5 

Таблиця 1.5 

Характеристики формації сланцевого газу Фулин 

Джерело: Сформовано автором на основі інформації [16; 126; 235]. 
Після введення в експлуатацію родовища Фулин Китай зайняв друге місце у 

світі за обсягами видобування сланцевого газу. В кінці 2016 року китайська 

компанія Sinopec оголосила, що їх проект з видобування сланцевого газу на Фулин у 

провінції Чунцин досяг річних обсягів видобутку 5 млрд куб. м [202]. 

Формація Fuling 
Басейн/область Сичуань 

Площа поширення сланців, км2 280 
 Геологічні запаси, трлн м3  
 Видобувні запаси, трлн м3 2,1 
 Щільність ресурсів газу, середня 
 Щільність ресурсів газу, максимальна 

65х108 м3/ км2 

275х108 м3/ км2 
 Глибина залягання сланців (м)  2200-3500 
Загальна товщина горизонту (м) 300-600 
 Ефективна товщина сланців (м) 70,1-80,6 
Вміст газу (м3/т) 0,63-9,63 
Адсорбований газ (%) 10 
Вільний газ (%) 90 
Пористість (%) 1,17-8,61 
Карбонатність, % 9,77 

 Ступінь катагенезу Ro (%)  
Середнє значення (%) 

2,42-2,8 
(2,59) 

 Вміст органічної речовини, % 
 Середнє значення (%) 

0,46-7,13 
(2,66) 

 Вміст глинистої складової, % 40,9 
 Вміст кварцевої складової, % 37,3 
 Кількість пробурених сверд, од. 164 
Видобуток газу, тис.м3/доб/ сверд.  
Середнє значення, тис.м3/доб/ сверд 

11,55-54,73 
(15,11) 
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 2. Басейн Янцзи (Yangtze) розміщений на півдні Китаю і представлений двома 

потужними (від 150 до 300 м) товщами газоносних сланців морського походження 

нижнього кембрію і силуру, що залягають на глибинах 3 – 5  км. Сланці містять 3 – 

3,2 %  Сорг і, переважно, сухий газ при умовах, близьких до гідростатичних. 

3. Басейн Цзянхань (Jianghan) розміщений на південному сході Китаю 

в сланцевому поясі платформи Янцзи. Це район традиційного видобування нафти, 

вигідно розміщений відносно великих міст. Цзянхань – рифтовий басейн, його 

формування відноситься до крейдового і третинного періоду і це повязано із  

трансгресією в  результаті зіткнення з  Індійським субконтинентом. Тому ті ж 

породи сланцевої товщі, що і в Сичуані є грубо порушеними, залягають значно 

глибше (4 – 5 км) і  є складними для розробки.  

4. Басейн Субей (Subei) розміщений на побережжі Жовтого моря, поблизу 

Шанхаю. Кембрійські сланці морського походження містять біля 2,1 % ОР, мають 

середню потужність 120 м і залягають на глибині 4 – 5 км [238]. Ці поклади дещо 

нагадують Марселлус  у США, але в Субею вони структурно значно складніші. 

Ордовікські і силурійські формації мають середній вміст органічної речовини 1,1 %, 

потужність 250 м і вони залягають на глибині біля 3,5 км. Кремнисті сланці 

пермського походження залягають на глибині 1 – 2,5 км. Вміст Сорг в них поки що не 

встановлений, імовірно до 2 % [16]. 

5. Басейн Тарим (Tarim) на Таримській платформі має великий потенціал для 

видобування сланцевого газу. Починаючи з другої половини рифея, Таримська 

платформа інтенсивно прогиналась і перетворилась у крупний осадовий басейн, з 

потужністю осадових порід 12-15 км. Сланцеві формації тут відносяться до кембрію 

і ордовіку, вони представляють собою багаті карбонатами і граптолітами чорні 

сланці морського походження.  

В котловинах Маньзяер і  Аваті потужність сланців кембрійського віку 

становить більше 1000 м. Ці сланці мають високий вміст органічної речовини (0,1 до 

5,5%, в середньому 1,2%) [93], низьку глинистість, високу пористість, містять сухий 

газ. Ресурсний потенціал сланців ордовікського віку в котловині Маньзяер навіть 

вищий від кембрійських, ефективна потужність 1600 м і більш високий вміст 
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органічної речовини. Ордовікські сланці в котловині Аваті  мають ефективну 

потужність біля 400 м.  

Однак велика глибина залягання (4000-6000 м), віддаленість району, нестача 

води для ГРП (басен Тарім знаходиться в пустелі Такла-Макан) поки що обмежують 

тут обсяги геологорозвідувальних  і бурових робіт [18].  

6. Басейн Джунгар (Junggar) містить потужні (в середньому – 300 м) товщі 

пермського віку, багаті ОР (до 20 %, в середньому 4 %), які характеризуются 

підвищеним тиском. Термічна зрілість сланців коливається від нафти до важкого 

газу в межах всієї площі [235]. Тріасові пласти менш потужні, але також є 

перспективними для розробки. Структурна геологія басейну досить нескладна, 

проте при  розробці покладів Джунгар основним ризиком є озерне, а не морське 

походження сланців, у зв’язку з  цим можуть виникати технічні проблеми при ГРП, 

пов’язані з степенем придатності до гідророзриву (frack-ability).  Окрім цього, сланці 

басейну Джунгар оцінюються серед всіх басейнів СГ в Китаї найменшою 

величиною коефіцієнта вилучення СГ (9,8 %, табл. 1.4.). 

7. Бассейн Сонляо (Songliao) на сьогодні є одними із найкрупніших 

нафтовидобувних районів Китаю. Окрім традиційних нафтових родовищ в в ньому 

виявлені потужні нижньо-крейдові пласти сланців озерного походжння, багаті 

глиною, але їх перевага полягає у дуже високому градієнті пластового тиску, що 

призводить до природної тріщинуватості [235]. Перспективні сланці виявлені 

в ізольованих напівграбенах,  на глибинах від 300 до 2500 м.  

8. Басейн Ордос (Ordos), розташований на півночі Китаю (провінція - 

Внутрішня Монголія), є найбільшим з видобутку газу, що міститься в щільних 

колекторах з низькою проникністю і пластовими тисками, для чого нерідко робиться 

ГРП. Корпорація CNPC в партнерстві з Total і Shell при освоєнні родовищ 

сланцевого газу успішно застосовує найсучасніші передові технології буріння. У 

лютому 2015 р в Ордосі отриманий перший приплив СГ [237].  

Декілька інших осадових басейнів Китаю можуть виявитись перспективними 

для видобування сланцевого газу, але їх недостатня вивченість не дозволяє поки що 

здійснити оцінку величині їх геологічних ресурсів.  
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Наприклад, нафтогазоносний басейн Турпан (Turpan) містить багаті органікою 

сланці пермського походження. Бассейн Цайдам (Qaidam) має у своєму складі 

аргіліти верхнього тріасу з високим вмістом ОР, але ці породи залягають надто 

глибоко. Бассейн Ордос, розміщений на півночі Китаю (провінція – Внутрішня 

Монголія), є формацією зі значними обсягами видобування газу із щільних 

колекторів, має відносно просту геологічну будову, проте верхнєтріасові сланці 

характеризуються високим вмістом глин (40 – 60 %), характеризуються невисоким 

вмістом ОР і, поки що не ясно, чи недавно пробурені тут тестові свердловини 

видобувають газ із сланцевих порід чи з суміжних щільних пісковиків.  

Досвід і кваліфікація працівників китайських видобувних компаній постійно 

зростає, собівартість буріння свердловин і здійснення ГРП постійно знижується (9 

млн дол. у 2016 р.). Як вже зазначалось, на даний час у Китаї найбільш активно 

зростають обсяги видобування сланцевого газу у Сичуанському басейні. Якщо 

видобування тут зростатиме таким ж темпами, тобто подвоюватиметься протягом 

року, то за прогнозами аналітиків до 2020 року воно досягне обсягу 60 млрд. м3 в рік 

[17]. 

Після Китаю і США, третє місце у  світі за обсягами запасів сланцевого газу 

(геологічні запаси 77 трлн м3, видобувні 21,9 трлн м3), займає Аргентина [18, с. 43]. 

Найбільший потенціал для видобування сланцевого газу має басейн Неукен 

(Neyquen), розміщений заході центральної частини  Аргентини, де середньоюрська 

світа Лос-Моллес і ранньокрейдова світа Вака-Муерта містять осадові відклади, 

багаті органічною речовиною.  

Одні із найкращих ділянок для розробки покладів сланцевого газу виявлені у 

світі Вака-Муерта, таблиця 1.6  

Ця свита характеризується високим вмістом органічної речовини 3-10% 

(середнє значення 4%), помірною середньою глибиною залягання сланцевих порід – 

2440 м і аномально високим пластовим тиском.  Перші результати засвідчили 

високу продуктивність цього плею. Свердловина La Ribera х-1 показала початкову 

продуктивність 43 тис. м3 газу за добу, при потужності продуктивної товщі 

сланцевих порід 258 метрів [236] 
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Світа Лос-Моллес залягає на більшій глибині (в середньому 3810 м), має 

більшу площу, але разом з цим нижчий вміст органічної речовини (в середньому 

1,5%, хоча зустрічаються місця з підвищеним вмістом ОР – від 2 до 3%). У зв’язку із 

такою обставиною, це стало причиною більш низьких геологічних запасів світи  

Лос-Моллес, ніж світи Вака-Муерта [18]. 

Таблиця 1.6 

Характеристики родовища сланцевого газу Вака-Муерта 

Джерело: Сформовано автором на основі інформації [4; 18; 77; 187; 193; 234; 236]. 

Ще один басейн,  для видобування сланцевого газу в Аргентині – Сан-Хорхе, 

який знаходиться у центральній Патагонії. Тут найбільш перспективними є відклади 

сланців Агуадо-Бандера пізньоюрського і ранньокрейдового віку, які залягають га 

глибинах від 3487 до 3706 м і, характеризуються високою термічною зрілістю. Хоча 

ці сланці озерного осадонагромадження, а вони вважаються менш перспективними  

об’єктами щодо видобування сланцевого газу ніж сланці морського походження.   В 

басейні Сан-Хорхе також є інші відклади озерних сланців, зокрема, пласт Посо D-

129. Цей пласт характеризується хорошою термічною зрілістю, помірним вмістом 

органічної речовини та досить значною потужністю 915 м. 

Формація Vaca Muerta 
Басейн/область Неукен 

Площа поширення сланців, км2 30000 
 Геологічні запаси, трлн м3  
 Видобувні запаси, трлн м3 8,7 
 Глибина залягання сланців (м)  
Середня глибина залягання 

2200-3000 
2440 

Загальна товщина горизонту (м) 150-600 
Ефективна товщина сланців (м) 
Середня  ефективна товщина сланців (м) 

30-450 
258 

Вміст газу (м3/т)  
Адсорбований газ (%)  
Вільний газ (%)  
Пористість (%) >5 

 Ступінь катагенезу Ro (%)  
Середнє значення (%) 

0,6-1,35 
(0,9) 

 Вміст органічної речовини, % 
 Середнє значення (%) 

3-10 
(4) 

 Вміст глинистої складової, %  
 Вміст кварцевої складової, %  
 Кількість пробурених сверд, од. 650 
Видобуток газу, тис.м3/доб/ сверд. 43 
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Найбільш перспективні ділянки для видобування СГ знаходяться в центральній і 

північній частині цього басейну. 

 Бесейн Аустраль-Магальянес у центральній Патагонії знаходиться по обидві 

сторони границі між Аргентино і Чилі. Основним об’єктом щодо видобування 

сланцевого газу є нижньокрейдовий пласт Нижній Іноцерамус, який представлений 

сланцями багатими органічною речовиною. Потужність цього пласта близько 200 м, 

він залягає на глибинах 2000-3000 м. 

 Нарешті, басейн Чако-Парана, що має величезні розміри, більше 1 294 994 км2 

і займає більшу частину Парагваю і частину Бразилії, Уругваю, Аргентини і Болівії. 

Тут, найбільш перспективним щодо сланцевого газу є пласт Сан-Альфредо, що 

являє собою потужний однорідний шар чорних сланців. Базуючись на скупих даних 

про потужність пласта, вміст органіки, був здійснений консервативний підрахунок 

геологічних запасів СГ цієї формації, які склали 59 трлн м3, із яких 14,8 трлн м3 

вважаються видобувними [18]. 

Аргентина є одним із найбільших ринків природного газу у Південній 

Америці. Річне споживання газу тут складає 53,5 млрд м3, власний видобуток – 

42,33 млрд м3. Зважаючи на такі значні запаси сланцевого газу уряд Аргентини 

поставив ціль довести до 2040 року до 40% частку сланцевого газу на внутрішньому 

ринку [193]. 

Серед інших країн, які розпочали розвідку родовищ сланцевого газу на 

американському континенті є Мексіка. Потенційні запаси  газу у сланцях тут є у 5 

басейнах – Бургос, Сабінас, Тампико, Туспан, Веракрус. За даними EIA США їх 

геологічні запаси складають 67 трлн м3, із яких 19,3 трлн м3 вважаються технічно 

видобувними [18, с. 43]. У 2015 році національна компанія Pemex опублікувала 

результати випробовувань у 13 розвідувальних свердловинах, розміщених на 

мексиканській частині Eagle Ford Chale формації La Castia у басейні Бургос на 

північному сході Мексіки. 10 із них дали комерційні притоки газу – від 2 до 11 млн 

ф3/доб. [4].  

У Європі, першою із країн, що активно розпочала геологорозвідувальні роботи 

і видобування сланцевого газу, є Польща. Тут зосереджений, ймовірно, найбільший 

потенціал щодо СГ серед країн Європи Балтійський і Люблінський басейни 
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силурійського віку, що приурочені до Трансєвропейської прирозломної зони, 

простягаються через всю країну з півночі її центральної частини до південного 

сходу (рис. 1.7., 1.8.).  

 

Рис.1.7. Поширення потенційно газоносних нижньопалеозойських 

сланців. 

Джерело: [149, 232] 

 

Рис. 1.8. Сланцеві басейни Польщі.  

Джерело: [155]. 

На схід від цих двох басейнів знаходиться Підляшський басейн, якому 

геологічна будова  якого ускладнена тектонічними розломами. Геологічні запаси 

сланцевого газу у цих трьох басейнах оцінюються у 22,4 трлн м3, із яких 5,3 трлн м3, 

вважаються технічно видобувними [18, с. 45].  

Глибина залягання продуктивних сланців верхнього ордовіку і нижнього 

силуру в Балтійському басейні змінюється: від 1000 м на сході до 4500 м на заході; в 

Підляшському – від 500 м на сході до 4000 м в районі Варшави; в Люблінському – 
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від 1000 м на сході до 3000–3500 м на заході (до 4330 м в свердловині Lopiennik IG-

1), однак, далі на захід в районі Білгорой-Нароль глибина залягання 

нижньопалеозойських комплексів зменшується до 500–1000 м. Ступінь катагенезу 

сланцевих формацій Польщі, збільшується в західному напрямку, але одночасно 

збільшується і глибина залягання, що ускладнює їх економічно рентабельну 

розробку.  

Інші геолого-технічні характеристики основних сланцевих басейнів Польщі 

такі: в Балтійському басейні Сорг – < 10% (середнє значення 4%), Ro змінюється від 

0,5–0,6 % у східній частині до 3,0–4,0% у західній, ефективна потужність становить 

96,32 м, видобувні запаси оцінені у 3,65 трлн м3; в Підляшському басейні Сорг – < 

20% (6%), Ro – змінюється від 0,9–1,1 % в центральній частині до 1,3 % в західній, 

ефективна потужність становить 90,53 м, видобувні запаси – 0,40 трлн м3; в 

Люблінському басейні Сорг змінюється від 1до 2,5% (1,35%), Ro від 0,6–0,7 % на 

сході до 1,5–3,4 % на заході, ефективна потужність становить 69,49 м, видобувні 

запаси оцінені у 1,25 трлн м3 [46; 82, с. 40; 149, с.71].  

Таким чином, перспективною для пошуків сланцевого газу в Польщі є смуга 

північно-західного простягання де одночасно спостерігається і досить значний вміст 

органічної речовини (1–6%), відносно висока стадія катагенетичних перетворень 

(0,8–2,5% Ro) і порівняно невелика глибина залягання потенційно продуктивних 

товщ (в середньому 1000–2000 м). Вона продовжується на північний захід до 

Швеції, де вже почалися розвідувальні роботи на сланцевий газ, а на південний схід 

– до України, де у Львівсько-Волинському басейні (природному продовженні 

Люблінського басейну) також можна очікувати поклади сланцевого газу [149, с.71].   

За наявними джерелами інформації на даний час у Польщі пробурено більше 50 

свердловин, на яких  отримано такі результати: свердловина Lewino-1G2, 

розташована на півночі Польщі, біля міста Гданська – 5,663-11,327 тис. м3/доб [233]; 

свердловина Lebien LE-2H, розташована у Поморському воєводстві, біля міста 

Лемборк, найкращий результат – 15,4 тис. м3/доб [196].  

Окрім розглянутих країн, у яких на даний час вже здійснюється видобування 

сланцевого газу значні перспективи  мають Росія, Австралія, Мексика, Бразилія, 

Алжир, Лівія, Південна Африка і, звичайно, Україна. Однак комерційний видобуток 
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сланцевого газу потребує, у першу чергу, якісної геологічної інформації, яка дасть 

змогу виділити найбільш перспективні зони (Sweеt spots) на сланцевих плеях, 

наявності сучасних технічних засобів і технологій для проведення бурових робіт, 

гідророзривів, а також відповідної інфраструктури у місцях видобування сланцевого 

газу для його збору і транспортування до споживачів. 

Аналіз досвіду зарубіжних країн щодо розвідки і видобування сланцевого газу 

та подана вище характеристика сланцевих формацій, дали змогу встановити критерії 

найбільш перспективних зон, на яких  сьогодні можливий комерційний видобуток 

сланцевого газу. Основні із них такі:  

- наявність бітумогазоносних літолого-стратиграфічних комплексів осадових 

порід, представлених чорними сланцями та аргілітами з умістом сапропелевої або 

гумусової органічної речовини; 

- глибина залягання 1200-3500 м; 

- підвищений вміст органічної речовини, понад  3%; 

-  достатня для генерації вуглеводнів термальна зрілість порід (степінь 

катагенезу від МК1 до МК3), яка визначається за показниками відбиття вітриніту – 

Ro більше 0,5%; 

- пористість більше 4%; 

- проникливість більше 100 нанодарсі; 

- ефективна потужність продуктивного горизонту більше 20 м; 

- у складі породи вміст глинистих матеріалів не має перевищувати 35%; 

 - достатній вміст кварцової складової (сприятливі умови для штучного 

розущільнення, крихкість порід); 

- наявність аномально високих пластових тисків; 

- приуроченість до прирозломних зон, де спостерігається підвищена 

вертикальна міграція флюїдів; 

- підвищені значення теплового потоку із надр.  

Виявлення таких зон є на даний час першочерговим завданням 

геологорозвідувальних робіт, які здійснюються з метою пошуків, розвідки та 

видобутку сланцевого газу. 
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Отже, на сьогоднішній день чотири країни – США, Канада, Китай і Аргентина 

активно займаються комерційним видобутком сланцевого газу. Проведений збір і 

узагальнення доступної інформації, аналіз геолого-технічних і економічних 

характеристик основних сланцевих плеїв, на яких вже здійснюється видобування 

сланцевого газу, дав змогу встановити критерії для виділення найбільш 

перспективних зон сланцевих формацій [36, 111]. Подальші дослідження мають 

бути спрямовані на встановлення економіко-математичних залежностей, що 

дозволять здійснювати кількісну геолого-економічну оцінку найбільш 

перспективних зон для розробки сланцевих об’єктів.  

 

1.2. Теоретичні основи формування інституційного забезпечення при 

управлінні освоєнням ресурсів сланцевого газу. 

 

Успішне освоєння ресурсів природного газу із сланцевих формацій багато в 

чому залежить не тільки від природно-геологічних, технологічних, економічних і 

соціальних чинників, але й функціонування системи інститутів, які формуватимуть 

відповідне інституційне середовище та систему інституційного забезпечення. 

Формування сучасного інституційного середовища національної економіки – це 

сприятлива нагода для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, подальшої 

структуризації господарського комплексу, зменшення асиметрії соціально-

економічного розвитку. Від того, наскільки повноцінним буде інституційне 

середовище окремих ланок господарської діяльності значно залежить реалізація 

задекларованих економічних і соціальних пріоритетів, а також демократизація 

окремих сфер життєдіяльності суспільства [97, с. 41]. Тому, доцільно розглянути 

понятійний апарат, пов'язаний з  інституційним забезпеченням.  

Перш за все, слід розрізняти категорії «інститут» та «інституція».  

Представники сучасного інституціоналізму (Д. Норт, Р. Коуз та інші) [156] 

розглядають інститути (від лат. institutum) як правила гри, що представляють собою 

формальні (конституції, закони, права власності) та неформальні (табу, звички, 

традиції, обмеження, правила, норми поведінки), які структурують взаємодію між 

людьми. Вони є певними конструкціями, які формуються у свідомості людини. 
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Метою їх створення є удосконалення організації суспільства через систему певних 

обмежень.  

Американський вчений-економіст О. Вільямсон зазначав, що за сферами 

функціонування виділяються інститути ринку, держави, економіки, фірм, домашніх 

господарств, політики, ідеології, етики та інші. Різниця між такими інститутами 

полягає в предметних областях та інструментах аналізу, що використовуються [44]. 

В. Мандибура справедливо стверджує, що інститути включають увесь спектр 

надбудовних соціальних відносин. Він вважає, що як елементи організаційної 

структури суспільства їх варто поділяти на: 

1) владно-організаційні інститути (інститути державної влади, інститут 

місцевого самоврядування); 

2) базисно-господарські та функціонально-економічні системні інститути 

(інститут власності, інститут підприємництва, фінансово-кредитний інститут, 

інститут ціноутворення); 

3) господарсько-асоціативні інститути (домогосподарство, фірма, держава); 

4) асоціативно-соціальні інститути (партії, профспілки, суспільні об’єднання, 

громадські організації) [130, с. 111]. 

Для практичного втілення місії інститутів створюються відповідні інституції 

(від лат. іnstitutionem) - структури (установи, організації, підприємства), які в 

процесі діяльності виступають чинниками інституційного розвитку. 

Отже, інститут більш широке поняття, ніж інституція. За своїм змістом воно 

охоплює норми і правила, як у сфері суспільно-економічної діяльності людини, так і 

інституції (або організації), що цю діяльність забезпечують [177, с. 446].  

Загальновизнаною функцією інститутів є – через норми, правила, організації 

впливати та опосередковано забезпечувати отримання інформації при природу 

поведінки економічного агента, його життєздатність і послідовність дій [78]. 

Таким чином, сформовані інститути визначають правила поведінки суб’єктів 

господарювання, створюючи певне середовище їх взаємодії, тобто інституції та 

інститути у сукупності є основою для побудови інституційного середовища.  

Під інституційним середовищем науковці здебільшого розуміють основні 

політичні, соціально-економічні та правові норми, які є базою для виробництва, 
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обміну й споживання. Вони формують структуру спонукальних мотивів людської 

взаємодії в різних сферах життєдіяльності і впливають на функціонування 

соціально-економічних (суспільних) систем. Отже, інституційне середовище є 

набором інституцій та інститутів, якими для економічних суб’єктів визначено 

обмеження в певних діях.  

Ми поділяємо думку В. І Крутякової [97, с. 41], що інституційне середовище 

раціонального природокористування доцільно формувати на засадах створення 

єдиної системи гармонізації інтересів економіки суспільства та природи шляхом 

забезпечення ефективних форм партнерства, влади, держави, бізнесу, що базуються 

на принципах солідаризації і корпоратизації відповідальності. Влада і бізнес повинні 

спільно шукати нові механізми й інструменти партнерства і концентруватися на 

формулюванні нових пропозицій по їх створенню. 

Інституційне середовище формується за допомогою інституційного 

забезпечення. Інституційне забезпечення – це юридичне закріплення норм, правил 

гри, створення організаційних структур господарювання та інфраструктури, 

сформованих державою, організаціями і суспільством [203, с. 28]. 

У широкому розумінні інституційне забезпечення слід визнати як динамічний 

процес формування інституцій (правила, сформовані формальними та 

неформальними утвореннями суспільно-економічних формацій, які впливають на 

поведінку учасників) та інститутів (організаційно оформлена система правил і 

норм), які консолідовано у формі організацій (підприємства, інфраструктура, 

державні органи), закону (нормативно-правові акти) та функції-правила (ринок, 

ціноутворення, конкуренція, праця, власність, підприємництво) у процесі еволюції 

ринкового механізму [203, с. 28]. 

Інституційне забезпечення залучення потенціалу природно-ресурсних активів 

у економіку – це створення економіко-правового середовища забезпечення 

просторових умов для збалансованого функціонування соціо-економіко-екологічних 

систем, які становлять базис підвищення ефективності використання продуктивних 

сил природи в господарській діяльності. У практичному аспекті це визначення 

сукупності понять та організаційних заходів щодо управління елементами і 
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зв'язками міжгосподарськими та ресурсно-екологічними системами, спрямованих на 

їх збалансоване функціонування [97, с. 41]. 

 Виходячи з цих тверджень пропонуємо під інституційним забезпеченням 

освоєння ресурсів сланцевого газу розуміти – процес формування сукупності 

інститутів та інституцій, що забезпечують формування правових, організаційно-

економічних та соціальних умов, необхідних для активізації газовидобувної та 

забезпечувальних галузей, діяльність яких має бути спрямована на створення 

належного технічного, фінансово-інвестиційного, інноваційного, адміністративно-

управлінського, науково-методичного, інформаційного, логістичного, 

інфраструктурного та інші видів забезпечення процесів розвідки та розробки 

ресурсів природного газу сланцевих формацій. 

Процес формування системи інститутів, інституцій називається 

інституціоналізацією. Інституціоналізація за своїм змістом, це процесс визначення і 

закріплення норм, правил, статусів і ролей, приведення їх в систему, здатну діяти у 

напрямі задоволення суспільних потреб [97, с. 40]. Специфіка функціонування 

інститутів в межах природно-ресурсної сфери полягає в тому, що вони виконують 

функцію регулятора відносин, у які вступають задіяні тут господарюючі суб'єкти, 

узгоджують їх інтереси та забезпечують збалансованість розвитку [78].  

Отже, інституціоналізація освоєння ресурсів сланцевого газу також має 

забезпечуватися законодавчими, структурними та функціональними інституціями, 

які встановлюють та передбачають дотримання норм, правил, вимог та взаємодію 

всіх підсистем інституційного середовища. 

Якщо мова йде про загальну систему інститутів, яка має забезпечувати 

освоєння ресурсів сланцевого газу, то на нашу думку їх можна згрупувати у такі 

п’ять груп [107]: 

І. Фундаментальні інститути: 

- інститут власності на природні ресурси сланцевого газу; 

- інститут влади; 

- інститут державної політики у сфері природокористування; 

- інститут нормативно-правового забезпечення;  

- інститут ринку природного газу; 
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- інститут державно-приватного партнерства; 

- інститут наукового супроводу; 

- інститут страхування; 

- інститут консалтингового забезпечення. 

ІІ. Інститути технологій розвідки, видобування і транспортування сланцевого 

газу до споживачів. 

- інститут технологій пошукових і розвідувальних геолого-геофізичних 

досліджень ресурсів сланцевих формацій; 

- інститут геолого-економічної оцінки ресурсів сланцевих формацій; 

- інститут технологій буріння і освоєння свердловин на сланцевий газ; 

- інститут технологій розробки запасів сланцевого газу; 

- інститут технологій геолого-геофізичного супроводу процесів розробки 

ресурсів сланцевих формацій; 

- інститут транспортування сланцевого газу до споживачів. 

ІІІ. Фінансово-економічні інститути: 

- інститут фінансування; 

- інститут кредитування; 

- інститут інвестування; 

- інститут ціноутворення; 

- інститут оподаткування; 

- інститут економічного стимулювання та мотивування; 

- інститут економічних санкцій. 

ІV. Екологічні інститути: 

- інститут охорони природи; 

- інститут екологічного права; 

- інститут екологічної політики; 

- інститут дотримання міжнародних зобов’язань в екологічній сфері; 

- інститут екологічної стандартизації; 

- інститут екологічної сертифікації; 

- інститут екологічного аудиту; 

- інститут екологічного моніторингу. 
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V. Соціальні інститути. 

- інститут соціальної відповідальності бізнесу; 

- інститут освіти і виховання; 

- інститут економічної і екологічної культури; 

- інститут громадського контролю. 

Серед фундаментальних інститутів визначальне значення має інститут 

власності. Власність – складна і багатогранна категорія, яка виражає всю сукупність 

суспільних відносин – економічних, соціальних, правових, політичних, 

національних, морально-етичних, релігійних тощо. Вона займає центральне місце у 

будь-якій економічній системі, оскільки зумовлює спосіб поєднання працівника із 

засобами виробництва, мету функціонування і розвитку економічної системи, 

визначає соціальну і політичну структуру суспільства, характер стимулів до 

трудової діяльності і спосіб розподілу результатів праці.   

Що стосується права власності на природні ресурси нафти і газу, які 

знаходяться в межах території України, її територіальних вод та виключної 

(морської) економічної зони, то це право належить Українському народу 

(громадянам України) згідно статті 13 Конституції України [92].  Проте, це створює 

низку правових колізій у природокористуванні, насамперед, унеможливлює 

приватизацію мінерально-сировинних ресурсів, а також створює проблеми щодо 

присвоєння і розподілу результатів господарської діяльності від використання 

природних ресурсів [78, с. 441]. 

Також, нафта і газ, видобуті користувачем нафтогазоносних надр і повернуті в 

надра для зберігання, технологічних цілей або запобігання їх знищенню, належать 

користувачу нафтогазоносними надрами, якщо інше не передбачено Законом «Про 

нафту і газ» або угодою про умови користування нафтогазоносними надрами. Після 

закінчення строку дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними 

надрами державне майно, що було надане у користування власнику цього дозволу, 

повертається державі [72]. 

Тому, при освоєнні ресурсів сланцевого газу поряд з інститутом власності, не 

менш важливе значення  має інститут влади, уособленням якого, у першу чергу, є 

держава.  На сучасному етапі розвитку країни особливої актуальності набувають 
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питання вдосконалення державного управління нафтогазовим комплексом, як 

важливої сфери життєдіяльності суспільства. Необхідно забезпечити неухильне 

дотримання встановлених правил та безумовну реалізацію нормативно-правових 

приписів у нафтогазовій галузі [44].  

Загалом протягом останніх років правове забезпечення інституту державного 

контролю зробило помітний крок уперед. Поступово усуваються правові колізії. 

Замість застарілих норм ухвалюються більш актуальні та відповідні міжнародним 

нормам і стандартам.  

З іншого боку, треба визнати, що крім позитивних зрушень є й недоліки. 

Правові акти з питань державного контролю в нафтогазовій галузі не завжди 

відповідають вимогам критеріїв якості і доцільності. Більшість законодавчих актів є 

фрагментарними і часто лише уточнюють існуючі положення й не носять 

концептуального характеру. Крім того, кореспондуючі норми містяться у 

величезному масиві нормативно-правових актів, що призводить до певних 

ускладнень у правозастосуванні. Не всі аспекти державного контролю в 

нафтогазовій галузі врегульовано законодавчо або вичерпно повно [45]. 

Якщо мова йде про інститут влади то ситуація, що склалася на сьогодні, 

найближчу та середньострокову перспективу визначає, що окрім держави, можливі 

інституціональні рамки правомочностей для інших учасників природно-

господарської діяльності, а саме: регіональних органів влади, включаючи 

муніципальні керівні органи та органи самоврядування територіальних громад, що 

від імені народу України здійснюють користування, володіння та розпорядження 

природними ресурсами. 

Особливо треба наголосити, що на місцях права власності на природні 

ресурси, окрім держави має територіальна громада, як публічний власник. Це 

об’єднання всіх громадян адміністративно-територіальної одиниці (села, селища, 

міста, району в місті), які можуть простою більшістю від свого складу на основі 

загальних зборів відповідно до Конституції України вирішувати питання щодо своєї 

спільної, неподільної публічної власності. Саме через це вона має іншу назву 

“Конституційна територіальна громада”. Тобто, така територіальна громада має 

статус юридичної особи публічного права і ця територіальна громада може 
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виступати від імені народу як власник (розпорядник, користувач) природних 

ресурсів. Також, така територіальна громада виступає як суб’єкт правових відносин 

[176, с. 346].  

Зважаючи, на особливості територіального розміщення перспективних 

сланцевих формацій (великі площі поширення і разом з тим наявність на цих 

площах «солодких місць») на це треба звернути особливу увагу, що і буде зроблено 

у розділі 3.2, де йтиметься про удосконалення інституційного забезпечення при 

освоєнні ресурсів сланцевого газу. 

Мінерально-сировинний комплекс відіграє визначальну роль в усіх сферах 

життєдіяльності держави, зокрема: забезпечує стійке постачання в різні галузі 

економіки мінерально-сировинних ресурсів; здійснює великий внесок у формування 

дохідної частини бюджетів усіх рівнів країни: забезпечує соціальну стабільність [78, 

с. 75]. Тому важливе значення має інститут державної політики у сфері 

природокористування [174]. 

Загалом, державна політика – це низка цілеспрямованих, споріднених рішень 

спрямованих на вирішення суспільних проблем, ініційованих і опрацьованих 

протягом значного відрізку часу згідно з державними процедурами, у сферах 

державного впливу та державних інституціях [157, с. 110]. 

В основу державної політики природокористування має бути покладено 

принцип раціонального, відновлюваного, безпечного використання природних 

ресурсів, а також збалансоване теоретико- методологічне обґрунтування специфіки 

державного регулювання природокористування. Пріоритетними завданням тут є: 

запровадження системи економічних та адміністративних механізмів з метою 

стимулювання виробника до сталого й відновлюваного природокористування, 

охорони довкілля і широкого впровадження новітніх більш чистих інноваційних 

технологій у сфері природокористування [205]. 

Є зрозумілим, що функціонування інститутів власності, влади і ефективна 

державна політика природокористування нерозривно пов’язані і вимагають 

відповідного адміністративно-правового забезпечення, яке має значні особливості у 

природокористуванні і тим більше у нафтогазовій сфері.  
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Під адміністративно-правовим регулюванням діяльності нафтогазового 

комплексу варто розуміти сукупність норм адміністративно-правового характеру, 

яка забезпечує державно-владний вплив на суспільні відносини в нафтогазовому 

комплексі та координує діяльність усіх суб’єктів зазначеної сфери.  

Нормативно-правові акти, що регулюють вітчизняну нафтогазову галузь, 

сьогодні мають різну юридичну силу (закон, положення, указ, постанова, правила, 

інструкція тощо) і зумовлені реальним станом нафтогазового комплексу. Залежно 

від функцій вони поділяються на певні види, що: а) визначають основні засади 

функціонування нафтогазового комплексу; б) визначають правовий статус суб’єктів 

господарювання в нафтогазовому комплексі; в) регулюють окремі напрями 

діяльності вказаних суб’єктів [45].  

Перш за все, необхідно зазначити, що єдиним нормативно-правовим актом 

найвищої юридичної сили, який виступає фундаментальним джерелом законодавчих 

актів в усіх галузях, є Конституція України.  

Окрім цього, із найбільш важливих загальних законодавчих актів, що 

стосуються і нафтогазової сфери  слід відзначити: Кодекс України «Про надра» від 

27 липня 1994 р. № 132/94-ВР; Закон України "Про охорону навколишнього 

природного середовища" від 25 червня 1991 р. № 1264-XII;  Закон України «Про 

природні монополії» від 20 квітня 2010 р. № 1689; Закон України «Про ліцензування 

видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 р. № 222-VIII; Закон України 

«Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2011 р. № 2210-111; Податковий 

кодекс України. Також, існують законодавчі акти, які безпосередньо регулюють 

діяльність нафтогазового комплексу (зокрема, Закон України «Про нафту і газ» від 

12 липня 2001 р. № 2665-III, Закон України «Про трубопровідний транспорт» від 15 

травня 1996 р. № 192/96-ВР) [45, с.24]. 

У процесі освоєння природних ресурсів і пов’язаних із цим заходів, 

спрямованих на раціональне, комплексне використання, охорону та захист надр 

виникає широке коло суспільних відносин, які називають гірничими відносинами. 

Одна з ознак специфіки цих відносин полягає в імовірному характері результатів 

робіт з виявлення ресурсів надр, визначення їх корисних властивостей, необхідності 

суміщення користування надрами з їх охороною, особливому режимі робіт з 
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консервації або ліквідації гірничого підприємства. Також, специфіка надр як об’єкта 

права полягає в тому, що з одного боку надра як невід’ємна частина біосфери є 

всенародним надбанням, з іншого – ресурси надр (корисні копалин) в процесі 

виникнення відносин з користування надрами перетворюються на товар і стають 

предметом цивільно-правових угод та господарських відносин. Тому, гірничі 

відносини потребують особливих методів регулювання та наявності особливих 

джерел права, яке називається гірничим правом [184, с. 85]. 

Основним нормативно-правовим актом держави, що регулює гірничі 

відносини, є вже згадуваний вище Кодекс України «Про надра». Також до 

вітчизняних нормативно-правових актів, що регулюють гірничі відносини належать: 

Гірничий закон України, "Про державну геологічну службу України", "Про 

концесії", "Про угоди про розподіл продукції", "Про затвердження 

Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на 

період до 2030 року".  

Великий за обсягом блок гірничого законодавства становлять підзаконні 

нормативні акти:  

- укази Президента України, наприклад, Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України "Про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності 

надрокористування в Україні" від 06.06.2003 № 485/2003, "Про Положення про 

Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України" від 

06.04.2011 № 408/2011, "Про Положення про Міністерство екології та природних 

ресурсів" від 13.04.2011 № 452/2011; 

- постанови Кабінету Міністрів України у сфері геологічної діяльності, 

зокрема: "Про Державний фонд родовищ корисних копалин" від 02.03.1993 № 150, 

"Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та 

оцінки запасів корисних копалин" від 22.12.1994 № 865, "Про затвердження 

Положення про першовідкривачів родовищ корисних копалин" від 01.02.1995 № 80, 

"Про затвердження Положення про порядок списання запасів корисних копалин з 

обліку гірничодобувного підприємства" від 27.01.1995 № 58, "Про затвердження 

Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр" від 

05.05.1997 № 432.  
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Детальні ж інструкції щодо використання окремих видів корисних копалин 

наведено в наказах Державної комісії України по запасах корисних копалин:  

- "Про затвердження переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), що 

можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл 

продукції" від 15.03.2006 № 308;  

- "Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних 

дозволів на користування надрами" від 30.05.2011 № 594;  

- "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування 

надрами" від 30.05.2011 № 615;  

- наказ Міністерства промислової політики України від 07.05.2004 р. № 221, 

яким установлено «Порядок визначення розкритих, підготовлених та готових до 

виймання запасів корисних копалин». 

Також, важливе значення мають нормативні акти центральних органів 

виконавчої влади, комітетів, наприклад, наказ Комітету України з питань геології і 

використання надр "Про затвердження Інструкції про порядок державної реєстрації 

та обліку робіт з геологічного вивчення надр" від 15.02.2000 № 17 та ін. [184, с. 87]. 

Поряд з цим у кожній з галузей паливно-енергетичного комплекс існує також 

велика кількість підзаконних актів, які, натомість, створюють умови для 

неоднакового застосування вимог законів і відповідно недосягнення або неповного 

досягнення передбачених ними цілей та завдань. 

Ще одним важливим моментом на який слід звернути увагу є те, що в Україні 

діє принцип пріоритетності норм міжнародного права над національним правом. 

Тому необхідна певна адаптація законодавчих актів України до міжнародного 

законодавства.  

На адаптацію нормативно-правових актів України спрямований закон України 

"Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу.  

Пріоритетними сферами адаптації є закони України: "Про інвестиційну 

діяльність", "Про захист іноземних інвестицій на Україні", "Про управління в галузі 

використання і охорони надр України", "Про режим іноземного інвестування", "Про 

концесію". Також, постанови Кабінету Міністрів України: "Про затвердження 
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Положення про порядок надання гірничих відводів", "Про затвердження Порядку 

державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин", "Про 

затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією", 

"Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів 

(контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора", 

"Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів 

на користування надрами", "Про затвердження Порядку надання спеціальних 

дозволів на користування надрами" [102, с. 92].  

Таким чином, акти міжнародного регулювання є важливим блоком гірничого 

законодавства. 

В Україні немає спеціальних законів, що регулюють видобуток сланцевого 

газу, проте його так чи інакше стосуються такі нормативно-правові акти, як: закони 

"Про нафту і газ", "Про угоди про розподіл продукції", "Про альтернативні джерела 

енергії", "Про екологічну експертизу", "Про охорону навколишнього природного 

середовища", "Про відходи", "Про охорону атмосферного повітря", "Про природно-

заповідний фонд", "Про рослинний світ", "Про тваринний світ", "Про захист 

рослин", "Про екологічний аудит"; Водний, Лісовий, Земельний кодекси, а також 

Закон "Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на 

них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з 

мотивів суспільної необхідності".  

Відомо, що будь-яка соціально-економічна система функціонує і розвивається 

за допомогою обміну результатів діяльності різноманітних форм суспільного 

виробництва. Тому наступним важливим інститутом при освоєнні ресурсів 

сланцевого газу є інститут ринку природного газу. В Україні існує спеціальний 

закон «Про ринок природного газу».  

Згідно цього закону – «ринок природного газу це - сукупність правовідносин, 

що виникають у процесі купівлі-продажу, постачання природного газу, а також 

надання послуг з його транспортування, розподілу, зберігання (закачування, 

відбору), послуг установки LNG [67]. 

Також КМУ прийнято спеціальну Постанову №187 від 22.03.2017 р., якою 

затверджено «Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 
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природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку природного газу», що має за мету «забезпечення стабільності 

та доступності природного газу належної якості, підтримання рівня безпеки його 

постачання споживачам, не створюючи загрози першочерговій цілі створення 

повноцінного ринку природного газу, заснованого на засадах вільної конкуренції з 

дотриманням принципів пропорційності, прозорості та недискримінації» [168]. 

Необхідно зазначити, що на даний час, основним напрямом розвитку газових 

ринків є поступовий перехід від монопольної до конкурентної організації газових 

ринків. 

У процесі інституціолізації виникають і закріплюються нові структури та 

відносини між громадянським суспільством та організаціями і тут важливою і 

перспективною складовою інституційного забезпечення при освоєнні ресурсів 

сланцевих формацій має бути інститут державно-приватного партнерства. В Україні 

існує Закон «Про державно-приватне партнерство» [71],  а у 2013 році КМУ була 

затверджена «Концепція розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 

2013–2018 роки» [175]. 

Державно-приватне партнерство це комплексний механізм співробітництва 

(взаємодії) органів державної влади або місцевого самоврядування та приватного 

партнера на основі об‘єднання ресурсів та розподілу ризиків, метою якого є 

забезпечення фінансування, створення і експлуатація суспільно (соціально) 

значущих об‘єктів на довгостроковій основі. 

Основою державно-приватного партнерства є перерозподіл ризиків (в першу 

чергу, економічні) партнерів в залежності від їх можливостей. Тобто, державно–

приватне партнерство це співпраця органів державної влади з приватними 

інвесторами, яка заснована на поділах і перерозподілах ризиків для отримання 

максимальної результативності. Економічна сутність співпраці в розрізі державно-

приватного партнерства відрізняється від решти видів співробітництва державних 

органів і представників приватного бізнесу насамперед тим, що зазначений вид 

партнерства є формою об‘єднаної співпраці державних органів з інститутами 

громадського суспільства з метою отримання прибутків і вирішення соціальних 
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проблем, з обов‘язковим перерозподілом між партнерами прибутків, ризиків, 

завдань [190]. 

В рамках державно-приватного партнерства можуть укладатись договори про 

концесію, спільну діяльність, розподіл продукції, інші договори. 

Концесія – це надання уповноваженим органом виконавчої влади чи органом 

місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній строковій 

основі юридичній або фізичній особі права на створення та (або) управління об‘єкта 

концесії, за умови взяття концесіонером на себе зобов‘язань зі створення та (або) 

управління об‘єктом концесії, майнової відповідальності та можливого 

підприємницького ризику [68]. Відмінною рисою концесії є те, що держава як одна 

зі сторін концесії володіє монопольним правом на певні ресурси або зайняття 

певною діяльністю. 

Спільна діяльність – це коли сторони (учасники) договору про спільну 

діяльність зобов'язуються спільно діяти (без створення юридичної особи) для 

досягнення певної мети, що не суперечить чинному законодавству. Спільна 

діяльність регулюється ст. 77 Цивільного кодексу України. 

Спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання вкладів 

учасників (просте товариство) або без такого об'єднання. Кількість сторін — 

учасників договору про спільну діяльність чинним законодавством не обмежується. 

Тобто таких сторін може бути дві і більше. Крім того, в ст. 77 Цивільного кодексу 

немає обмежень щодо статусу суб'єктів спільної діяльності, ними можуть бути 

як юридичні особи — резиденти, так і фізичні особи, і нерезиденти. 

Різновидом договорів про спільну діяльність є угоди про розподіл продукції. 

Відносини, що виникають у процесі укладення, виконання та припинення дії угод 

про розподіл продукції, врегульовані Законом України "Про угоди про розподіл 

продукції" [70]. 

Угода про розподіл продукції — це цивільно-правовий договір, відповідно до 

якого «одна сторона - Україна (держава) доручає іншій стороні - інвестору на 

визначений строк проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин 

на визначеній ділянці (ділянках) надр та ведення пов'язаних з угодою робіт, а 

інвестор зобов'язується виконати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з 
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наступною компенсацією витрат і отриманням плати (винагороди) у вигляді частини 

прибуткової продукції» [70, ст. 4, п.1]. 

Угода про розподіл продукції може бути двосторонньою чи 

багатосторонньою, тобто її учасниками можуть бути кілька інвесторів. Інвесторами 

можуть бути громадяни України, іноземці, юридичні особи України або інших 

держав, які мають відповідну кваліфікацію, матеріально-технологічні та економічні 

можливості для користування надрами, що підтверджено документами, виданими 

згідно з законами (процедурами) держави реєстрації (походження) інвестора. Строк 

дії угоди про розподіл продукції визначається сторонами, однак не може 

перевищувати 50 років з дня її підписання. Як правило, такі угоди укладаються на 

конкурсних засадах. 

Окрім зазначених видів державно-приватного партнерства при освоєнні 

природних ресурсів можуть укладатись і інші договори, наприклад, договори 

оренди. При освоєнні ресурсів сланцевих формацій договори оренди можуть 

укладатись в частині оренди земельних ділянок, на яких розміщений перспективний 

сланцевий плей. 

 Є зрозумілим, що в частині державно-приватного партнерства при освоєнні 

ресурсів природного газу сланцевих формацій мають бути певні особливості, про  

що йтиметься у розділі 3.2. 

Для вдосконалення економічного механізму освоєння ресурсів природного 

газу із сланцевих формацій необхідний ґрунтовний науковий супровід. Ретельну 

увагу тут необхідно приділити вдосконаленню всіх перерахованих вище інститутів, 

бо без інноваційних підходів у будь-якій сфері цивілізаційний прогрес у сучасному 

світі є неможливим.      

Сфера розвідки і розробки ресурсів природного газу сланцевих формацій є 

високоризиковою. Тому її успішне функціонування потребує залучення до цих 

процесів ще одного фундаментального інституту – інституту страхування. Він є 

самостійним елементом економіко-правового механізму природокористування та 

охорони навколишнього природного середовища. Можливість його здійснення 

передбачена ст. 49 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» у двох формах: добровільного страхування та обов’язкового 
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державного страхування. Метою екологічного страхування є повний або частковий 

захист майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі погіршення 

екологічної ситуації внаслідок техногенних аварій чи катастроф, що стало 

результатом заподіяння шкоди довкіллю. 

Останнім часом, у зв'язку з стрімким розвитком науково-технічного прогресу 

поширюється консалтингова діяльність спеціальних фірм, компаній з надання 

консультацій, рекомендацій, порад із широкого кола питань економіки, фінансів, 

страхування, оцінки майна, зовнішньоекономічної діяльності, технологій, 

інформатики тощо. Тому при освоєнні ресурсів сланцевого газу доцільно 

використовувати і цей інститут шляхом укладання договорів з консалтинговими 

фірмами.  

Договір консалтингу є двостороннім, консенсуальним, платним і належить до 

цивільно-правових договорів про надання послуг. Серед істотних умов договорів 

консалтингу слід назвати: 

1) механізм оцінки надання тих чи інших послуг; 

2) строк проведення роботи; 

3) вид консультації; 

4) зміст рекомендації; 

5) вид виконуваної роботи; 

6) права та обов'язки сторін; 

7) порядок розгляду спорів тощо.  

 Наступною групою інститутів при освоєнні ресурсів сланцевого газу є 

інститути технологій розвідки, видобування і транспортування сланцевого газу до 

споживачів. 

Відомо, що освоєння будь-яких мінерально-сировинних ресурсів починається 

з геолого-геофізичного вивчення надр. Визначальна роль у цьому  процесі має 

належити спеціальному інституту технологій пошукових і розвідувальних геолого-

геофізичних досліджень ресурсів сланцевих формацій.  

Згідно з «Загальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної 

бази України на період до 2030 року», затвердженою Законом України від 

21.04.2011 № 2660-ІV, геологічне вивчення надр, включаючи регіональні геологічні 
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і геофізичні роботи, пошуково-оціночні роботи, спрямовані на забезпечення 

кількісної оцінки ресурсів корисних копалин- розвідка родовищ, їх ефективна  і 

раціональна розробка є зоною відповідальності держави і надрокористувачів. При 

цьому, підготовка ресурсної бази вуглеводнів покладена на державну інституцію – 

Державну службу геології та надр України [9, с.189]. 

Важливе значення тут має інститут геолого-економічної оцінки ресурсів 

сланцевого газу. Державною комісією України по запасах корисних копалин 

запропоновано методику оцінки ресурсів сланцевого газу  [137], але ця методика є 

трансформацією традиційних підходів до оцінки нафтогазоносності і не враховує 

цілий ряд  особливостей притаманних неконвеційним покладам вуглеводневої 

сировини та вимагає значного вдосконалення [139, с.43]. 

На даний час, фахівцями КНУ ім. Т. Шевченка, представниками НАК 

«Нафтогаз», ДП «Науканафтогаз», інших академічних і галузевих інститутів, 

виробничих організацій проведені дослідження сланцевих формацій України та 

розроблено рекомендації з методики досліджень нетрадиційних ресурсів 

вуглеводнів, яка пропонується включати такі складові частини: 

- вивчення світового досвіду досліджень нафтогазоносних сланцевих порід; 

- аналіз матеріалів раніше проведених досліджень, включаючи буріння; 

- вивчення і дослідження керну свердловин; 

- вивчення мінерального і петрографічного складу порід; 

- петрофізичні дослідження порід (густина, пористість, проникність тощо); 

- вивчення вмісту та закономірностей розподілу органічної речовини та інших 

компонент; 

- вичення ступеня термічних перетворень сланцевих порід (відбивна здатність 

вітриніту); 

- вивчення компонентного та ізотопного складу газів; 

- переінтерпретація матеріалів геофізичних досліджень свердловин [138, с. 

176].  

Необхідно зазначити, що геолого-геофізичним дослідженням сланцевих 

формацій надається значна увага в світі. Серед новітніх геофізичних методів 

необхідно відзначити 3D сейсміку, мікросейсміку, високоточну гравіорозвідку,  
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геоелектричні методи,  мобільні геофізичні технології, аерогеофізичну розвідку [19, 

114, 167]. 

Безумовно, що визначальне значення при освоєнні ресурсів сланцевого газу 

має інститут технологій буріння і освоєння свердловин. Необхідно зазначити, що 

саме  високоточне горизонтальне кущове буріння в поєднанні з гідророзривами 

пластів стали тими проривними технологіями, що уможливили «сланцеву 

революцію» в світі [76, с. 141; 157, с. 172]. 

Виробничий процес при цьому складається з таких основних етапів: 

- підготовка до буріння (контрактування та отримання спеціальних дозволів 

на користування надрами, земельними ділянками, підготовка і будівництво 

майданчиків під буріння); 

- буріння (буріння, проведення геофізичних досліджень свердловини, обсадка 

й цементування свердловини); 

- виконання гідравлічного розриву пласта (проектування ГРП, проведення 

ГРП, стимулювання притоку газу в свердловину, проведення газодинамічних 

досліджень); 

- облаштування свердловини (монтаж гирлового обладнання свердловини, 

облаштування шлейфа свердловини, під’єднання до системи очистки і підготовки 

газу, під’єднання до системи газопроводів, згортання резервуарів для зберігання 

води, рідин для ГРП, рекультивація верхнього шару грунту, відновлення ландшафту 

тощо).  

Не менш важливе значення має інститут технологій розробки родовищ 

сланцевого газу. Процес  видобування сланцевого газу є досить складним, потребує 

значних експлуатаційних витрат і вимагає постійного наукового супроводу та 

вдосконалення. Зокрема, ще не вивчений характер руху газу в сланцевих породах, 

проблемним є більш повне вилучення адсорбованого газу з поверхні сланцевої 

породи, важливим є питання зменшення зон кольматації при розкритті сланцевих 

формацій, оптимізації взаємного розміщення свердловин, довжини їх 

горизонтальних ділянок для збільшення зон дренування свердловин, режиму 

експлуатації свердловин, регенерації покладів тощо [91, с.17].  
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При розробці родовищ сланцевого газу необхідний постійний геолого-

геофізичного супровід з метою: отримання інформації про хід процесів розробки, 

контролю технічного стану обсадних колон, обладнання, відслідковування динаміки 

змін пластового тиску, коефіцієнтів газовилучення, процесів кольматації 

привибійних зон  пластів, оцінювання ефективності повторних гідророзривів, інших 

заходів із інтенсифікації видобутку газу. І тут, важко переоцінити роль інституту 

геолого-геофізичного супроводу процесів розробки ресурсів сланцевих формацій, 

який має бути у вигляді раціонального комплексу геофізичних досліджень 

свердловин, що виконуватиметься відповідними інституціями – промислово-

геофізичними експедиціями. 

Групу технологічних інститутів замикає інститут транспортування сланцевого 

газу до споживачів. Необхідно зазначити, що успіх сланцевої революції у США 

значною мірою спричинений наявністю відповідної газотранспортної 

інфраструктури [76].   

Україна також є передовою газотранспортною державою і у нас є значні 

недозавантажені потужності у вигляді газотраспорної системи, система підземних 

газових сховищ, наявний підготовлений висококваліфікований персонал у цій сфері. 

Проте, необхідно звернути увагу на проблеми, які необхідно вирішувати при 

видобуванні сланцевого газу, а саме: необхідність підготовки сланцевого газу до 

споживання і доведення його якості до діючих стандартів; необхідність 

використання пересувних дожимних компресорних станцій для подачі сланцевого 

газу у магістральні газопроводи; вивчення можливостей перетворення «жирного» 

сланцевого газу у скраплений газ тощо.  

Є зрозумілим, що освоєння ресурсів природного газу сланцевих формацій, як і 

будь-яких інших природних ресурсів, є неможливим без належного фінансово-

економічного забезпечення, що досягається за допомогою фінансово-економічних 

інститутів, призначених для підтримки та розвитку газовидобувного сектору 

економіки. До їх складу входять інститути фінансування, кредитування, 

інвестування, ціноутворення, оподаткування, економічного стимулювання, 

фінансових санкцій та ін. 
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Фінансове забезпечення – це одна із головних складових механізму 

управління у природокористуванні. Форми забезпечення фінансовими ресурсами 

можуть бути і вигляді: бюджетного (державного) фінансування, самофінансування, 

кредитування, змішаної форми [215, с. 307]. 

Бюджетне (державне ) фінансування полягає у використанні коштів 

державного бюджету на проведення геологорозвідувальних робіт і розробку 

сланцевих родовищ. При цьому використовуються бюджетні ресурси, джерелами 

яких є поступлення до бюджетів від раніше розвіданих родовищ у вигляді плати за 

надра, рентних платежів, роялті, податку на прибуток тощо. Проте, світовий досвід 

свідчить, що на сьогодні жодна країна практично не здійснює геологорозвідувальні 

роботи тільки за рахунок бюджетних коштів та силами спеціалізованих державних 

підприємств. Натомість до цих процесів активно залучаються приватні компанії  

[215, с. 307].  

Самофінансування – це використання власних коштів спеціалізованими 

підприємствами та корпораціями при освоєнні природних ресурсів. Як вже 

зазначалось вище, однією із особливостей такої діяльності є її висока ризиковість, 

що зменшує ймовірність повернення власних коштів шляхом продажу прав на 

експлуатацію розвіданих родовищ та перспективних ділянок. 

Кредитування є однією із основних форм фінансового забезпечення у 

ринкових умовах, що передбачає повернення кредитів на платній основі. Інститут 

кредитування має надзвичайно важливу роль і у природокористуванні, проте для 

отримання фінансових ресурсів у формі кредиту стан суб’єкта господарювання має 

відповідати критеріям надійного позичальника. Тут необхідна кредитна підтримка 

держави у вигляді кредитів за рахунок бюджетних коштів, державних (місцевих 

гарантій) за позиками компаній, погашення відсотків за позиками, зобов’язання за 

майбутніми позиками тощо. 

Змішане фінансування передбачає одночасне використання його різних форм і 

є найбільш розповсюдженим. На фінансовому ринку мобілізуються ресурси, до яких 

належать надходження від продажу цінних паперів, а також отримання кредитів і 

позик. Проте, без формування ефективного організованого інституцій фондового 
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ринку, передчасно говорити про можливість ефективного застосування змішаного 

фінансування в Україні [215, с. 309].  

Всі розглянуті види фінансування переважно знаходять своє практичне 

втілення через інститут інвестування. Активізація процесу інвестування вітчизняних 

та зарубіжних інвесторів у освоєння ресурсів сланцевого газу, на нашу думку, 

можлива лише за наявності належного інституційного забезпечення інвестування.  

Інституційне забезпечення інвестування при освоєнні ресурсів сланцевих 

формацій – це сукупність формальних і неформальних інституцій, які забезпечують 

наявність правових, організаційних і економічних умов, необхідних для 

провадження і розвитку інвестиційної діяльності у всіх її проявах. При його 

формуванні необхідно прагнути до: раціонального та комплексного використання 

газоресурсного потенціалу, дотримання загальнонаціональних інтересів і рівності у 

стимулюванні інвестиційної активності, дотримання міжнародних вимог і 

стандартів при здійсненні інвестиційної діяльності. Особливу увагу слід звернути на 

можливості, які дає застосування інноваційного механізму проектного фінансування 

шляхом створення проектних (SPV) компаній [104]. 

Серед фінансово-економічних інститутів важливе значення має інститут 

ціноутворення. Тут, необхідно ще раз підкреслити важливість ринку природного 

газу, про що йшлося вище, а також роль держави у здійсненні цінової і тарифної 

політики у газовидобувній сфері. 

Не менш важливим інститутом у газовидобуванні, є інститут оподаткування. 

Як свідчить міжнародний досвід, створення ефективної системи оподаткування 

гірничовидобувної галузі є одним із найважливіших завдань економічної політики 

держав багатих на природні ресурси. Варто зазначити, сьогодні у світі не існує 

єдиної досконалої системи оподаткування, яка б задовольняла всі країни, тому 

кожна країна впроваджує на тому чи іншому етапі свого розвитку притаманну 

тільки їй практику оподаткування газовидобутку  [115, с. 23]. 

Реформування потребує інститут оподаткування газовидобутку і в Україні, 

оскільки: не достатньою мірою враховуються природно-геологічні і експлуатаційні 

умови газовидобутку, існує значна складність адміністрування ресурсних податків, 

відбуваються постійні зміни в оподаткуванні кожного бюджетного року. 
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Серед фінансово-економічних інститутів важливе значення мають інститути 

економічного стимулювання та мотивування. 

Економічне стимулювання освоєння ресурсів сланцевого газу може бути як: у 

вигляді прямої підтримки у грошовій і матеріальній формах (бюджетне 

фінансування, субсидіювання, інвестиції у статутний капітал, надання інвестиційних 

трансфертів, податкових пільг та (або) канікул, списання податкової заборгованості, 

відмова від стягнення податків (зборів), надання пільгових тарифів, компенсації 

витрат на участь у тендері, виділення земельних ділянок, надання засобів 

виробництва тощо), так і у вигляді непрямої підтримки (зобов‘язання щодо закупівлі 

продукції (робіт, послуг), компенсацій у разі розірвання договорів, відшкодування 

збитків у разі невиплат з боку державних органів, відшкодування втрат внаслідок 

коливань обмінного курсу валюти, змін процентних ставок та цін на сировину,  

відшкодування втрат у випадках несприятливих погодних умов, стихійних лих 

тощо). 

Нарешті, серед фінансово-економічних інститутів невід’ємною складовою є 

інститут економічних санкцій. Вони можуть бути у вигляді: міжнародних санкцій за 

порушення договірних умов у сфері охорони навколишнього середовища, 

відшкодування збитків, що завдані іншим суб’єктам господарювання, платежів за 

забруднення повітря, водного середовища, земельних ділянок, нарахованої пені, 

екологічних податків тощо. 

Дослідження покладів вуглеводнів сланцевих формацій необхідно розглядати 

через призму екологічної безпеки навколишнього середовища за будь-якого виду 

робіт, що пов’язані з пошуком, розвідкою і розробкою родовищ вуглеводневих газів 

у сланцюватих товщах та подальшим освоєнням ресурсів вуглеводнів, оскільки, як і 

будь-які технології, технології видобутку сланцевого газу несуть в собі певні 

екологічні ризики та загрози для навколишнього середовища, серед яких можливе: 

забруднення водних ресурсів (поверхневих вод та горизонтів питної води); 

забруднення атмосферного повітря (вплив на баланс парникових викидів); втрата 

родючого шару ґрунту, порушення ґрунтово-рослинного покриву та природних 

умов формування поверхневого і підземного стоків вод; вплив на локальне 
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біорозмаїття; деформація земної поверхні, зростання техногенної сейсмічності [182, 

с. 258]. І тут визначальна роль належить екологічним інститутам. 

Серед них, у першу чергу треба виділити інститут охорони природи, який 

реалізується через  сукупність юридично самостійних державних, самоврядних й 

громадських інституцій, що уповноважені здійснювати організаційно-розпорядчі, 

координаційні, консультативні, організаційно-експертні, контрольні та інші функції 

в галузі забезпечення екологічної безпеки, ефективного використання природних 

ресурсів і охорони навколишнього природного середовища.  

Управління в сфері охорони навколишнього природного середовища 

відповідно до законодавства України здійснюють Президент України, Верховна 

Рада України, Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважені державні 

органи, а також місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. 

Панівна концепція екологічного управління центральних органів – запобігання 

забрудненню екосистем, гармонізація взаємодії суспільства і природи, відтворення 

екологічної рівноваги, екологічне оздоровлення та екологічна безпека. 

Інститут екологічного права – це галузь права, що регулює правові відносини 

у сфері охорони природи, раціонального використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки, тобто відносини, пов’язані з охороною довкілля у 

цілому, охороною та використання природних ресурсів, життя і здоров’я людини у 

зв’язку із негативним впливом людської діяльності на довкілля з метою 

забезпечення збалансованого сталого розвитку в інтересах нинішнього і майбутніх 

поколінь людей. 

Інститут екологічної політики є сферою реалізації екологічної функції 

держави у вигляді сукупності засобів впливу держави та інших політичних 

інститутів на систему “суспільство-природа” з метою своєчасного вирішення 

протиріч, що виникають у цій системі, забезпечення сприятливого для життя 

людини і суспільства навколишнього природного середовища та екологічної 

безпеки [95]. 

Як член ООН Україна є суверенною стороною 26 багатосторонніх 

міжнародних договорів та 3 протоколів у сфері охорони довкілля. Також, українська 

держав є учасником понад 100 міжнародних конвенцій, багатосторонніх і 
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двохсторонніх угод, пов’язаних з охороною довкілля та раціональним 

використанням природних ресурсів [161]. Тому наша держава вимушена 

дотримуватись вимог, які прописані інститутом міжнародних зобов’язань в 

екологічній сфері, у тому числі і при освоєнні ресурсів сланцевого газу. 

Придатність навколишнього середовища для життя характеризується рівнем 

його якості. Якість природного середовища постійно впливає на життєдіяльність 

людини. Тому ця проблема є об'єктом екологічної стандартизації і привертає все 

більшу увагу як урядів різних країн, так і громадських організацій. Система 

екологічних стандартів (інститут екологічної стандартизації) є невід'ємною 

складовою частиною комплексу стандартів держави тому, що необхідно постійно 

враховувати антропогенний вплив на НПС, який зростає в часі та просторі. Система 

екологічних стандартів згідно з ДКНД (ДК 004) включає такі групи [63]: 

♦ систему стандартів із захисту довкілля; 

♦ систему стандартів стосовно відходів;  

♦ систему стандартів з якості повітря; 

♦ систему стандартів з якості води; 

♦систему стандартів з якості грунту; 

♦ систему стандартів з безпеки праці, довкілля та життєдіяльності населення. 

Для підвищення ефективності охорони навколишнього середовища у 

розвинених країнах останнім часом широко використовується інститут екологічного 

аудиту. Закон України «Про екологічний аудит» (ст. 1) визначає екологічний аудит 

як «документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об'єкта 

екологічного аудиту, що передбачає збирання і об'єктивне оцінювання доказів для 

встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи 

екологічного управління та інформації з цих питань вимогам законодавства України 

про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям 

екологічного аудиту».  

Перспективними напрямами розвитку екологічного аудиту є його 

використання: у системі екологічного страхування; розробленні планів 

превентивних заходів щодо зниження екологічних ризиків; при оцінюванні шкоди 

від настання страхового випадку у зв’язку із забрудненням навколишнього 
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природного середовища; при оцінюванні інвестиційних пропозицій; у системі 

ціноутворення; при формуванні фондів екологічної санації підприємств; у системі 

екологічної сертифікації; розрахунках платежів за користування природними 

ресурсами; у складі загального аудиту бухгалтерської документації; у системі 

екологічного консалтингу тощо [8, с. 44]. 

Нарешті, невід’ємною складовою екологічних інститутів є інститут 

моніторингу довкілля. Основною метою проведення моніторингу довкілля є 

збирання, збереження та обробка достовірної та оперативної інформації, необхідної 

для розробки заходів із зменшення та попередження негативних наслідків змін стану 

навколишнього середовища. Середі інституцій, які мають здійснювати моніторинг 

процесів освоєння ресурсів сланцевого газу необхідно виділити Міністерство 

екології та природних ресурсів України, Державне агентство водних ресурсів, 

Державну службу геології та надр України. 

У  сучасному світі безапеляційною є єдність економічного, екологічного і 

соціального аспектів життєдіяльності суспільства, що утверджується концепцією 

сталого розвитку. Тобто у ХХІ столітті все більше значення має інститут соціальної 

відповідальності бізнесу. Слід зазначити, що однією з п’яти базових передумов 

успішної організації майбутнього, які були сформульовані у ході глобального 

дослідження, проведеного компанією IBM у 2008 р. (IBM Global CEO Study – 2008), 

визнана соціальна відповідальність. 

За своєю суттю корпоративна соціальна відповідальність — це 

імплементований у корпоративне управління певний тип соціальних зобов’язань 

(здебільшого добровільних) перед працівниками, партнерами, державою, 

інститутами громадянського суспільства та суспільством у цілому [ 90, с. 2-3]. 

Форми соціальної відповідальності бізнесу, незважаючи на їх різноманітність, 

тісно взаємопов’язані між собою, що зумовлено процесом їхнього розвитку, адап-

тації до мінливих економічних, політичних, культурних, етичних та інших 

соціальних факторів. Інституалізація цих форм провідними корпораціями світу, 

призводить до гармонізації цілей збільшення прибутку підприємства з 

громадськими інтересами та очікуваннями. Соціальна відповідальність розвивається 

паралельно з процесами глобалізації економіки, посилення демократизації, гу-
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манізації, солідарності, співпраці з державою і суспільством на основі 

рівноправного діалогу. Такі процеси не змінюють сутність ринкової економіки, але 

активізують адаптацію бізнесу до мінливих соціальних вимог. 

Важливу роль серед соціальних інститутів відіграє інститут громадського 

контролю за використанням природних ресурсів. В Україні він здійснюється через 

інституції громадянського суспільства до яких відносяться: громадські організації, 

релігійні організації, благодійні організації, професійні спілки, творчі спілки, 

організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації,  інші 

непідприємницькі товариства і установи. Їх роль полягає в контролі за екологічно 

безпечним і найбільш ефективним використанням природних ресурсів. На розвиток 

інституту громадянського суспільства спрямований Указ Президента України від 

26.02.2016 р. «При сприяння розвитку громадянського суспільства».  

Громадський контроль як засіб забезпечення законності суттєво відрізняється 

від інших видів контролю. Ця відмінність полягає насамперед у тому, що всі 

суб‘єкти громадського контролю виступають від імені громадськості, а не держави. 

Їх контрольні повноваження зазвичай не мають юридично повноцінного змісту, а 

рішення за результатами перевірок носять, як правило, рекомендаційний характер. 

Характерною рисою громадського контролю є запобігання порушенням у сфері 

державного управління за допомогою засобів суспільного впливу.  

 Особливо зростає роль інституту громадянського суспільства в умовах 

децентралізації, що відбувається в Україні. Загальну методологію децентралізації в 

управлінні природними ресурсами визначають три основні, концептуальні 

принципи, а саме:  

1. Інституціолізоване розмежування повноважень в управлінні природними 

активами між державною та місцевою владою таким чином, щоб згідно 

конституційної норми володіння природними ресурсами залишалося в 

загальнонародній власності, а від імені народу розпорядження ними здійснювали 

державні та місцеві органи влади та самоврядування.  

2. Економічна самостійність території у розпорядженні власними та наданими 

шляхом делегування повноважень економічними, активами, включаючи природні 

ресурси та результатами їх використання у господарському процесі  
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3. Субсидіарність, тобто побудова взаємовідносин між державною та 

місцевою владою на принципах максимальної регіональної самодостатності в 

розвитку і наданні державної допомоги лише у випадку неспроможності території 

виконати забезпечити його самостійно  [ 85, с. 38].  

Також, запорукою ефективної децентралізації в управлінні природними 

ресурсами є дотримання правил, побудованих на принципах відкритого доступу 

громадян та місцевих громад до інформації про природні ресурси.  

Описані інститути, підходи та способи розв’язання окреслених проблем 

утворюють основу при формуванні інституційного забезпечення, яке має стати 

потужним засобом впливу на поведінку інвесторів у напрямі спрямування їх 

капіталу на ефективне освоєння ресурсів сланцевого газу. 

 

1.3. Концептуальні засади формування організаційно-економічного 

механізму управління процесами освоєння ресурсів природного газу сланцевих 

формацій. 

 

Проведений у розділі 1.1. аналіз світового досвіду  видобування природного 

газу із сланцевих формацій показав, що на даний час це є важливе, а для таких країн 

як США, Китай, основне джерело забезпечення  природним газом із власних 

природних ресурсів. В Україні, одним із  напрямів збільшення власного видобутку 

обсягів природного газу, передбачених  Енергетичною стратегією на період до 2030 

року [66], також є розробка покладів сланцевого газу.  

Виконання цього завдання неможливе без належного управління процесами 

розвідки і видобування сланцевого газу, оскільки «управління є фундаментальною, 

загальною, функціональною властивістю організованих систем (біологічних, 

технічних, соціальних), яка забезпечує підтримку режиму їх функціонування та 

досягнення мети діяльності» [11, с. 88-90].  

Основними, загальними параметрами управління є описаний за певними 

критеріями початковий стан системи («суб’єкт-об’єкт управління») і результати її 

переходу у бажаний стан (кінцеві зміни системи) та дії, що призводять до переходу 

системи із початкового до кінцевого стану. З іншої (з точки зору, управління 



 

 

76 
визначається як процес у вигляді діяльності, предметом якої також є діяльність, 

тобто управління – це діяльність над діяльністю. Останнє викликає особливий 

інтерес, оскільки за постнеокласичними поглядами на управління воно спрямоване 

не на конкретний, очевидний об’єкт (у нашому випадку ресурси природного газу 

сланцевих формацій), а на простір між суб’єктом управління – людиною та 

природним ресурсом, тобто – діяльність людей [215]. Це потребує зміщення 

акцентів, із природного ресурсу як об’єкта управління, на діяльність людини по 

відношенню до ресурсу як об’єкта господарювання. Отже, для даного дослідження 

управління є – управлінням діяльністю із освоєння ресурсів сланцевого газу.  

Виходячи з цих позицій і необхідно розглядати концептуальні засади 

управління процесами освоєння ресурсів природного газу із сланцевих формацій.  

Із філософії відомо, що «концепт» - це логічно-інтуїтивна схема вивчення 

проблеми, встановлення зв’язку між її елементами, а концептуалізація – є 

особливою формою пізнання дійсності» [11, с. 78].  

Що стосується концептуальних основ управління, то на даний час необхідно 

враховувати той факт, що застосування різних форм, методів та інструментів 

управління неможливе без розуміння сутності й основних принципів взаємодії 

складових елементів, частин, компонентів соціально-економічних систем, а також їх 

функціональних і структурних властивостей, факторів і параметрів, які виникають 

виходячи із багатокритеріальності цілей і завдань управління цими системами у 

різних сферах господарської діяльності, у тому числі і у нафтогазовому комплексі. 

Це значною мірою може забезпечити концептуальний підхід до управління 

соціально-економічними системами на основі теорії складних систем [98, с. 149-

153]. 

При системному підході до управління воно матеріалізується через механізм 

управління, втілюючись таким чином у вигляді цілеспрямованого впливу суб’єктів 

управління на об’єкти управління для досягнення поставленої мети.  

Тому доцільно розглянути розвиток наукових досліджень, пов’язаних з цією 

проблематикою і визначити концептуальні положення щодо формування механізму 

управління, який має забезпечити успішне вирішення завдання освоєння ресурсів 

сланцевого газ в Україні. 
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Відомо, що історично поняття механізму походить від грецької (μηχανή − 

машина, зброя). Надалі поняття «механізм» стало елементоутворюючим, базисним 

для багатьох наукових категорій, які широко стали використовуватись як у 

природничих так і гуманітарних науках. Так, у великому Тлумачному словнику 

української мови слово «механізм» визначається як: «пристрій, що передає або 

перетворює рух»;  «внутрішня будова, система чого-небудь»; «сукупність станів і 

процесів, з яких складається певне явище» [26]. Тому запозичення економістами 

поняття «механізм» із технічних наук з метою формування й удосконалення системи 

управління складними, мінливими і невизначеними економічними процесами, 

явищами, видами діяльності та ін. є цілком логічним і виправданим. 

Економічна наука вивчає діючі в економіці механізми управління із середини 

ХХ сторіччя. На першому, можна сказати «до ринковому» етапі, у 1960–1980 роках, 

дослідження сутності, змісту та особливостей функціонування механізму 

управління здійснювалось такими вченими-економістами, як Абалкін Л. І., 

Аганбегян А. Г., Буніч П. Г., Мєдвєдьєв В. А., Федоренко В. П. Особливістю 

економічних досліджень до початку ринкових відносин було те, що категорії 

«господарський механізм», «економічний механізм», «механізм дії економічних 

законів», «механізм функціонування економіки», «виробничо-економічний 

механізм», використовувались разом із такими поняттями як організація 

виробництва, економічне стимулювання, методи управління тощо [186, с. 100]. 

Чеський вчений Я. Феріанц під економічним механізмом розумів «систему 

об’єктивних відносин, виходячи з яких люди працюють для задоволення своїх 

матеріальних потреб». Він вважав, що сутність економічного механізму складають 

економічні категорії та закони. Також цей науковець розмежував економічні 

категорії «економічний механізм» та «господарський механізм», підкреслюючи, що 

перший є складовою частиною другого. Я. Феріанц вважав, що крім власне 

економічного механізму до господарського механізму відносяться сфери 

державного або господарського управління, а також державно-правова, 

господарсько-правова, інші галузі та самоуправління [214]. 

Значний внесок у розвиток теорії механізму управління вніс французький 

вчений А. Кульман. Він зазначав, що організаційно-економічний механізм це певна 
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сукупність і послідовність економічних явищ. Також він розділив економічні 

механізми на групи механізмів закритого та відкритого типів [99].  

Другий етап розвитку наукової думки щодо організаційно-економічних 

механізмів управління (ОЕМУ) прийшовся на 90-ті роки ХХ ст, і пов’язаний з 

переходом до ринкових відносин. Тоді особливо актуальними стали проблеми, 

підвищення конкурентоздатності продукції, самоокупності виробництва та 

підприємств загалом. У цей період елементи організаційно-економічного механізму 

часто ототожнювались із плануванням, організаційно-економічними факторами, 

економічними важелями та стимулами у виробництві. Організаційно-економічний 

механізм визначався як система формування цілей і стимулів, що дозволяє 

перетворювати в процесі трудової діяльності рух матеріальних і духовних потреб 

суспільства у рух засобів виробництва та його кінцевих результатів, спрямованих на 

задоволення платіжоспроможного попиту споживачів. Тут необхідно відзначити 

роботи  Ю. Лисенко [125], Н. Брюховецької [21, 22], Г. Астапова [5], В. Москаленко 

[143], Г. Козаченко[86].  

Третій етап у розвитку наукових поглядів про сутність та роль організаційно-

економічного механізму в управлінні розпочався у ХХІ столітті. Кардинальні зміни і 

висока волатильність зовнішнього середовища, процеси глобалізації та 

інформатизації особливо актуалізували завдання підвищення ефективності 

виробництва, досягнення конкурентоспроможності суб’єктів гоподарювання, а це 

вимагало інноваційних підходів до управління. А оскільки, за влучним 

висловлюванням О. Є. Джур, яке ми повністю поділяємо, «організаційно-

економічний механізм є плоттю та кров’ю  сучасної системи управління 

високотехнологічних підприємств» [55, с. 292], саме у цей період з’явилась велика 

кількість публікацій присвячених розвитку наукових основ та визначення  основних 

підходів до його формування: операційного, методичного, функціонального та 

системного.  

Операційний підхід до формування організаційно-економічного механізму 

управління розглядався у працях Брюховецької Н. Ю. [22], Москаленко В. П. [143], 

Слободян Н. Я. [195] у яких він порівнюється з різноманітними управлінськими 



 

 

79 
впливами, операціями, алгоритмами, заходами, процедурами, що, призводять до 

досягнення поставленої мети.  

Сутність цього методичного підходу полягає у розгляді сукупності 

різноманітних форм та методів управління, які використовуються у процесі 

формування й використання необхідних ресурсів підприємства для отримання ним 

максимальних результатів [22; 143; 195]. Основним увага прихильниками даного 

підходу надавалась методичному забезпеченню існуючих організаційно-

економічних процесів та безпосередньому забезпеченню управління.  

Функціональний підхід визначає організаційно-економічний механізм 

управління як сукупність функціональних складових механізмів: організаційного, 

соціального, мотиваційного й економічного [59; 216]. Елементи, що входять до 

складу організаційно-економічного механізму, тут поєднують у систему функцій, 

виконання яких дасть змогу досягнути поставленої мети.  

Нарешті, відповідно до системного підходу, який у собі поєднав операційний, 

методичний і функціональний підходи, «організаційно-економічний механізм 

управління підприємствами – це сукупність взаємозалежних елементів (підсистем): 

принципів, нормативів, інструментів та методів управління, інститутів та 

інституцій» [5; 22; 59, 74; 125; 214]. При цьому ОЕМУ, як об’єкт дослідження 

розглядається як цілісна множина елементів у всій сукупності існуючих відносин і 

взаємозв’язків. На нашу думку, саме цей підхід, як вже заначалось вище,  є найбільш 

науково-обгрунтованим і тому зупинимось на його розгляді більш детально.  

Так, Ю. Лисенко та П. Єгорова [125] організаційно-економічний механізм 

визначають як систему формування цілей і стимулів, що дозволяє перетворювати в 

процесі трудової діяльності рух матеріальних і духовних потреб членів суспільства 

у рух засобів виробництва та його кінцевих результатів, спрямованих на 

задоволення платоспроможного попиту споживачів.  

Т. Полозова та Ю. Овсюченко [169] пропонують розглядати організаційно-

економічний механізм підприємства як складову економічного механізму, а отже і 

господарського механізму, який відображає сукупність організаційних, фінансових і 

економічних методів, способів, форм, інструментів і важелів, за допомогою яких 

здійснюється регулювання організаційно-технічних, виробничо-технологічних, 
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фінансово-економічних процесів та відносин з метою ефективного впливу на кінцеві 

результати діяльності підприємства.  

Подальше удосконалення системного підходу знаходимо у роботі Л. 

Баластрик та Л. Транченко [7], які визначили організаційно-економічний механізм 

управління підприємством як систему організації і управління, що включає певну 

сукупність взаємопов’язаних організаційно-правових, економічних та мотиваційних 

методів. До складу організаційного механізму ці автори включають:  

а) структурні механізми, що структурують інституції організацій, ринків; 

б) інформаційні механізми, що стосуються збору і використання економічної, 

науково-технічної, маркетингової інформації;  

в) механізм організації управління – стратегічне управління, оперативне 

управління, цільове управління; організаційно-технічний механізм – стандартизація, 

сертифікація, ліцензування;  

г) економічний механізм, що містить: механізм самофінансування; механізм 

конкуренції і ринкового ціноутворення; інвестиційно-кредитний механізм; механізм 

державного регулювання і підтримки.  

д) мотиваційний механізм, куди входить: мотивація праці; мотивація розвитку 

виробництва; мотивація підприємництва; мотивація господарювання [7]. 

Український вчений Малицький А. А. розглядав організаційно-економічний 

механізм управління підприємством як “сукупність організаційних і економічних 

важелів, кожному з яких властиві власні форми дії, які чинять вплив на економічні і 

організаційні параметри системи управління підприємством, що сприяє 

формуванню та посиленню організаційно-економічного потенціалу, отриманню 

конкурентних переваг та підвищенню ефективності діяльності підприємства в 

цілому” [128]. 

О. Є. Джур визначає організаційно-економічний механізм управління 

підприємства «як комплекс заходів, що ефективно вирішує питання забезпечення 

виробничого процесу на підприємстві, матеріалізацію його ресурсів у кінцеву 

продукцію та розвитку потенціалу, який спрямований на вирішення завдання 

цілісності підприємства, як системи» [55]. 



 

 

81 
Разом з цим, стає зрозумілим чому на даний час не має єдиного визначення 

поняття «організаційно-економічний механізм управління», оскільки його не може 

бути в принципі і це має просте пояснення. Адже кожна соціально-економічна 

система є неповторним витвором людського розуму, має свою місію, внутрішню 

будову, структуру, стейкхолдерів, використовує особливі природні та інші 

матеріальні і нематеріальні ресурси, технології виробництва і управління.  

Саме тому на даний час в економічних дослідженнях є велика кількість робіт 

по визначенню і застосуванню категорії механізм управління у найрізноманітніших 

сферах. Вона використовується науковцями у поєднанні з різними технічними [186], 

біологічними [11], соціальними системами [219], видами діяльності [94, 169],  

регіонами [33, 204], галузями [3, 49, 55, 117, 218], видами ресурсів [132, 204, 210], і 

т. п. Не виключенням є і нафтогазова сфера, де варто згадати роботи [56, 94, 98,  127, 

165, 181]. 

Узагальнюючи вищевикладене щодо сутності поняття «організаційно-

економічний механізм управління освоєнням ресурсів сланцевого газу» вважаємо, 

що він є «сукупністю цілей, завдань, принципів, інститутів і інституцій, 

інформаційних систем, методів, економічних інструментів, технологій та функцій 

управління, базується на принципах системного підходу до управління, покликаний 

враховувати вплив численних чинників природно-геологічного, зовнішнього та 

внутрішнього соціально-економічного середовища і передбачає розробку та 

реалізацію широкого комплексу заходів щодо досягнення кінцевої мети – освоєння 

ресурсів сланцевого газу для забезпечення енергетичної незалежності України»  

[113].  

Коли йдеться про концептуальні основи формування організаційно-

економічного механізму управління, у першу чергу, необхідно розглянути 

сукупність детермінант, які залучатимуться до дії для успішного досягнення 

поставленої мети – освоєння ресурсів природного газу із сланцевих формацій. 

«Детермінанта» – це складова, компонент, визначник, причина, умова будь-

якого явища. З позиції економічних явищ під детермінантом розуміють чинник, 

який впливає на певний економічний процесс [10].  
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За результатами  аналізу матеріалу викладеного у розділах 1.1. та 1.2. нами 

зроблено висновок, що основними детермінантами при освоєнні ресурсів 

сланцевого газу є: 

– мета, об’єкт і завдання управління процесами освоєння ресурсів сланцевого 

газу; 

– принципи управління – загальні і спеціальні; 

– сланцеві формації, фактори та показники, що визначають їх цінність та 

особливості освоєння; 

– інструментарій:  методи економіко-математичного моделювання, методичні 

підходи до оцінювання ефективності інвестицій, методи та інструменти управління; 

– інститути та інституції, які будуть задіяні у процесах освоєння ресурсів 

сланцевого газу; 

– функції управління. 

Їх коротка характеристика подана у таблиці 1.7 

До концептуального блоку ОЕМУ процесами освоєння ресурсів сланцевого 

газу відносяться: мета, об’єкт дослідження, суб’єкти управління, завдання і 

принципи управління. 

Метою формування організаційно-економічного механізму управління 

процесами освоєння ресурсів сланцевого газу є нарощування обсягів власного 

видобування природного газу для забезпечення енергетичної незалежності України. 

Об’єктом дослідження є управління діяльністю із освоєння ресурсів 

природного газу сланцевих формацій. 

Завданнями організаційно-економічного механізму управління процесами 

освоєння ресурсів сланцевого газу є: 

– формування і поширення управлінського впливу на стейкхолдерів щодо  

доцільності проведення комплексу геолого-прогнозних досліджень для виявлення 

найбільш перспективних зон слацевих формацій для освоєння ресурсів сланцевого 

газу в Україні; 

– сприяння залученню інвестицій у розвідку і розробку ресурсів природного 

газу сланцевих формацій; 

– геолого-економічна оцінка потенціалу ресурсів сланцевих товщ; 
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– залучення сучасних технологій розвідки, освоєння та розробки для 

збалансованого використання ресурсів сланцевого газу; 

– мінімізація шкідливих впливів на довкілля при освоєнні ресурсів сланцевого 

газу. 

Таблиця 1.7  

Характеристика основних детермінант організаційно-економічного 

механізму управління процесами освоєння ресурсів природного газу із 

сланцевих формацій 

Детермінанти Характеристика  
Мета Управління процесами освоєння ресурсів природного газу сланцевих формацій.  
Об’єкт Процеси освоєння ресурсів природного газу сланцевих формацій. 
Суб’єкти  Прямого впливу – керівництво суб’єктів господарювання, головні спеціалісти, 

керівники підрозділів;  
опосередкованого впливу – органи державної влади, територіальні громади, 
інші суб’єкти господарювання та стейкхолдери. 

Завдання Сприяння проведенню геолого-прогнозних досліджень сланцевих формацій; 
сприяння залученню інвестицій у розвідку і розробку ресурсів сланцевого газу; 
геолого-економічне оцінювання ресурсів сланцевого газу; реалізація природно-
ресурсного потенціалу сланцевих формацій;  мінімізація шкідливих впливів на 
довкілля. 

Принципи Загальні: системності; цілісності; адаптивності; ефективності; науковості; 
інноваційності; законності. 
Спеціальні: активної стратегії освоєння та найбільш ефективного використання 
ресурсів сланцевих формацій; інваріантності та ймовірності прогнозування; 
прозорості надрокористування; сталого розвитку. 

Фактори та показник 
сланцевих формацій 

Природно-геологічні; фізико-хімічні; техніко-технологічні; економічні; 
екологічні; законодавчі.  

Інструментарій  Методи та інструменти: економічні, організаційні, соціально-психологічні: 1) 
економічні (обсяг ресурсів, обсяг інвестицій, кредити, орендна плата, ціни, 
витрати, собівартість, доходи, прибутки, фінансові стимули, пільги і санкції); 
2) екологічні (екологічні податки, платежі за забруднення довкілля, санкції, 
штрафи) 3) організаційні (законодавчі акти; стандарти; регламенти, 
організаційна та управлінська структура; норми і нормативи, інструкції, 
розпорядження, накази, постанови, звітність); 4) соціально-психологічні (цілі, 
стиль управління, соціально-психологічний клімат, соціальна мотивація). 
Критерії: обсяг доходів, витрати, обсяг прибутку, показники ефективності 
освоєння ресурсів сланцевого газу. 

Інституції та інститути Сукупність державних і недержавних інституцій та інститутів, що 
забезпечують створення правових, організаційних і економічних умов, 
необхідних для освоєння ресурсів сланцевого газу. 

Система забезпечення Забезпечення: науково-методичне, геолого-геофізичне, екологічне, 
інформаційне, інноваційне, проектне, фінансове, кадрове. 

Функції управління  Аналіз, моделювання, прогнозування та планування показників освоєння 
ресурсів сланцевого газу; організація та розвиток інноваційного техніко-
технологічного, інформаційного супроводу виробничих та управлінських 
процесів; залучення та мобілізація власних та позичкових фінансових ресурсів; 
реалізація інноваційно-інвестиційних проектів; економічний моніторинг та 
оцінювання ефективності процесів освоєння ресурсів сланцевого газу; 
формування та розвиток систем контролінгу і мотивації.  

Джерело: авторська розробка 
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Результативність і ефективність управління, у тому числі щодо освоєння 

ресурсів природного газу із сланцевих формацій, значною мірою залежить від 

принципів, яких необхідно дотримуватись при реалізації відповідних управлінських 

рішень. Загалом принцип походить від латинського (principum), що означає початок, 

основа – основне початкове положення науки [66, с. 84]. Принципи управління – 

правила, норми управлінської діяльності, відповідно до яких створюється, 

функціонує і розвивається система менеджменту будь-якої соціально-економічної 

системи, організації, діяльності, процесу.  

Виокремлюють загальні принципи управління, які мають універсальний 

характер і впливають на всі сфери управління і принципи, які відображають 

специфіку управління різними соціально-економічними системами чи процесами.  

До цих загальних принципів управління, які слід адаптувати до механізму 

управління освоєнням ресурсів природного газу із сланцевих формацій можна 

віднести принципи:  

– системності, який передбачає формування та реалізацію такого 

організаційно-економічного механізму управління щодо освоєння ресурсів 

сланцевого газу, який забезпечуватиме органічне поєднання всіх видів 

управлінської діяльності на основі цієї загальної мети;  

– цілісності, який має забезпечити єдність множини елементів системи управ-

ління процесами освоєння ресурсів природного газу сланцевих формацій, кожен з 

яких відіграє свою конкретну роль, невід’ємну для всього механізму;  

– адаптивності, що забезпечить відповідність організаційно-економічного 

механізму управління сучасному мінливому макро, мезо та мікросередовищу 

стосовно триваючих у них політичних, економічних і соціальних процесів та 

значним ризикам пов’язаним із складними природно-геологічними і екологічними 

умовами та довготривалими виробничими процесами при розвідці і видобуванні 

сланцевого газу;  

– ефективності, який передбачає, що витрати на створення організаційно-

економічного механізму управління процесами освоєння ресурсів сланцевого газу 

мають, з одного боку, забезпечувати раціональну організацію всіх виробничих 
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процесів та досягнення поставленої мети – зміцнення енергетичної незалежності 

України, з іншого – забезпечувати ефективне функціонування цього механізму;  

– науковості та інноваційності, що передбачає на основі пізнання 

об’єктивних законів та закономірностей розвитку науки і суспільства використання 

найновіших досягнень науки і техніки. Також, цей принцип вимагає орієнтування на 

високі стандарти роботи та прагнення до нововведень. Необхідно зазначити, що 

постійний пошук нових можливостей стимулює розвиток, а орієнтація на інновації 

допомагає ефективно здійснювати будь-яку діяльність; 

– законності, який полягає в обов’язковому дотриманні законів і відповідних 

нормативно-правових актів при всіх трансакціях, здійсненні виробничих процесів і 

управлінських діях необхідних для успішного освоєння ресурсів сланцевого газу.  

І, безумовно, при освоєнні ресурсів сланцевого газу слід використовувати такі 

загальні принципи управління як: диференційованого підходу до об’єктів 

управління, єдності теорії і практики в управлінні, плановості, пропорційності, 

поділу праці, поінформованості, оперативності, матеріальної зацікавленості.  

Окрім загальних принципів, для ефективного управління освоєнням ресурсів 

природного газу із сланцевих формацій слід застосовувати систему спеціальних 

принципів, до яких слід віднести [113]: 

– принцип найбільш ефективного використання ресурсів. Він полягає в 

урахуванні залежності корисності і вартості ресурсів від їх найбільш ефективного 

використання. Під найбільш ефективним використанням розуміють таке 

використання ресурсів, у результаті якого їх корисність і вартість є максимальною. 

При цьому розглядаються тільки ті варіанти використання ресурсів, які є технічно 

можливими, дозволеними та економічно доцільними;  

– принцип реалізації активної стратегії освоєння ресурсів сланцевих 

формацій, що передбачає використання найефективніших напрямів та об'єктів 

освоєння ресурсів сланцевого газу з врахуванням досягнень науково-технічного 

прогресу в методиці, техніці та технології геологорозвідувальних робіт і розробці 

сланцевих плеїв;   

– принцип багатоваріантності прогнозування передбачає розробку в процесі 

дослідження сукупності альтернативних варіантів освоєння природних ресурсів. 
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При цьому передбачається розробка варіантів прогнозу, що відповідає можливим 

напрямам освоєння ресурсів сланцевого газу, різноманітним рівням забезпеченості 

цього процесу матеріально-технічними, фінансовими та трудовими ресурсами; 

– принцип ймовірного характеру прогнозування зумовлений специфікою 

процесу освоєння природних ресурсів, пов'язаною із значним рівнем невизначеності 

та ризику на всіх етапах розвідки і розробки родовищ; 

– принцип оптимізації економічних інтересів держави, надрокористувача та 

інвестора; 

– принцип забезпечення прозорості надрокористування і максимально 

можливої формалізації критеріїв контролю за раціональним використанням ресурсів 

сланцевого газу; 

– принцип сталого розвитку, що визначається як процес гармонізації 

продуктивних сил, забезпечення задоволення необхідних потреб усіх членів 

суспільства за умови збереження й поетапного відтворення цілісності 

навколишнього природного середовища, створення можливостей для рівноваги між 

потенціалом і вимогами людей усіх поколінь. Тобто сталий розвиток – це 

цивілізаційний вибір сучасності, динамічний процес, у ході якого реальне багатство 

суспільства з часом не скоротиться. При цьому має досягатися узгодження 

державних, територіальних інтересів з інтересами підприємства з метою 

забезпечення гармонійності розвитку територіальних спільнот, національної 

економіки та адекватності тенденціям розвитку людської цивілізації загалом [169, с. 

21]. 

На основі вище викладеного пропонується такий методичний підхід до 

формування організаційно-економічного механізму управління процесами освоєння 

ресурсів сланцевого газу, який, власне, визначає подальшу структуру даного 

дисертаційного дослідження і складається із наступних етапів:   

1) встановлення та аналіз факторів, геолого-фізичних, технологічних та 

еколого-економічних  характеристик газосланцевих родовищ;  

2) економіко-математичне моделювання кореляційно-регресійних залежностей 

з метою прогнозування і оцінки перспектив видобування природного газу із 

сланцевих формацій;  
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3) аналіз та прогнозування показників  потенціалу ресурсів природного газу 

сланцевих формацій України. 

4) розробка методичних підходів до оцінки ефективності інвестицій у 

освоєння ресурсів природного газу сланцевих формацій; 

5) розробка моделі для капіталізації ресурсів сланцевого газу; 

6) формування інституційного забезпечення освоєння ресурсів сланцевого 

газу; 

Отже, нами визначено сутність, принципи формування та структуру 

організаційно-економічного механізму управління процесами освоєння ресурсів 

природного газу із сланцевих формацій та змістовне навантаження кожного із його 

компонент, що в подальшому дозволить підвищити ефективність здійснення цих 

процесів.  

Запропонований методичний підхід до формування організаційно-

економічного механізму управління дасть змогу забезпечити наукову основу для 

обґрунтування доцільності та ефективного функціонування механізму управління 

освоєнням ресурсів сланцевого газу. 

 

Висновки до розділу 1 
 

1. Аналіз світового досвіду освоєння ресурсів сланцевого газу показав, що газ 

сланцевих формацій є нетрадиційним типом природного газу, який вирізняється 

тим, що залягаючи в замкненому поровому просторі або в сорбованому стані у 

непроникних сланцевих уміщуючих породах, він видобувається внаслідок притоку 

вуглеводневого флюїду до видобувних свердловин через тріщинно-поровий простір 

штучного резервуара, що утворюється шляхом застосування технології гідророзриву 

або інших технологій розущільнення сланцевих пластів. Основну роль у 

накопиченні сланцевого газу відіграє неперервно діюче напомповування 

природного газу у гідрофобні капілярні і субкапілярно-пористі середовища із різних 

джерел (катагенетична генерація газу керогеном, акумуляція водорозчинного 

метану підземних вод, міграція метану розломами з великих глибин). Тільки 

неперервним поповненням газу внаслідок такого механізму пояснюється 



 

 

88 
невідповідність масштабів видобування сланцевого газу і характеристик 

колекторських властивостей сланцевих порід. У світлі цієї концепції, є підстави 

розглядати джерела сланцевого природного газу, як відновлювані ресурси. 

Родовища сланцевого газу привабливі ще й тим, що у світі їх запаси у декілька разів 

перевищують запаси традиційного газу і тому можна надіятись, що у найближчому 

тисячолітті сланцевий газ буде  одним із основних і, практично, невичерпних 

енергетичних ресурсів. 

2. На сьогоднішній день чотири країни – США, Канада, Китай і Аргентина 

активно займаються комерційним видобутком сланцевого газу. Проведений збір та 

аналіз геолого-технічних і економічних характеристик основних сланцевих плеїв, на 

яких вже здійснюється видобування сланцевого газу, дав змогу встановити критерії 

для виділення найбільш перспективних зон сланцевих формацій, основними із яких 

є такі: наявність бітумогазоносних літолого-стратиграфічних комплексів осадових 

порід, представлених чорними сланцями та аргілітами; глибина залягання          

1200-3500 м; підвищений вміст органічної речовини, понад  3%;  достатня для 

генерації вуглеводнів термальна зрілість порід, яка визначається за показниками 

відбиття вітриніту – Ro більше 0,5%; пористість більше 4%; проникливість більше 

100 нанодарсі; ефективна потужність продуктивного горизонту більше 20 м; вміст 

глинистих матеріалів не має перевищувати 35%;  достатній вміст кварцевої 

складової, що визначає крихкість порід тобто сприятливі умови для штучного 

розущільнення; наявність аномально високих пластових тисків; приуроченість до 

прирозломних зон, де спостерігається підвищена вертикальна міграція флюїдів; 

підвищені значення теплового потоку із надр. Виявлення таких зон є на даний час 

першочерговим завданням геологорозвідувальних робіт, які здійснюються з метою   

пошуків, розвідки  та видобутку сланцевого газу. 

3. Запропоновано під інституційним забезпеченням освоєння ресурсів 

сланцевого газу розуміти процес формування сукупності інститутів та інституцій, 

що дають змогу сформувати правові, організаційно-економічні та соціальні умови, 

необхідні для активізації газовидобувної та забезпечувальних галузей, діяльність 

яких має бути спрямована на створення належного технічного, фінансово-

інвестиційного, інноваційного, адміністративно-управлінського, науково-
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методичного, інформаційного, логістичного, інфраструктурного та інші видів 

забезпечення процесів розвідки та розробки ресурсів природного газу сланцевих 

формацій. 

4. Визначено систему інститутів, що має забезпечувати освоєння ресурсів 

сланцевого газу, які об’єднано у п’ять груп: 1) фундаментальні інститути; 2) 

інститути технологій розвідки, видобування і транспортування сланцевого газу до 

споживачів; 3) фінансово-економічні інститути; 4) екологічні інститути; 5) соціальні 

інститути). В кожній із груп обґрунтовано відповідні складові, досліджено їх роль у 

освоєнні ресурсів сланцевого газу, окреслено існуючі проблеми та напрями 

можливого вдосконалення. 

5. Узагальнено економічні дослідження по визначенню і застосуванню 

категорії механізм управління у найрізноманітніших сферах і на цій основі 

запропоновано власне визначення організаційно-економічного механізму 

управління освоєнням ресурсів сланцевого газу, як «сукупність цілей, завдань, 

принципів, інститутів і інституцій, інформаційних систем, методів, економічних 

інструментів, технологій та функцій управління, базується на принципах системного 

підходу до управління, покликаний враховувати вплив численних чинників 

природно-геологічного, зовнішнього та внутрішнього соціально-економічного 

середовища і передбачає розробку та реалізацію широкого комплексу заходів щодо 

досягнення кінцевої мети – освоєння ресурсів сланцевого газу для забезпечення 

енергетичної незалежності України». 

6. Охарактеризовано сукупність основних детермінант при управлінні 

освоєнням ресурсів сланцевого газу серед яких визначено: мету; об’єкт; суб’єкти; 

завдання; принципи управління; фактори та показники сланцевих формацій; 

інструментарій управління; інституції та інститути; систему забезпечення; функції 

та методи управління. 

7. Запропоновано методичний підхід до формування організаційно-

економічного механізму управління процесами освоєння ресурсів сланцевого газу, 

який включає: ідентифікацію та аналіз геолого-фізичних, технологічних та еколого-

економічних факторів та характеристик газосланцевих родовищ; економіко-

математичне моделювання з метою прогнозування і оцінки перспектив видобування 
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природного газу із сланцевих формацій; аналіз та прогнозування потенціалу 

ресурсів природного газу сланцевих формацій України; оцінку ефективності 

інвестицій при освоєнні ресурсів сланцевих формацій; вдосконалення необхідної 

системи інститутів та інституцій; власне формування організаційно-економічного 

механізму управління процесами освоєння цих ресурсів.  

Основні результати розділу опубліковані у наукових працях автора [107; 

108;110;111; 113]. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСВОЄННЯ РЕСУРСІВ ПРИРОДНОГО 

ГАЗУ У СЛАНЦЕВИХ ФОРМАЦІЯХ 

 

2.1. Фактори, геолого-фізичні, технологічні та еколого-економічні 

характеристики газосланцевих родовищ. 

 

Газоносні сланці є складними природними утвореннями і їх газогенеруючу 

цінність визначається впливом численних факторів. Кількісна оцінка впливу цих 

факторів на цінність сланцевих формацій є складною проблемою, оскільки існує 

низка факторів, які характеризуються величинами, що важко піддаються або зовсім 

не піддаються безпосередньому виміру. Виявити основні з них, певним чином 

класифікувати та визначитись з кількісними показниками їх виміру – важлива 

методологічна задача. Проведений нами аналіз засвідчив, що фактори, які 

впливають на цінність газосланцевих родовищ, можна об’єднати у чотири групи: 

геолого-фізичні, фізико-хімічні, технологічні та  еколого-економічні [112] (рис. 2.1.). 

Якщо мова йде про геолого-фізичні параметри сланцевих родовищ то, перш за 

все, необхідно дати характеристику літологічного складу та стратиграфічної 

приуроченості сланцевих порід. Сланцеві породи в геології переважно відносять до 

аргілітів. Аргіліти домінують серед осадових порід Землі і складають серед них, від 

60 до 70%. Аргіліти представляють собою мілкозернисті осадові породи, які містять 

глинисті і алевритисті фракції, із дуже малим розміром зерен – від 0,5 до 0,005 мм. 

Це складна суміш органічної речовини і глинистих мінералів – ілліту, смектиту, 

каолініту і хлориту – поряд із кварцем, кальцитом, доломітом, польовим шпатом, 

апатитом і піритом. Дуже часто аргілітам притаманна сланцюватість, що 

характеризується паралельно орієнтованим розміщенням породоутворюючих 

мінералів і здатністю розколюватись на тонкі пластини. Тому, аргіліти, як правило, 

досить неоднорідні, і ця неоднорідність характеризується мінливістю по горизонталі 

і по вертикалі, внаслідок зміни умов осадонакопичення і тектонічних режимів, що 

мали місце у процесі формування шарів на протязі тривалого геологічного часу. 

Хоча далеко не всім аргілітам притаманна сланцюватість [123; 167, с. 69] 
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Рис. 2.1. Класифікація факторів та показників газосланцевих родовищ (Джерело: розроблено автором) 

Літологічна характеристика с.п. 
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Частки вільного і 
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Загалом, газоносні сланці відносяться бітумінозних осадових товщ, які 

характеризуються широким розповсюдженням у складчастих і платформових 

областях нашої планети і широким часовим діапазоном утворення – від 

кембрійського до третинного періоду.   

Бітомінозні породи – це породи, в основному, теригенні: глини, аргіліти, 

сланцюваті аргіліти і алевроліти, пісковики тощо), у яких зосереджена дисперсно 

розсіяна органічна речовина або продукти її перетворення у бітум, який називають 

керогеном [206, с. 170]. Розрізи із чорними сланцями зустрічаються у відкладах 

кембрію, середнього ордовіку, силуру, девону, крейди, пермі і еоцену. Ці періоди 

відомі, як час максимального затоплення континентів, високого рівня морів і, як 

наслідок, нестачі кисню, тобто анеоробні умови, що сприяли збереженню органічної 

речовини [93, с. 22-33; 123, с. 5-28; 211, с. 22]. 

У англомовній літературі при характеристиці покладів газу із сланцевих 

формацій широко вживається поняття «плей (play)», тобто сукупність однотипних 

покладів, зосереджених у одному нафтогазоносному комплексі, у межах однієї 

тектонічної зони, пошуки, розвідка і розробка яких здійснюється за схожою 

методикою і однаковим комплексом технічних засобів [211, с. 21]. 

Тому важливою особливістю і характеристикою покладів сланцевих формацій 

є значна площа поширення сланцевих плеїв, яка обчислюється у км2 і становить 

десятки та навіть сотні км2 (наприклад, сланці Барнет займають площу понад 20 000 

км2, Марселус – 246 000 км2, табл. 1.1) [58]. Тобто, на відміну від родовищ 

конвеційного газу, поклади газу сланцевих товщ не є приуроченими до обмежених 

ділянок земних надр, у вигляді пасток. Зазвичай, сланці виступають материнською 

породою, покришкою і колектором. Однак, не зважаю на розповсюдження 

газонасичених сланців на значних територіях, лише окремі їх частини є придатними 

до економічно рентабельного видобування газу із сланцевих порід.  

Промисловий видобуток газу є доцільним у зонах підвищеної газогенераційної 

здатності сланцевих товщ, які визначаються:  

- вмістом газу (Вг) у сланцевій породі, що вимірюється у м3/т; 

- щільністю ресурсів газу (Щр), що вимірюється у млн м3/км2. 
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На рис. 2.2. подано розподіл вмісту газу Вг, а у таблиці 2.1 його статистичні 

характеристики, які встановлені за наявною інформацією із численних джерел, 

поданою у таблиці 1.1, розділу 1.1. 

 

Рис. 2.2. Розподіл вмісту газу у сланцевих породах Вг, м3/т. 

Таблиця 2.1 

Статистичні характеристики розподілу вмісту газу у сланцевих породах 

№ п. п. Характеристики розподілу Значення 
1 Середнє значення, м3/т 4,58 
2 Стандартна помилка, м3/т 0,47 
3 Медіана, м3/т 4,25 
4 Мода, м3/т 8,49 
5 Стандартне відхилення 2,88 
6 Дисперсія вибірки 8,32 
7 Ексцес -1,1 
8 Асиметричність 0,38 
9 Інтервал, м3/т 9,46 
10 Найбільше значення, м3/т 9,9 
11 Найменше значення, м3/т 0,44 
12 Обсяг вибірки, од. 38 
13 Рівень надійності (95%) 0,96 

Як видно із рис. 2.2. і табл. 2.1 вміст газу у сланцевих товщах світу 

розподілений за нормальним законом і змінюється у межах від 0,44 до 9,9 м3/т, 

середнє значення становить –  4,58 м3/т. 
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Що стосується щільності ресурсів газу (Щр), то: по-перше, цей параметр є 

похідним від  Вг і ефективної товщини сланцевої товщі; по-друге, дослідження 

ефективної товщини сланцевих порід буде здійснено далі.  

Слід зазначити, що параметри Вг і Щр є найважливішими показниками для 

підрахунку запасів сланцевого газу, а це визначальна геолого-економічна 

характеристика будь-яких родовищ нафти і газу. Від запасів родовища залежать 

обсяги видобутку газу, можливості застосування певних видів техніки   і  технології,  

рівень експлуатаційних та інвестиційних витрат. 

У міжнародній практиці і вітчизняній практиці при підрахунку запасів  

визначають геологічні запаси  і видобувні запаси.  

Геологічні запаси або загальні запаси сланцевого газу визначають здебільшого 

об’ємним методом. При цьому, згідно «Методичних вказівок з оцінки ресурсів газу 

сланцевих товщ» [137], окремо визначаються загальні ресурси вільного газу, окремо 

сорбованого та закритого в порах сланцевого газу. 

Загальні ресурси газу сланцевих товщ визначаються за формулою 

                                       ,                               (2.1) 

де: QГСТ – загальні ресурси газу сланцевих товщ, млн м3; S – площа покладу газу в 

найбільш продуктивних межах сланцевої товщі, м2; h – товщина пористої 

(продуктивної) частини сланцевої товщі, м; m – коефіцієнт відкритої пористості, 

частка одиниці; kГ – коефіцієнт газонасиченості за даними геофізичних досліджень, 

частка одиниці;  f – поправка на температуру; Рп – середнє значення початкового 

пластового тиску у покладі газу сланцевих товщ, МПа; Рк  – кінцевий пластовий 

тиск, приймається на рівні 0,1 МПа; α, αк, – стандартні поправки на відхилення 

вуглеводневих газів від закону Бойля-Маріотта. 

Оцінка сорбованого та закритого в порах сланцевого газу здійснюється за 

формулою: 

                                                        Q = F×h×ρп×Хп,                                               (2.2) 

де: Q - початкові геологічні запаси газу, млн м3; F – площа газоносності, м2; h – 

товщина перспективної товщі, м; ρп  – щільність порід, кг/м3; Хп – газоносність порід, 

м3/кг. 

)( кКПГГСТ РРfkmhSQ aa -´´´´=
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Видобувні запаси – це частина геологічних запасів, видобуток і використання 

яких є економічно доцільні за умови застосування сучасних технічних засобів і 

технології та дотримання вимог щодо охорони надр і природи. Видобувні запаси 

визначаються множенням геологічних запасів на коефіцієнт газовіддачі. Згідно 

«Методичних вказівок з оцінки ресурсів газу сланцевих товщ» коефіцієнт 

газовіддачі умовно приймається в межах 0,2-0,3 [137, с. 20; 166, с. 497]. 

Величини геологічних і видобувних запасів  газу у міжнародній практиці 

визначається у стандартних кубічних футах – cf (1cf = 0,028 м3), найчастіше – 

трильйонах кубічних футів (Tcf).  

Наступним, важливим параметром сланцевих родовищ є глибина залягання 

сланцевої товщі, що як геологічний фактор  суттєво впливає на вибір технічних, 

технологічних і організаційних рішень при бурінні свердловин, розробці родовищ, а 

також є важливим фактором  формування величини інвестиційних витрат і 

собівартості видобутку газу. З іншого боку, із зростанням глибини залягання 

сланцевих товщ, зростають пластові тиски і температури, що сприяє поглибленню 

степеня катагенезу органічної речовини. 

На рис. 2.3. подано розподіл глибин залягання покрівлі сланцевих порід, а у 

таблиці 2.2 його статистичні характеристики. 

 
Рис. 2.3  Розподіл глибин залягання сланцевих порід 
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Таблиця 2.2  

Статистичні характеристики розподілу глибин залягання сланцевих 

порід 

№ п. п. Характеристики розподілу Значення 
1 Середнє значення, м 2088 
2 Стандартна помилка, м 183 
3 Медіана, м 2134,5 
4 Мода, м 1219 
5 Стандартне відхилення 1131 
6 Дисперсія вибірки 1279093 
7 Ексцес 0,56 
8 Асиметричність 0,027 
9 Інтервал, м 4378 
10 Найбільше значення, м 122 
11 Найменше значення, м 4378 
12 Обсяг вибірки, од. 38 
13 Рівень надійності (95%) 372 

 

Як видно із рис. 2.2. і таблиці 2.2 глибина залягання покрівлі сланцевих товщ 

розподілена за нормальним законом і змінюється у межах від 122 до 4378 м, середнє 

значення становить –  2088 м.  

Не менш важливими характеристиками сланцевих родовищ є колекторські 

властивості сланцевих порід, до яких відносяться ефективна товщина, 

проникливість і пористість. 

Товщина сланців, разом із великою площею їх розповсюдження і наявністю 

органічної речовини для адсорбції газу визначають запаси сланцевого газу, а також 

створюють більш сприятливі умови для буріння горизонтальної частини 

свердловин. Необхідно зазначити, що не вся товща сланців представляє 

комерційний інтерес. Тому існує поняття ефективної товщини, яка визначається за 

результатами геофізичних досліджень свердловин, з врахуванням кількісних і 

якісних критеріїв її визначення на конкретній площі. Більш потужні сланцеві товщі 

є інвестиційно привабливішими об’єктами. З розвитком техніки і технологій 

буріння, проведення ГРП, необхідна для рентабельної розробки ефективна товщина 

сланцевих пластів буде зменшуватись. 

На рис. 2.4. подано розподіл ефективної товщини сланцевих порід, а у таблиці 

2.3. його статистичні характеристики. 
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Рис. 2.4.  Розподіл ефективної товщини сланцевих порід. 
                                                                                   

Таблиця 2.3 

Статистичні характеристики розподілу ефективної товщини сланцевих 

порід 

№ п. п. Характеристики розподілу Значення 

1 Середнє значення, м 85,80 

2 Стандартна помилка, м 13.79 

3 Медіана, м 65 

4 Мода, м 30 

5 Стандартне відхилення 76,80 

6 Дисперсія вибірки 5898 

7 Ексцес 3,99 

8 Асиметричність 1,88 

9 Інтервал, м 344 

10 Найбільше значення, м 350 

11 Найменше значення, м 6 

12 Обсяг вибірки, од. 38 

13 Рівень надійності (95%) 28,17 

 

Як видно із рис. 2.3. і таблиці 2.3 ефективна товщина сланцевих товщ також 

розподілена за нормальним законом і змінюється у межах від 6 до 350 м, середнє 

значення становить – 85,8 м. 

Проникність є характеристикою, що визначає фільтраційні властивості 

сланцевих порід. Хоча, як вже зазначалось у першому розділі, сланцеві породи 

характеризуються аномально низькою матричною проникністю. Однак важливе 
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значення має обумовлена сланцюватістю наявність системи природних тріщин, що 

підвищують ефективність проведення ГРП, оскільки існування по природних 

сприяють розповсюдженню і розвитку систем штучних тріщин [137]. 

На рис. 2.5. подано розподіл проникливості сланцевих порід, а у таблиці 2.4. 

його статистичні характеристики. 

Як видно із рисунка, характер розподілу проникливості сланцевих порід, 

підчиняється явно логнормальному закону. Цю гіпотезу підтвердив і подальший 

аналіз натуральних логарифмів  проникливості. Тому ефективною, незміщеною і 

найбільш достовірно оцінкою проникливості сланцевих порід буде не середня 

арифметична, а середнє значення логарифмів проникливості. Це не суперечить 

результатам  численних досліджень проникливості, отриманих іншими науковцями і 

буде враховано при побудові багатомірних кореляційних залежностей у наступних 

розділах дисертаційної роботи. 

 

Рис. 2.5. Розподіл проникливості сланцевих порід. 
 

Щодо статистичних характеристик проникливості сланцевих порід, то вони 

такі: проникливість сланцевих порід міняється у широких межах від 5 до 5000 

нанодарсі, середнє значення становить 679 нанодарсі (таблиця 2.4). 

Наступною важливою характеристикою, що характеризує колекторські 

властивості сланцевих порід, є пористість.  

Локальні високопродуктивні зони сланцевих товщ характеризуються високою 

матричною пористістю.  
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Таблиця 2.4 

Статистичні характеристики розподілу проникливості сланцевих порід 

№ п. п. Характеристики розподілу Значення 

1 Середнє значення, нанодарсі 679 

2 Стандартна помилка, нанодарсі 374 

3 Медіана, нанодарсі 87,5 

4 Мода, нанодарсі 50 

5 Стандартне відхилення 1399 

6 Дисперсія вибірки 1958090 

7 Ексцес 7,64 

8 Асиметричність 2.75 

9 Інтервал, нанодарсі 4995 

10 Найбільше значення, нанодарсі 5000 

11 Найменше значення, нанодарсі 5 

12 Обсяг вибірки, од. 14 

13 Рівень надійності (95%) 807,94 

Пори в у сланцевих породах містять значні кількість вільного сланцевого газу, 

який у початкові періоди видобування можна вилучати з високими дебітами, що 

сприяє покращенню економічних показників розробки. 

На рис. 2.6. подано розподіл пористості сланцевих порід, а у таблиці 2.5 його 

статистичні характеристики. 

 

Рис. 2.6. Розподіл пористості сланцевих порід. 

Як видно із рис. 2.6. і таблиці 2.5 пористість сланцевих товщ розподілена за 

нормальним законом і змінюється у межах від 0,5 до 14%, середнє значення 

становить –  6,39%. Величина пористості сланцевих порід має бути не менша 3%. 

Таблиця 2.5 

Статистичні характеристики розподілу пористості сланцевих порід 
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№ п. п. Характеристики розподілу Значення 
1 Середнє значення, % 6,39 
2 Стандартна помилка,% 0,61 
3 Медіана, % 6 
4 Мода, % 6 
5 Стандартне відхилення 3,73 
6 Дисперсія вибірки 13,99 
7 Ексцес -0,34 
8 Асиметричність 0,49 
9 Інтервал, % 13,5 
10 Найбільше значення, % 14 
11 Найменше значення, % 0,5 
12 Обсяг вибірки, од. 38 

13 Рівень надійності (95%) 1,24 

Окрім колекторських властивостей, не менш важливими характеристиками 

сланцевих порід є вміст органічної речовини  у сланцевих породах Сорг та ступінь її 

катагенетичних перетворень (еволюції). Головним критерієм відмінності газоносних 

сланців від звичайних осадових пелітоморфних порід, є вміст органічної речовини 

(керогену) [124, с. 22]. 

На рис. 2.7. подано розподіл вмісту органічної речовини у сланцевих породах, 

а у таблиці 2.6 його статистичні характеристики. 

 

Рис. 2.7. Розподіл вмісту органічної речовини у сланцевих породах. 
 

 

 

 



 

 

102 
Таблиця 2.6 

Статистичні характеристики розподілу вмісту органічної речовини у 

сланцевих породах 

№ п. п. Характеристики розподілу Значення 

1 Середнє значення, % 4,88 

2 Стандартна помилка,% 0,66 

3 Медіана, % 3,89 

4 Мода, % 2 

5 Стандартне відхилення 4,04 

6 Дисперсія вибірки 16,3 

7 Ексцес 3,99 

8 Асиметричність 1,6 

9 Інтервал, % 19,54 

10 Найбільше значення, % 20 

11 Найменше значення, % 0,46 

12 Обсяг вибірки, од. 38 

13 Рівень надійності (95%) 1,33 

 

Як видно із рис. 2.7. і таблиці 2.6 вміст органічної речовини у сланцевих 

товщах також розподілений за нормальним законом і змінюється у межах від 0,46 до 

20%, середнє значення становить –  4,88%. Як показують числення дослідження, 

вміст органічної речовини у перспективних зонах має перевищувати 1-3%. 

Підвищений вміст органічної речовини також може сприяти поновленню запасів 

газу. 

Степінь катагенетичних перетворень і зрілість органічної речовини 

визначається різними методами. Один із них, за відбивною здатністю вітриніту (Rо), 

що виражається у відсотках. Вітриніт – це мінерал у вигляді детриту, який є одним 

із найбільш розповсюджених мікрокомпонентів органічної речовини. Він володіє 

найбільшим блиском (відбивною здатністю) і геохімічною стійкістю. Встановлено, 

що під дією температури, відбувається закономірне збільшення його відбивної 

здатності, яка визначається в лабораторних умовах під мікроскопом. Тому, відбивна 

здатність вітриніту стала використовуватись для визначення степені катагенетичних 

(метаморфічних) перетворень керогену. Н. Б. Вассоєвичем, А. Е. Конторовичем, Н. 

В. Лопатіним побудована спеціальна шкала градації катагенетичних перетворень, 

яка наведена у Додатку А до дисертації. На цій шкалі виділяються три підстадії 

катагенезу: протокатагенетична (ПК), мезокатагенетична (МК), і апокатагенетична 
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(АК). Кожна із цих підстадій поділена на ряд градацій: ПК – на три, МК – на п’ять, 

АК – на чотири [222]. У породах, які збагачені органічною речовиною і знаходяться 

на стадіях пізнього катагенезу МК4-МК5 та метагенезу АК1, фіксується швидке 

зростання до максимуму вмісту метану. Саме на цьому етапі утворюється значна 

частина метану – до 12% від вихідної маси ОР, внаслідок чого він отримав назву 

головної фази газоутворення [50, с.135-136]. 

Загалом, із підвищенням рівня катагенетичних перетворень, тобто рівня 

термічної зрілості органічної речовини, зростає вміст вуглецю у керогені, відповідно 

зростає значення Rо.  

На рис. 2.8. подано розподіл значень параметру Rо у сланцевих породах, а у 

таблиці 2.7 даються його статистичні характеристики. 

 

Рис. 2.8. Розподіл ступеня катагенезу сланцевих порід Rо, %. 

Як видно із рис. 2.8. і таблиці 2.7 параметр Rо у сланцевих товщах 

розподілений за нормальним законом і його величина змінюється у межах від 0,4 до 

5%, середнє значення становить –  1,88%. Тобто, сланцеві породи родовищ, з яких у 

даний час здійснюється комерційний видобуток газу, мають, переважно, достатню 

високу ступінь катагенезу.  
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Таблиця 2.7 

Статистичні характеристики розподілу ступеня катагенезу сланцевих 

порід, Rо, %. 

№ п. п. Характеристики розподілу Значення 
1 Середнє значення, % 1,88 
2 Стандартна помилка,% 0,18 
3 Медіана, % 1,79 
4 Мода, % 0,6 
5 Стандартне відхилення 1,09 
6 Дисперсія вибірки 1,18 
7 Ексцес 1,1 
8 Асиметричність 0,93 
9 Інтервал, % 4,6 
10 Найбільше значення, % 5 
11 Найменше значення, % 0,4 
12 Обсяг вибірки, од. 38 

13 Рівень надійності (95%) 0,36 
Ще один метод, який використовується при дослідженнях газогенераційного 

потенціалу нафтоматеринських порід – метод «Рок-Евал», що полягає у піролізі 

органічної речовини із сланцевих порід при високих температурах, в результаті чого 

визначається комплекс параметрів, які також дають змогу оцінити степінь термічної 

зрілості керогену сланцевих порід, таблиці 2.8 

Таблиця 2.8 

Стадії термічної зрілості органічної речовини (стосовно здатності 

нафтогазогенерації) за параметрами піролізу «Рок-Евал» 

Стадії зрілості Rо,% Тmax, оС РІ 
Характер 
продуктів 
генерації 

незріле 0,2-0,6 < 435 < 0,1 жирні гази 
важкі нафти 

зріле 

ранньої зрілості 0,6-0,65 435-445 0,1-0,15 нафти 

пік нафтогенерації 0,65-0,9 445-450 
0 

0,25-0,40 
нафти 

 

пізньої зрілості 0,9-1,35 450-470 > 0,40 
легкі нафти 
конденсати 
жирні гази 

надзріле > 1,35 > 470 - гази 

Джерело: Сфомовано автором за даними [158]. 
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Як видно із таблиці 2.8., для оцінки якості, типу і генетичного потенціалу 

нафтогазоносних порід одним із параметрів, що визначається методом Рок-Евал 

використовується індекс продуктивності РІ, який розраховується за формулою 

                                                      РІ = S1/ S1+ S2                                               (2.3) 

де; S1 – частка рідких вуглеводнів, що виділяються при нагріванні до 300оС; S2 –  

кількістість вуглеводневих продуктів розкладу керогену в діапазоні температур 300-

600 оС.  

Окрім цього методом Рок-Евал визначається водневий індекс (HI - hydrogen 

index), що розраховується як відношенням кількості органічних сполук S2 до вмісту 

органічного вуглецю (TOC - total organic carbon) у зразку (мг УВ/г TOC). На основі 

водневого індексу виявляються нафтогазоматеринські породи і здійснюється їх 

поділ на:  

- переважно нафтогенеруючі (І тип, НІ > 600);   

- генеруючі нафту (ІІ тип, НІ – 300-600);  

- генеруючі одночасно нафту і газ (ІІ/ІІІ тип, НІ – 200-300); 

- газогенеруючі (ІІІ тип, НІ – 50-200); 

- практично не генеруючі пластові флюїди (IV тип, НІ < 50). 

Необхідно зазначити, що ця класифікація є справедливою тільки для незрілої 

органічної речовини (Rо – 0,2-0,6) [158]. Тому показник водневого індексу можна 

використовувати тільки для попередньої, приблизної оцінки зрілості і якісної 

класифікації нафтогазоносності сланцевих порід.  

Загалом, необхідно зазначити, що високотріщинуваті сланці, які містять 

значну кількість термогенно зрілої органічної речовини, відповідно, мають 

підвищений вміст вільного газу. При значних глибинах залягання і в умовах 

високого тиску, це забезпечує значні початкові дебіти пластових флюїдів.  

В зонах з підвищеним вмістом органічної речовини, містяться і великі об’єми 

адсорбованого газу, молекули якого, в основному, знаходяться на поверхні 

керогену. Необхідно зазначити, що газ може бути сорбований і глинистими 

мінералами сланців. Зрозуміло, що вміст вільного і сорбованого газу знаходяться в 

оберненій пропорції. Кількість адсорбованого газу коливається в межах від 10% до 

85% (табл. 1.1), середнє значення складає близько 50%. Адсорбований  газ сприяє 
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стабільності дебітів газу при падінні тисків, внаслідок виснаження пластової енергії 

[167].  

Якщо мова йде про сланцеві породи як колектори, то їх якість визначається 

вмістом глинистих, кварцевих і карбонатних мінералів. Геологами компанії  

Schlumberger запропонована класифікація сланцевих порід sCore, яка визначає 16 

класів цих порід, що за даними керну і каротажних досліджень можуть бути 

класифіковані як: глинисті (багаті глинами), кременисті або карбонатні аргіліти. 

Найбільш бажані для нафтових компаній продуктивні аргіліти, як правило, 

характеризуються високим вмістом неглинистих мінералів, переважно силікатних і 

карбонатних [7, с. 69]. Вміст глинистих мінералів має не перевищувати 50%, інакше 

сланець підлягає пластичним деформаціям і може утворювати тріщин необхідних 

для міграції газу. 

Окрім глинистості, не менш важливою характеристикою якості сланцевих 

порід як резервуарів природного газу, є вміст кремнистих мінералів, що визначають 

такий їх параметр, як крихкість. За наявними даними (табл. 1.1, табл. 1.5), вміст 

кременистих мінералів коливається в межах 15-45%, середнє значення складає 

близько 33%. Ця характеристика сланцевих резервуарів має особливе значення з 

точки зору успішності проведення гідророзривів, тобто якості закінчування 

свердловин. Адже чим більший вміст кременистих мінералів (більше 40%), тим 

сприятливішими є умови для  створення зон штучної тріщинуватості і тим більші 

дебіти свердловин [167, 126].  

Карбонатність (вміст карбонатних мінералів) також є сприятливою 

характеристикою сланцевих порід при оцінці їх якості. Вона змінюється у межах 10-

60%, середнє значення складає близько 23% (табл. 1.1, табл. 1.5). Аргіліти, що 

мають високий вміст карбонатів (більше 60%) також знаходяться в зонах, які 

характеризуються високою якістю колектора і якістю закінчування свердловин [167, 

с. 70]. 

Наступною групою факторів, що мають важливе значення при оцінюванні 

родовищ природного газу у сланцевих породах є фізико-хімічні характеристики 

цього газу.  
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Загалом, основними показниками властивостей природного газу є 

молекулярна маса, густина відносно повітря, коефіцієнт стисливості, об’ємний 

коефіцієнт, теплота згорання. 

Молекулярна маса природного газу залежить від його хімічного складу, а це 

суміш різних вуглеводневих газів земної кори: метану – СН4, етану – С2Н6, пропану 

– С3Н8, ізобутану – С4Н10, ізопентану – С5Н12, гексану –С6Н12, гептану – С7Н16, азоту, 

вуглекислого газу [166, с. 315].  

Сланцевий газ є тим же природним газом і підтвердженням цього є те, що він 

переважно (близько 97%) складається з метану. Однак, до його складу можуть 

входити інші гази із різним процентним вмістом: водень 25-40%, метан 14-17%, 

чадний газ 10-20%, вуглекислий газ 10-20%, етан, інші вуглеводні 4-5%, азот 22-

25%, кисень не більше 1%  [53, с. 160]. 

Цінність сланцевого газу зростає із збільшенням вмісту вуглеводнів вищої 

групи – етану, пропану та інших. Це пояснює підвищений інтерес до таких плеїв як 

Ютіка, Ігл Форд, які містять «жирний газ», багатий вуглеводнями вищої групи. Рідкі 

фракції на цих плеях складають тільки 17% відсотків від загального видобутку, 

проте забезпечують 40% виручки [76, с. 162].  

Зрозуміло, що якість сланцевого газу знижують такі його компоненти, як 

вуглекислий газ, азот, сірководень, чадний газ та ін. Так, на родовищі Барнет із 

чотирьох тестових свердловин одна показала високий вміст азоту – 7-8%. Такий газ 

потребує підготовки. Газ на плеї Марселлус містить менше метану на користь більш 

цінних вищих компонентів із невисоким вмістом оксиду вуглецю та азоту і тому 

переробка газу тут практично не потрібна. Газ плею Фаетвіл має дуже високий вміст 

метану – 97%, для його підготовки до транспортування використовується тільки 

сепарація. Гази плеїв Нью Олбані, Хейнсвіл мають високий вміст СО2 (8-10%) і їх 

необхідно переробляти. Склад газу плею Антрім унікальний, це переважно 

біогенний метан, що є побічним продуктом споживання бактеріями органічних 

речовин у сланцях [194].    

Важливою характеристикою сланцевого газу є густина, яка визначається 

відносно повітря і коливається у межах від 0,7 до 0,9 кг/м3.  
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В’язкість – це властивість рідин та газів чинити опір взаємному переміщенню 

сусідніх шарів при русі (внутрішнє тертя). На відміну від нафт, для газів цей 

параметр є менш важливим, складає соті частки мПа*с, і змінюється для газів різних 

родовищ у незначних межах. 

Сланцевий газ, як і інші вуглеводневі гази, тією чи іншою мірою за своїми 

властивостями не відповідає законам газового стану для ідеального газу. Тому для 

його характеристики використовують показник – коефіцієнт стисливості газу, що є 

відношенням об’ємів реального і ідеального газу.  

Ще один показник, об’ємний коефіцієнт пластового газу, що відповідає зміні 

об’єму 1 м3 газу відібраного за стандартних умов, при перенесенні його у пластові 

умови [166]. 

Відомо, що основною характеристикою, яка визначає якість природного  газу 

є його теплотворна здатність. Саме тому на світових газових ринках ціна газу 

визначається його теплотворною здатністю у британських теплових одиницях 

(БТЕ). Загалом, теплотворна здатність природних газів залежить від компонентного 

складу і коливається в межах 33000-44000 кДж. Температура газокисневого полум’я 

при згоранні сланцевого газу у кисні складає 2000оС. Найнижча теплота згорання 

газу із сланцевих порід складає 12,6-14,3 МДж/м3 [53, с. 160]. 

Наступною групою факторів є технологічні фактори. Сланцева революція у 

США і Канаді була б не можлива без прогресу в розвитку технологій видобування. 

Найважливішим технологічним проривом стало суміщення технологій 

горизонтального буріння і гідророзривів пласта.  

Однак, саме горизонтальне буріння стало тією технологією, що дозволила 

різко збільшити видобування сланцевого газу. До основних технологічних 

параметрів, які стосуються буріння відносяться: загальна кількість пробурених 

свердловин; щільність буріння; довжина горизонтальної частини свердловини; 

площа сланцевого пласта, яку охоплює одна свердловина. 

Загальна кількість горизонтальних свердловин залежить від площі сланцевого 

родовища або його ділянок з підвищеною продуктивністю – «sweet spots», які 

планується охопити розробкою. Останнім часом число пробурених свердловин 

зменшується, а видобуток газу зростає. Це пояснюється застосуванням передових 
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технологій у бурінні, а саме використанні самохідних роботизованих бурових 

станків і кущового буріння. 

Технологія  кущового буріння полягає у тому, що спочатку буриться сітка 

вертикальних свердловин, а потім буряться горизонтальні стовбури. В результаті 

значно скорочується час буріння і на 15-30% вартість свердловин [76]. 

Щільність буріння – це кількість пробурених свердловин на 1км2 площі 

сланцевого плею. Цей параметр є похідним від попереднього і характеризує площу 

сланцевого родовища, яку планується охопити розробкою однією сердловиною. 

Довжина горизонтальної частини свердловини є параметром, який 

характеризує довжину ділянки свердловини в середині продуктивного сланцевого 

пласта, при цьому  горизонтальна частина свердловин може відходити від 

вертикальної частини на 1,5-2км [76, с. 141]. 

Площа сланцевого пласта, яку охоплює одна свердловина залежить від 

довжини горизонтальної частини і кількості горизонтальних стовбурів, які буряться 

з одного куща. Цей параметр є визначальним для продуктивності свердловин, що 

пробурені на сланцевий газ. 

Гідророзрив пластів – це технологія, яка широко використовується для 

інтенсифікації процесів видобування нафти і газу. Як вже зазначалось вище, без 

суміщення горизонтального буріння і гідророзривів, були б неможливі досягнуті на 

сьогодні успіхи у видобування сланцевого газу. Основними технологічними 

параметрами, що стосуються гідророзривів є: кількість ГРП у свердловині; віддаль 

між кластерами ГРП; кількість стадій ГРП; об’єм води необхідний для здійснення 

гідророзриву; склад і кількість компонентів для гідророзриву. 

Загальна кількість ГРП у свердловині залежить від довжини горизонтальної 

ділянки свердловини, віддалі між кластерами ГРП та кількості стадій проведення 

ГРП, кількості повторних гідророзривів. 

Віддаль між кластерами ГРП залежить від геолого-фізичних характеристик 

сланцевих порід, таких як: щільність ресурсів, наявність зон, природної 

тріщинуватості, проникливість. 
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Також при розробці сланцевих родовищ все ширше застосовуються 

багатостадійні гідророзриви (рис. 2.9.). Це дозволяє збільшити початкові дебіти 

свердловин на 50% [75]. 

Для здійснення гідророзривів необхідні значні обсяги води, які досягають 10- 

20 тис. л на одну свердловину. Нові технології дозволяють очищувати і повторно 

використовувати практично всю воду, що використовується при проведенні ГРП 

[76, с. 155]. Окрім води, при проведенні ГРП використовують досить широкий 

список інших компонентів, серед яких основними є пісок (пропант), кислоти, 

стабілізатори, інгібітори та ін. 

 

Рис. 2.9. Розвиток багатостадійного ГРП. Джерело: [75]. 

Рідини, що використовуються для проведення сучасної операції ГРП, як 

правило на 95-98% складаються із води і пропантів і тільки незначну складову 

мають різні хімічні реагенти [196]. 

Останнім часом для розущільнення сланцевих порід все ширше застосовується 

безводна технологія пропанового (газового) фрекінгу. Технологія включає в себе 

зрідження пропану, перемішування утвореної рідини з піском і запомповування 

утвореного гелю в пласт. Перевагою такої технології є її вища ефективність за 

рахунок того, що залучається більша частина пласта в роботу, оскільки при 

гідророзриві значні об’єми пор заняті закачаною водою, що перешкоджає виходу 

газу. Ще одною перевагою нової технології є те, що при її застосуванні відсутні 
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етапи пов’язані із відкачкою і очищенням води, що сприяє здешевленню всього 

процесу [76, с. 159]. До технологічних параметрів слід також віднести коефіцієнт 

газовилучення, який для сланцевих родовищ коливається у межах від 20% до 50-

60% [216, с. 37], а також обсяги попутного видобутку води, який коливається на 

різних родовищах в межах 0,8-80 м3/ добу [196]. 

Завершає класифікацію факторів, що визначають цінність сланцевих родовищ 

група еколого-економічних факторів. Основними економічними показниками 

розробки сланцевого родовища є продуктивність свердловин,  витрати на 

видобування одиниці об’єму сланцевого газу, інвестиційні витрати на буріння 1 

свердловини, час буріння 1 свердловини, витрати на проведення гідророзривів та 

інших методів розущільнення сланцевих порід, рентабельність видобутку.  

Серед економічних параметрів першочергове значення має продуктивність 

свердловин. На рис. 2.10. подано розподіл продуктивності свердловин на сланцевий 

газ, а у таблиці 2.9 його статистичні характеристики. 

 

Рис. 2.10.  Розподіл продуктивності свердловин (дебіту), м3/доб./свердл. 

Як видно із рис. 2.10. і таблиці 2.9 продуктивність свердловин із видобутку 

сланцевого газу розподілена за нормальним законом і змінюється у межах від 1,09 

до 87 м3/доб./свердловину, середнє значення становить –  20,33 м3/доб/свердловину.  

Витрати на видобуток одиниці сланцевого газу залежать від продуктивності 

свердловин, фізико-хімічних властивостей газу, цін на матеріальні ресурси, що 
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використовуються у процесі видобування, технологічних параметрів розробки. У 

процесі розробки сланцевих родовищ вони можуть змінюватись в широких межах. 

Інвестиційні витрати у розробку родовища,  у першу чергу залежать від витрат 

на буріння свердловин, які визначаються природними особливостями покладів 

сланцевого газу (глибина залягання сланцевих порід, складу і параметри буримості 

вищезалягаючих і сланцевих порід, довжина горизонтальної частини стовбура 

свердловини), технологічними параметрами системи розробки, 

загальноекономічними умовами освоєння родовищ. 

Таблиця 2.9 

Статистичні характеристики розподілу продуктивності (дебіту) 

свердловин 

№ п. п. Характеристики розподілу Значення 
1 Середнє значення, м3/доб./свердл. 20,33 
2 Стандартна помилка, м3/доб./свердл. 3,93 
3 Медіана, м3/доб./свердл. 11,6 
4 Мода, м3/доб./свердл. 2,55 
5 Стандартне відхилення 21,89 
6 Дисперсія вибірки 479,19 
7 Ексцес 1,34 
8 Асиметричність 1,38 
9 Інтервал, м3/доб./свердл. 85,91 
10 Найбільше значення, м3/доб./свердл. 87 
11 Найменше значення, м3/доб./свердл. 1,09 
12 Обсяг вибірки, од. 32 

13 Рівень надійності (95%) 8,03 

Загальноекономічні умови освоєння родовища визначаються наявністю 

інфраструктури (доріг, ліній електропередач, газопроводів), забезпеченістю 

кваліфікованою робочою силою, можливістю залучення до процесу розробки 

геофізичних, будівельних, транспортних та інших сервісних організацій. 

Важливою інвестиційною складовою при видобуванні сланцевого газу є 

витрати на здійснення розущільнення і стимулювання сланцевих порід. Їх величина 

залежить від технологій ГРП, які застосовуються, кількості гідророзривів чи інших 

методів стимулювання сланцевих порід у свердловині. 

Рентабельність видобування сланцевого газу, у першу чергу, залежить від 

якості ресурсу, величини витрат на його видобуток, цін на газових ринках, а також 

виду показника рентабельності і методів його визначення. Загалом газовидобувна 
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галузь є рентабельною, а отже інвестиційно привабливою. Щодо конкретних 

сланцевих родовищ, то рентабельність видобування газу для них може суттєво 

відрізнятись.  

Крім вищенаведених, значний вплив мають інші фактори, що визначають 

цінність родовищ, так звані соціально-економічні та екологічні фактори. До них 

належать: забезпеченість країни природним газом;  кон¢юнктура світового ринку 

природного газу; існуюча інфраструктура в регіоні;  рівень та структура споживання 

енергії. 

Розглядаючи екологічні фактори при розробці сланцевих родовищ необхідно 

охарактеризувати: можливі обсяги шкідливих викидів в атмосферу; скиди у водне 

середовище; можливе забруднення водоносних горизонтів; деструктивні впливи на 

грунти і ландшафт. 

Також,  характеризуючи фактори, що впливають на цінність сланцевих 

родовищ, необхідно не забувати і про такі фактори як: статус і можливості передачі 

земельних ділянок у користування; врахування сервітутів  у землевикористанні; 

існуючу інфраструктуру; умови оподаткування; законодавчі пільги та обмеження.  

Таким чином, можна зробити висновок, що кожне родовище природного газу 

приурочене до сланцевих порід є неповторним витвором природи, характеризується 

рядом геологічних, економічних, екологічних показників та факторів, що 

визначають на його цінність та відображають їх основні природно-геологічні 

характеристики і ефективність розробки. 

 

2.2. Моделювання системи показників для оцінювання перспектив 

видобування природного газу із сланцевих порід. 

 

Незважаючи на успішну розробку газових покладів у сланцевих породах, 

сьогодні стало зрозумілим, що не на всіх ділянках сланцевих формацій можливе 

рентабельне видобування вуглеводнів. Це обумовлено, у першу чергу, значною як 

просторовою так і вертикальною мінливістю якісних характеристик сланцевих 

порід. Тому перед геологічними і економічними службами провідних 

нафтогазовидобувних компаній світу гостро постало питання встановлення 
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критеріїв, для пошуку і виділення найбільш перспективних ділянок для 

комерційного видобутку газу із сланцевих порід, так званих «sweet spots - солодких 

місць». 

Проблемі виявлення найбільш перспективних зон щодо рентабельного 

видобутку природного газу із сланцевих порід присвячено ряд публікацій [1, 18, 48, 

84, 100, 139, 167, 178, 179, 183], однак у цих роботах здебільшого розглядались 

питання щодо встановлення критеріїв, які якісно і кількісно характеризують 

найбільш перспективні зони, проблеми вибору комплексу геолого-геофізичних 

методів, що дають можливість їх виявляти. Між тим, ще не було спроб застосувати 

статистичні методи для узагальнення існуючої інформації про сланцеві формації та 

на цій основі встановити кореляційні залежності, які дадуть змогу не тільки 

дослідити взаємозв’язки між основними характеристиками сланцевих формацій, але 

і прогнозувати такі важливі геолого-економічні параметри, як вміст газу, величину 

прогнозних ресурсів, і що дуже важливо, продуктивність (дебіт) свердловин на тій 

чи іншій перспективній ділянці та граничну межу витрат, при яких видобування газу 

із сланцевих порід буде рентабельним. 

У сучасних умовах розвитку світової економіки для оцінки та прогнозування 

економічних процесів широко застосовують математичні методи. Значна кількість, 

мінливість та невизначеність факторів у нафтогазовидобувній сфері обумовлює 

необхідність застосування множинного кореляційно-регресійного аналізу [61, 145] 

для кількісної оцінки залежностей між параметрами, що характеризують окремі 

геолого-фізичні властивості нафтогазоперспективних формацій та економічними 

характеристиками видобування із них вуглеводнів.  

Під час такого аналізу необхідно встановити теоретичну форму зв’язку між 

факторними і результативними ознаками (регресійний аналіз) та визначити тісноту 

цього зв’язку (кореляційний аналіз), тобто кількісно виміряти й оцінити механізм 

взаємодії досліджуваних факторних ознак. Отримані результати кореляційно-

регресійного аналізу можна використати для економічного обґрунтування 

управлінських рішень в процесі розвідки та видобутку природного газу із сланцевих 

порід на нових перспективних ділянках.  

Існуючий досвід видобування газу із сланцевих порід [149, с. 40-52], описаний 
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у розділі 1.1 дав змогу встановити найважливіші геологічні характеристики 

сланцевих формацій, які і послужили основою для кореляційно-регресійного 

аналізу, а саме: 

- вміст органічної речовини (Сорг), %; 

- термальна зрілість сланцевих порід (степінь катагенезу Ro), %; 

- пористість (Кп),%; 

- ефективна потужність продуктивного горизонту (hеф), м; 

- проникливість (Кпр), нанодарсі; 

- глибина залягання (Н), м; 

При чому дослідження здійснювались у трьох напрямах шляхом:  

1) встановлення кореляційних залежностей між вмістом газу у сланцевих 

породах і їх геологічними характеристиками, з метою подальшого використання для 

оцінювання газогенераційного потенціалу сланцевих формацій; 

2) встановлення кореляційних залежностей між продуктивністю свердловин і 

геологічними характеристиками сланцевих формацій; 

3) встановлення кореляційних залежностей між ціною беззбиткового 

видобування сланцевого газу і геологічними характеристиками сланцевих формацій 

для прогнозування граничної межі витрат, при яких видобування газу із сланцевих 

порід буде рентабельним. 

Відповідні вибірки вихідних даних наведені  в додатках А1, В1, В2, С1. 

Як вже зазначалось у розділі 2.1, при виявленні і оцінювання найбільш 

перспективних зон сланцевих формацій, у першу чергу, досліджують їх 

газогенераційний потенціал [112, с. 162-171], основною характеристикою якого є 

вміст газу (Вг), що визначається  у м3/т.  

Отримані кореляційні залежності вмісту газу від основних геологічних 

характеристик сланцевих формацій [39, с. 3-7] наведено на рис. 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15. 
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Рис. 2.11. – Залежність між вмістом газу Вг та вмістом органічної речовини 

Сорг. 

 
Рис. 2.12. – Залежність між вмістом газу Вг та ступенем катагенезу Ro 

сланцевих порід. 

 

Рис. 2.13. – Залежність між вмістом газу Вг та пористістю Кп. 
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Рис. 2.14. – Залежність між вмістом газу Вг та логарифмом проникливості 

сланцевих порід. 

 
Рис. 2.15. – Залежність між вмістом газу Вг та глибиною залягання 

сланцевих порід Н. 
Як видно із рисунків, отримані результати підтверджують гіпотези про пряму 

залежність газогенераційного потенціалу сланцевих формацій від вмісту керогену, 

степені його катагенезу, пористості, проникливості і глибини залягання. 

Аналітичний вираз цих кореляційних залежностей і встановлена тіснота зв’язків, що 

характеризується коефіцієнтами парної кореляції такі: 

Вг = 0,2583 Сорг + 3,1588,                        R2 = 0,1456             (2.4); 

Вг = 0,9876 Rо + 2,4875,                            R2 = 0,1445             (2.5); 

Вг = 0,3039 Кп + 2,4528,                            R2 = 0,1657             (2.6); 

Вг = 0,7574 lnКпр + 1,419,                         R2 = 0,2143             (2.7); 

Вг = 0,0016 Н + 0,9844,                              R2 = 0,3686             (2.8). 
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Це дало змогу зробити висновок про доцільність побудови множинних 

кореляційно-регресійних залежностей, які дають змогу комплексно пов’язати 

геологічні властивості сланцевих порід із вмістом у них газу (залежності 2.9, 2.10, 

2.11): 

          Вг = 0,33 + 0, 052 Сорг + 0,08 Rо+ 0.12 Кп + 0,0014 Н                          (2.9) 

Rм= 0,67; Обсяг вибірки – 30 спостережень; Fр= 4,42 > Fкр=2,92. 

         Вг = 0,396 + 0, 074 Сорг + 0.101 Кп + 0,0014 Н                          (2.10) 

Rм= 0,64; Обсяг вибірки – 30 спостережень; Fр= 6,13 > Fкр=3,32. 

         Вг = 0,68 + 0,25Сорг + 0.043 Кп + 0,402 lnКпр + 0,0003 Н.       (2.11) 

Rм= 0,61; Обсяг вибірки – 20 спостережень; Fр= 2,99 > Fкр=2,87. 

Перевірка регресійних залежностей за критерієм Фішера (Fкр), підтвердила їх 

значимість.  

Різні варіанти множинних кореляційних залежностей побудовані з метою їх 

використання у разі можливої відсутності певних видів геологічної інформації. Так, 

наприклад, не завжди є геологічна інформація про степінь катагенетичних 

перетворень органічної речовини, проникливість сланцевих порід.   

Необхідно зазначити, що отримані залежності базуються на геологічних 

характеристиках сланцевих порід, які пов’язані із якістю колекторів у сланцевих 

породах. Локальні зони з високою якістю колектора характеризуються значною 

матричною пористістю, де міститься вільний газ, високим вмістом керогену, який 

адсорбує газ та зонами розвинутої тріщинуватості, що обумовлюють проникність 

сланцевого пласта [167, с.75]. Використання отриманих кореляційно-регресійних 

залежностей має важливе практичне значення при оцінюванні газогенераційного 

потенціалу та запасів газу у сланцевих формаціях [183]. 

Окрім вмісту газу, з економічної точки зору, найважливішою 

характеристикою сланцевих формацій є прогнозна продуктивність (дебіт) 

свердловин (Qг). Тому, наступним етапом дослідження був кореляційних аналіз 

зв’язків між дебітом свердловин та геологічними параметрами сланцевих порід [39, 

с. 3-7; 106, с. 16-20; 230, с. 37-43]. Вихідні дані для встановлення цих залежностей 

наведені у додатках В1 і В2, а результати подані на  рис. 2.16., 2.17., 2.18., 2.19., 

2.20., 2.21., 2.22.  
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Рис. 2.16. – Залежність між дебітом свердловини Qг та вмістом органічної 

речовини Сорг. 

 
Рис. 2.17. – Залежність між дебітом свердловини Qг та ступенем 

катагенезу керогену Ro. 

 
Рис. 2.18. – Залежність між дебітом свердловини Qг та пористістю 

сланцевих порід Кп. 

 
Рис. 2.19. – Залежність між дебітом свердловини Qг та ефективною 

товщиною сланцевих порід hеф. 
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Рис. 2.20. – Залежність між дебітом свердловини Qг та проникливістю 

сланцевих порід Кпр. 

 
Рис. 2.21. – Залежність між дебітом свердловини Qг та глибиною 

залягання сланцевих порід Н. 

 
Рис. 2.22. – Залежність між дебітом свердловини Qг та вмістом газу Вг. 
Як видно із рисунків, отримані парні кореляційно-регресійні залежності є 

значимими і підтверджують геолого-фізичну сутність взаємозв’язків між 

досліджуваними параметрами.  
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Аналітичний вираз цих кореляційних залежностей і встановлена тіснота 

зв’язків, виражена через коефіцієнти парної кореляції такі: 

Qг = 3,5562 Сорг + 3,6863,                         R2 = 0,4128             (2.12); 

Qг = 13,501 Rо - 2,521,                               R2 = 0,4982             (2.13); 

Qг =2,7417 Кп + 5,2985,                              R2 = 0,1849            (2.14); 

Qг = 0,2204 hеф + 4,234,                            R2 = 0,5593             (2.15); 

Qг = 6,9952 lnКпр - 3,4769,                         R2 = 0,2177           (2.16); 

Qг = 0,0114 Н - 0,9778,                               R2 = 0,3596             (2.17); 

Qг = 0,4202 Вг +1,8488,                               R2 = 0,2948             (2.18); 

Наявність парних зав’язків дає можливість побудувати багатопараметричні 

регресійні моделі залежності між дебітом газу із свердловин у сланцевих породах і 

геологічними параметрами цих порід (залежності 2.19, 2.20, 2.21): 

Qг = -17,74 + 1,68 Сорг + 4,72 Ro + 0,05 Кп + 0,11hеф + 0.006 Н              (2.19) 

Rм= 0,92; Обсяг вибірки – 31 спостереження; Fр= 26,39 > Fкр=2,69. 

Qг = -10,61 + 3,22 Сорг + 0,22 Кп + 0,08hеф + 0.005 Н                                (2.20) 

Rм= 0,92; Обсяг вибірки – 21 спостереження; Fр= 21,25 > Fкр=3,07. 

Qг = -19,32 +2,04 Сорг + 2,33 Кп + 0,1 hеф + 2,95 ln Кпр                         (2.21) 

Rм= 0,92; Обсяг вибірки – 14 спостережень; Fр= 12,98 > Fкр=3,34. 

Всі отримані багатомірні кореляційні залежності характеризуються високою 

тіснотою зв’язку, що підтверджується коефіцієнтами множинної кореляції Rм – 0,92 

та значним перевищення критичних значень критерію Фішера. 

Необхідно зазначити, що отримані залежності дають змогу прогнозувати 

початковий дебіт свердловин, який встановлений при середніх значеннях 

технологічних параметрів на відповідному родовищі (довжина горизонтальної 

частини свердловини, кількість горизонтальних стовбурів, кількість гідророзривів, 

відстань між кластерами гідророзривів, кількість стадій гідророзривів). 

Нарешті важливе значення має встановлення кореляційно-регресійних 

залежностей, які забезпечують можливість прогнозування такої економічної 

характеристики сланцевих родовищ, як гранична межа витрат, при яких можливий 

беззбитковий видобуток природного газу [36, с. 41-45; 38, с. 30-36; 106, с. 16-20;]. 

Вихідні дані для встановлення цих залежностей подані у додатку С1. 
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На першому етапі дослідження здійснено аналіз парних кореляційних 

залежностей між характеристиками сланцевих формацій і ціною беззбиткового 

видобутку газу, що встановлена як витрати (витрати на буріння і закінчування 

свердловин, експлуатаційні втрати, роялті і податки на видобуток газу ) плюс 10% 

норма прибутку [1, с. 53; 18, с. 183-189].  

Перш за все, досліджувалась залежність залежність беззбитковості видобутку 

сланцевого газу Цб від вмісту органічної речовини Сорг. Ця залежність зображена на 

рис. 2.23. Як видно із рисунка 2.23., вона носить яскраво виражений нелінійний 

характер і добре описується степеневою функцією такого виду 

                                ,           R2
 = 0,78                             (2.22) 

 

 
Рис. 2.23. – Залежність беззбитковості видобутку сланцевого газу від 

вмісту органічної речовини, Сорг. 
Як вже зазначалось вище, не менш важливою характеристикою сланцевих 

формацій є степінь катагенезу (еволюції) органічної речовини, яка визначається за 

відбивною здатністю вітриніту (Rо) [40, 222]. Загалом, із підвищенням рівня 

катагенетичних перетворень, зростає вміст вуглецю у керогені і, відповідно, 

значення Rо. При значних глибинах залягання продуктивних пластів, це забезпечує 

значні початкові дебіти газу [39]. Залежність ціни беззбитковості видобутку 

сланцевого газу від ступеня катагенезу подана на рис. 2.24.  

Вона є значимою, і носить нелінійний характер.   

                          ,           R2
 = 0,61                                   (2.23) 
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Рис. 2.24. – Залежність беззбитковості видобутку сланцевого газу від 

ступеня катагенезу керогену, Ro. 
Локальні високопродуктивні зони сланцевих товщ характеризуються високою 

матричною пористістю [39]. Пори у сланцевих породах містять значну кількість 

вільного сланцевого газу, який у початкові періоди видобування можна вилучати з 

високими дебітами, що сприяє покращенню економічних показників. Залежність 

між пористістю і ціною беззбиткового видобування сланцевого газу також має 

нелінійний характер, рис. 2.25.  

                              ,           R2
 = 0,64                             (2.24) 

 

 

Рис. 2.25. – Залежність беззбитковості видобутку сланцевого газу від 

пористості сланцевих порід, Кп. 
Ефективна товщина сланців, разом із великою площею їх розповсюдження і 

наявністю органічної речовини для адсорбції газу визначають запаси сланцевого 

газу, а також створюють більш сприятливі умови для буріння горизонтальної 

частини свердловин. Залежність ефективної товщини сланцевих формацій і ціни 

беззбитковості така: 
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                           ,           R2

 = 0,44                               (2.25) 

 
Рис. 2.26. – Залежність беззбитковості видобутку сланцевого газу від 

ефективної товщини сланцевих порід, hеф. 
Проникність є параметром, що характеризує фільтраційні властивості 

сланцевих порід. Важливе значення має обумовлена сланцюватістю наявність 

системи природних тріщин, що визначають проникність і підвищують ефективність 

проведення гідророзривів. Проникність сланцевих формацій розподілена по 

логнормальному закону [106, с. 68], і тому досліджувалась залежність між  ціною 

беззбитковості і логарифмом проникливості сланцевих пластів, оскільки при такому 

характері розподілу достовірною, незміщеною і ефективною статистично оцінкою є 

середня арифметична логарифмів проникливості. Отримана така залежність між 

ціною беззбитковості видобування сланцевого газу і проникливістю:  

                     ,           R2
 = 0,14          (2.26) 

 

Рис. 2.27. – Залежність беззбитковості видобутку сланцевого газу від 

проникливості сланцевих порід, ln Кпр. 
Відомо, що найбільш суттєво впливає на вибір технічних, технологічних і 

організаційних рішень при бурінні свердловин і розробці родовищ глибина 

залягання сланцевої товщі. Окрім цього, вона є важливим фактором формування 
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величини інвестиційних витрат при видобутку газу. Глибина залягання покрівлі 

сланцевих товщ розподілена за нормальним законом і змінюється у межах від 122 до 

4378 м, середнє значення становить –  2088 м [106]. Також, із зростанням глибини 

залягання сланцевих товщ, зростають пластові тиски і температури, що сприяє 

поглибленню степеня катагенезу органічної речовини та збільшенню 

продуктивності свердловин. Саме тому, залежність беззбитковості видобутку 

сланцевого газу від глибини є оберненою: 

                                   ,           R2
 = 0,08                 (2.27) 

 

Рис. 2.28. – Залежність беззбитковості видобутку сланцевого газу від 

глибини залягання сланцевих порід Н. 
Промисловий видобуток газу є доцільним у зонах підвищеної газогенераційної 

здатності сланцевих товщ, які визначаються вмістом газу у сланцевій породі. Чим 

більший вміст вільного газу тим більші початкові дебіти свердловин. Як видно із 

рис. 19, характер залежності має чіткий економічний зміст – із зростанням вмісту 

вільного газу зменшується ціна його беззбиткового видобування за рахунок економії 

на умовно-постійних витратах: 

                              ,           R2
 = 0,381                      (2.28) 

 
Рис. 2.29. – Залежність беззбитковості видобутку сланцевого газу від вмісту 

газу Вг. 
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Нарешті, на останньому етапі дослідження на основі даних по основних 

родовищах США (Барнет, Фаетвілл, Хейнсвілл, Марселлус, Вудфорд), які наведені у 

роботі  [183, с. 53], встановлено кореляційну залежність ціни беззбитковості 

видобування сланцевого газу від початкового дебіту свердловин (рис. 20).  

                                      ,           R2
 = 0,58                    (2.29) 

 

Рисунок 2.30. – Залежність беззбитковості видобутку сланцевого газу від 
дебіту свердловин. 

Також отримано такі багатомірні кореляційні залежності між ціною 

беззбитковості видобутку газу із свердловин у сланцевих породах і найважливішими 

геологічними характеристиками цих порід: 

Цб = 373,79 – 3,33Сорг – 33,18Кп – 0,05hеф + 0,04Н                                    (2.30) 

Rм= 0,75; Обсяг вибірки – 15 спостереження; Fр= 3,25 > Fкр=2,36. 

Цб = 392,44 – 2,63Сорг – 35,11Кп – 0,03hеф – 6,97Вг + 0,05Н                     (2.31) 

Rм= 0,76; Обсяг вибірки – 15 спостереження; Fр= 2,9 > Fкр=2,47. 

Необхідно зазначити, що отримані залежності 16-27 мають важливе практичне 

значення, так як дозволяють прогнозувати найважливіший геолого-економічний 

показник сланцевих порід – граничну межу витрат, при яких видобування 

сланцевого газу може бути рентабельним, що є основою для успішного управління 

процесами проведення геологорозвідувальних робіт та розробки сланцевих 

родовищ. 

Використання кореляційно-регресійних залежностей, описаних у даному 

розділі, може стати поштовхом для переоцінки переспективності видобування 

природного газу із сланцевих відкладів у різних осадових басейнах світу та України. 
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2.3. Аналіз та прогнозування показників  потенціалу родовищ природного 

газу із  сланцевих формацій в Україні. 

 

Газоперспективні сланцеві формації є у всіх нафтогазоносних басейнах 

України – Східному, Західному, Південному. До перспективних стратиграфічних 

комплексів в Східному, Західному і Південному нафтогазоносних регіонів 

України належать [6, с.235]: 

- у Східному регіоні: девонські відклади – верхньодевонський (фаменський 

ярус); кам’яновугільні відклади: нижньокам’яновугільний комплекс (турнейський, 

візейський, серпухівський яруси); середньокам’яновугільний комплекс 

(башкирський і московський яруси); верхньокам’яновугільний комплекс 

(касимовський і гжельський яруси); 

- у Західному регіоні відклади комплексів: кембрійського; силурійського; 

олігоцен-міоценового; 

- у Південному регіоні відклади: силурійські; нижньодевонські; 

верхньодевонські; нижньокам’яновугільні; верхньоюрські; апт-альбські; 

олігоцен-міоценові. 

 
2.3.1. Економічний аналіз та прогнозування показників  потенціалу 

родовищ природного газу із  сланцевих формацій ДДЗ. 

 

Серед нафтогазоносних басейнів України найбільш перспективними щодо 

покладів сланцевого газу є Дніпровсько-Донецька нафтогазоносна провінція.  

У Дніпровсько-Донецькій западині (ДДЗ) в розрізі девонсько-кам’яновугільної 

продуктивної товщі виділяються прошарки і окремі регіонально поширені 

ущільнені, переважно глинисті, товщі (рис. 2.31., 2.32.), які характеризуються 

незначними значеннями відкритої пористості та проникності, часто збагачені 

органічною речовиною (ОР).  
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Рис. 2.31. Зведений розріз ДДЗ 
Джерело: [153, с. 40] 
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Рис. 2.32. Схема стратиграфії нижньокам’яновугільних відкладів ДДЗ.  
Джерело: [153, с. 56]. 
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На основі вивчення особливостей геологічної будови і сучасного стану геолого-

геофізичної вивченості ДДЗ, у роботах [152, 153, 154] виділені такі найбільш 

перспективні зони щодо пошуків сланцевого газу: Зачепилівсько-Ливенська; 

Борківсько-Великозагорівська; Окопівська; Миргородсько-Ливенська; 

Західномихайлівсько-Південноблизнюківська; Римарівсько-Більська; Веселівсько-

Новомечебилівська; Червонодонецько-Дробишівська; Юзівська; Мелихівсько-

Шебелинська; Артемівська; Євгеніївсько-Дружелюбівська; Ржавецька.  

Коротка характеристика та відповідна інформація про перелічені перспективні 

зони подана нижче. На цій основі нами здійснено геолого-економічний аналіз, а з 

використаням залежностей описаних у розділі 2.2 визначені прогнозні геолого-

економічні характеристики цих перспективних зон (Додаток Е). 

Зачепилівсько-Ливенська перспективна зона 

Зачепилівсько-Ливенська перспективна зона знаходиться у південній 

прибортовій частині ДДЗ. Перспективними на пошуки сланцевого газу у цій зоні є 

задонсько-єлецькі відклади нижньофаменського під’ярусу верхнього девону [153, с. 

140; 154, с. 167].  

Розміри зони становлять приблизно 35×14 км. Абсолютні відмітки покрівлі 

відкладів девону тут змінюються від мінус 2000 м до мінус 4000 м. В межах 

перспективної зони вони представлені темнокольоровими та строкатокольоровими 

аргілітами з вмістом Сорг від 2,8 до 5,8%. Ступінь катагенетичного перетворення 

органічної речовини порід знаходиться на стадії від МК2 до МК4 (Rо – 0,8-1,55). Ці 

породи мають максимальні для девонських формацій ДДЗ значення 

відновлювальної ємності (3,8%-6,2%). Відклади відносяться до категорії з 

підвищеним генераційним потенціалом. Товщина перспективних глинистих пачок 

від 30 м до 80-90 м. Глибина залягання їх покрівлі коливається у межах 2300-4200 м 

(табл. 3.1). 

У верхньому девоні на Зачепилівській площі (св. № 412, інт. 2330-2800 м) 

перспективні глинисті пачки представлені аргілітами, забарвленими у бурі та 

зелено-сірі кольори, алевритистими, піщанистими [153, с.140]. 

Видобувні ресурси сланцевого газу у глинистих відкладах девону в межах  

Зачепилівсько-Ливенської  зони  оцінюються  в  94,3 млрд. м3,  у тому 
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числі вільний газ — 54,4 млрд. м3 і сорбований — 39,9 млрд. м3 [153, с. 203]. 

 Визначений нами по формулах 2.9, 2.19, 2.30 прогнозний вміст газу 

коливається в межах 4,3-4,5 м3/т, початковий дебіт газовидобувних свердловин 8,2-

26,3 тис. м3/доб/свердл., а гранична межа витрат, при яких можливий беззбитковий 

видобуток природного газу прогнозується в межах 237-256 дол/тис. м3 (як 

зазначалось у розділі 2.2, гранична межа витрат включає: витрати на буріння і 

закінчування свердловин; експлуатаційні втрати; роялті і податки на видобуток газу; 

10% норму прибутку). 

Борківсько-Великозагорівська перспективна зона 

Борківсько-Великозагорівська перспективна зона знаходиться у північній 

прибортовій зоні в межах крайової північно-західної частини ДДЗ. 

Розміри зони становлять приблизно 57×25 км. Абсолютні відмітки покрівлі 

відкладів девону тут змінюються від мінус 2000 м до мінус 3000 м. Перспективними 

на пошуки сланцевого газу у цій зоні є задонсько-єлецькі відклади 

нижньофаменського під’ярусу верхнього девону. 

У розрізі задонсько-єлецьких відкладів виділяються пачки переважно 

глинистих порід, які мають товщину від 40-50 м до 90 м і можуть бути 

перспективними на пошуки сланцевого газу. Ці породи мають, в основному, вміст 

Сорг від 2,5 до 5,5%. Ступінь катагенетичного перетворення органічної речовини 

знаходиться на стадії від МК2 до МК4 (Rо - 0,8-1,55). Значення відновлювальної 

ємності у цих відкладах змінюється від 3,5 до 6,0 [153, с.143]. 

Вміст органічної речовини у глинистих породах становить 1,1-1,2%. Так, у св. 

№ 8-Борківська у задонсько-єлецьких породах (інт. 2130-2870 м) виділяються 3 

глинистих пачки, що можуть бути перспективними на пошуки сланцевого газу. 

Вони представлені аргілітами з параметрами, що відповідають визначеним 

критеріям. Товщина глинистих пачок коливається в межах 50-90 м. У св. № 15-

Борківська (інт. 2450-3950 м) виділяється 6 пачок аналогічних аргілітів товщиною 

від 90 до 200 м. 

На Великозагорівській площі, у св. № 794 перспективні глинисті пачки складені 

переважно аргілітами. Аргіліти зеленувато-сірі, дуже щільні, окременілі. Інформація  

про  інші параметри   відсутня. 



 

 

132 
Видобувні ресурси сланцевого газу девонських глинистих відкладів в межах 

Борківсько-Великозагорівської перспективної зони оцінюються в 521,6 млрд. м3, у 

тому числі вільний газ — 294,3 млрд. м3 і сорбований — 227,3 млрд. м3 [153, с. 203]. 

Визначений нами по формулах 2.9., 2.19., 2.30. прогнозний вміст газу 

сланцевих порід Борківсько-Великозагорівської перспективної зони коливається в 

межах 3,9-7 м3/т, початковий дебіт газовидобувних свердловин визначений у розмірі 

8,7-44,8 тис. м3/доб/свердл., а гранична межа витрат, при яких можливий 

беззбитковий видобуток природного газу прогнозується в межах 237-304 дол/тис. м3 

(Додаток Е). 

Окопівська перспективна зона 

Окопівська перспективна зона знаходиться у південній прибортовій зоні на 

північному схилі Висачківсько-Ромоданівського валу. Розміри ділянки становлять   

29×6 км. Перспективними на пошуки сланцевого газу в межах даної зони є відклади 

нижньої частини нижньо-візейського під’ярусу. Абсолютні відмітки покрівлі 

відкладів нижньо-візейського під’ярусу тут змінюються від мінус 1700 м до мінус 

4500 м [153, с.143]. 

Глинисті пачки представлені переважно пакетами аргілітів з незначними (до 10 

м) прошарками алевролітів. Аргіліти темно-сірі до чорних, гідрослюдисті, місцями 

алевритисті, з багаточисленними вуглефікованими рослинними рештками.  Вміст 

Сорг  у середньому змінюється від 2,6 до 5,6% (в окремих випадках до 10-11%). 

Максимальні значення відновлювальної ємності цих відкладів до 3,5%. 

Органічна речовина переважно сапропелевого типу. Товщина перспективної пачки 

змінюється від 40 до 90 м, поступово нарощуючись у північному напрямку. Ступінь 

катагенетичного перетворення (Rо) змінюється від 0,8 на півдні ділянки, досягаючи 

максимального значення 1,0 на її північному заході. 

Прикладом є св. № 385-Окопівська (інт. 3180-3290 м), де перспективна товща 

представлена переважно аргілітами з прошарками алевролітів в середній частині. 

Аргіліти темно-сірі до чорних, алевритисті, щільні, іноді слабослюдисті, сильно 

піритизовані з рідкими включеннями обвуглених рослинних залишків [153, с.143].  
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Видобувні ресурси сланцевого газу глинистих відкладів в межах Окопівської 

ділянки оцінюються в 34,2 млрд. м3, у тому числі вільний газ — 17,7 млрд. м3 та 

сорбований — 16,5 млрд. м3 [153, с. 203]. 

Прогнозний вміст газу коливається в межах 5,5-6 м3/т, початковий дебіт 

газовидобувних свердловин 17,6-33,1 тис. м3/доб/свердл., а гранична межа витрат, 

при яких можливий беззбитковий видобуток природного газу прогнозується в 

межах 346-349 дол/тис. м3 (Додаток Е). 

Миргородсько-Ливенська перспективна зона 
Миргородсько-Ливенська перспективна зона розташована у центральній 

частині південної прибортової зони ДДЗ і представлена відкладами турнейського 

яруса. Розміри зони становлять приблизно 93×31 км. Абсолютні відмітки покрівлі 

відкладів нижнього карбону тут змінюються від мінус 1000 м до мінус 4000 м [153, 

с.148]. 

В межах виділеної зони перспективні глинисті товщі представлені переважно 

морськими темно-сірими до чорних аргілітами, вуглисто-гідрослюдистими, іноді 

алевритистими, з багаточисленними вуглефікованими рослинними рештками. 

Середній вміст Сорг змінюється у межах 2,5-3,5%, а на окремих ділянках досягає 8-

9%. Ступінь катагенетичного перетворення органічної речовини знаходиться на 

стадії від МК2 до МК3 (Rо - 0,8-1,15). Максимальні значення відновлювальної 

ємності цих відкладів сягають 3,6%.  

На Зачепилівській площі св. № 100 (інт. 1590-1800 м) розкриті перспективні 

глинисті пачки в турнейському ярусі нижнього карбону, що представлені аргілітами 

із вмістом Сорг від 1,46 до 7,73%. Ступінь катагенетичного перетворення органічної 

речовини порід знаходиться на стадії від МК3 до МК5 (Rо – 1,1-1,74) [154, т. 83]. 

Також, перспективні пачки глинистих порід у турнейському ярусі виділено на 

Боярській площі. У свердловині № 2-Боярська покрівля турнейських відкладів 

залягає на глибині 3140 м. Товщина перспективної товщі  у цій свердловині складає 

120 м [153, с.148]. У літологічному відношенні вона представлена переважно 

аргілітами, з параметрами, аналогічними попереднім, з незначними прошарками 

глинистих алевролітів. 
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Пачки глинистих порід, що відповідають визначеним критеріям, встановлені 

також на Солонцівській та Горобцівській площах. 

Також, з цією ділянкою пов’язуються перспективи відкладів верхньовізейського 

під’ярусу. Тут виділено перспективні на пошуки сланцевого газу глинисті товщі на 

Горобцівській, Шкурупіївській та інших площах. Глибини залягання цих товщ від 

3000-3200 м до 3700-3900 м. Ступінь катагенетичного перетворен- ня сягає значень 

0,8-0,9 [5, с.148]. 

Видобувні ресурси сланцевого газу Миргородсько-Ливенської перспективної 

зони у нижньокам’яновугільних глинистих відкладах оцінюють в 181,4 млрд. м3, у 

тому числі вільний газ — 87,3 млрд. м3 і сорбований — 94,1 млрд. м3 [153, с. 204]. 

Прогнозний вміст газу коливається в межах 3,3-6,1 м3/т, початковий дебіт 

газовидобувних свердловин 10,1-36,8 тис. м3/доб/свердл., а гранична межа витрат, 

при яких можливий беззбитковий видобуток природного газу прогнозується в 

межах 351-356 дол/тис. м3 (Додаток Е). 

Західномихайлівсько-Південноблизнюківська перспективна зона 

Західномихайлівсько-Південноблизнюківська перспективна зона розташована у 

південній прибортовій частині ДДЗ. Розміри зони становлять приблизно 128×24 км. 

Глибини залягання покрівлі відкладів нижнього карбону тут змінюються від 1500 до 

4000 м. На даній території у нижньокам’яновугільному мегакомплексі 

перспективними є два стратиграфічних підрозділи: верхньовізейський та нижньо-

серпуховський під’яруси [153, с.148]. 

Верхньовізейський під’ярус. У розрізі верхньовізейських відкладів в межах 

виділеної зони визначено декілька рівнів розповсюдження перспективних на 

пошуки сланцевого газу порід: рудівські шари C1ve1 (продуктивний горизонт В-23): 

відклади солохівської світи C1ve2 - C1vf1 (продуктивні горизонти В-22 та В-21); 

відклади андріяшівської світи C1vf2 (продуктивні горизонти В-17–В-20). 

Рудівські шари представляють собою недиференційовану глинисто-

кремнисто-карбонатну товщу з підвищеним вмістом органічної речовини (вміст 

Сорг у цих породах змінюється від 2,6 до 6-7%, в окремих випадках до 11-12%). У 

літологічному відношенні, це переважно аргіліти з незначними прошарками 
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алевролітів, вапняків та мергелів. Аргіліти темно-сірі до чорних, гідрослюдисті, 

місцями алевритисті, з багаточисленними вуглефікованими рослинними рештками. 

Максимальні значення відновлювальної ємності цих відкладів до 3,5-4%. 

Органічна речовина переважно сапропелевого типу. Середня товщина 

перспективних пачок становить 40-50 м. 

У різних свердловинах в межах перспективної зони на Богатойській площі 

покрівля цих відкладів залягає на глибинах від 3950 до 4370 м. Наприклад, у 

свердловині № 403-Богатойська рудівські шари виділяються в інтервалі 4260-4380 м 

(Додаток Е). Це переважно аргіліти темно-сірі до чорних, місцями вуглисті та 

вапнисті. Містить рівномірно розсіяний домішок алевритового матеріалу.  

Аналогічні за літологією та товщиною, перспективні пачки спостерігаються 

майже на всій території виділеної зони: Перещепинська, Личківська, Кременівська, 

Можарівська, Котівська, Орільська, Катеринівська та інші площі. 

На Катеринівській площі у св. № 623 перспективну пачку виділено в інтервалі 

глибин 3988-4030 м. Вона також представлена переважно аргілітами темно-сірими, 

гідрослюдистими, алевритистими, неясно-шаруватими, щільними, з 

вуглефікованими рослинними рештками. Ступінь катагенетичного перетворення 

органічної речовини від 0,9 до 1,0. 

Другий перспективний рівень у виділеній зоні — це відклади солохівської 

світи. У літологічному відношенні вони представлені переважно аргілітами з 

незначними прошарками алевролітів. Аргіліти темно-сірі до чорних, 

тонкодисперсні, листуваті, міцні. Вміст Сорг у цих відкладах змінюється від 1,2 до 

2,8%. Ступінь катагенетичного перетворення органічної речовини знаходиться на 

стадії від МК2 до МК3 (Rо – 0,8-1,15). Максимальні значення відновлювальної 

ємності цих відкладів до 3,5-4%. Органічна речовина порід переважно змішаного 

гумусово-сапропелевого типу, за підвищеної ролі сапропелевого матеріалу. 

Прикладом може бути св. № 411-Північноминівська. Тут, у відкладах солохівської 

світи виділяється потужна глиниста товща. Вона залягає в інтервалі глибин 3360-

3640 м і представлена аргілітами темно-сірими, гідрослюдистими, з 

вуглефікованими рослинними рештками, ступінь катагенетичного перетворення 

яких досягає значення 1,15.  
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Третій перспективний рівень — це відклади андріяшівської світи. В межах 

виділеної зони найпривабливішою є Михайлівсько-Північноминівська ділянка. Тут 

виділяються глинисті пачки товщиною від 30 м до 50-60 м, які можуть містити 

неконвенційний газ. У літологічному відношенні це переважно аргіліти темно-сірі 

до чорних, тонкогоризонтальношаруваті, різною мірою алевритисті, гідрослюдисті, 

частково піритизовані. Вміст Сорг у цих відкладах змінюється від 1,1 до 2,6%. 

Ступінь катагенетичного перетворення органічної речовини знаходиться на стадії 

від МК2 до МК3 (Rо — 0,8-1,0), максимальні значення відновлювальної ємності цих 

відкладів до 3,5%. Глибина залягання перспективних глинистих товщ в межах цієї 

зони від 1700 до 4500 м. 

Прикладом розповсюдження таких пачок є св. № 1 на Керносівській площі. 

Тут, у інтервалі глибин 2760-3360 м у верхньовізейському під’ярусі виділено 4 

глинисті пачки товщиною від 60 до 70-80 м. Вони представлені переважно 

аргілітами з прошарками алевролітів.  

Також, як приклад поширення сланцевих товщ, є св. № 2 на Левенцівській 

площі. Тут, у інтервалі глибин 2000-2400 м у верхньовізейських відкладах 

виділяються 2 пачки аргілітів товщиною 70 м і 90 м [153, с. 162]. Аргіліти 

темнокольорові, гідрослюдисті, з численними вуглефікованими рослинними 

рештками. 

У св. № 411-Північноминівська також виділено 4 перспективні пачки з 

середньою товщиною близько 40 м, які відповідають визначеним вище критеріям. 

Глибина залягання цих пачок — 3100-3360 м [153, с. 162]. 

Серпуховський ярус. Нижньосерпуховські відклади є перспективними на 

пошуки сланцевого газу в межах визначеної ділянки, починаючи від Кременівської 

площі і далі на південний схід до Затишнянської площі. Вони представлені 

переважно аргілітами з незначними прошарками алевролітів, іноді сидеритів або 

кам’яного вугілля. 

Аргіліти темно-сірі, каолініт-гідрослюдисті, алевритисті, з вуглефікованими 

рослинними залишками. Вміст Сорг у них коливається від 1,2 до 2,75%. Ступінь 

катагенетичного перетворення органічної речовини знаходиться на стадії від МК2 
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до МК3 (Rо — 0,8-1,0). Максимальні значення відновлювальної ємності цих 

відкладів до 3,5% [153, с.162]. 

У св. № 623-Катеринівська у розрізі нижньосерпуховських відкладів 

виділяють 6 перспективних глинистих пачок товщиною від 40 до 135 м. Вони 

представлені аргілітами темно-сірими до чорних, середньої міцності, однорідними з  

відбитками обвуглених рослин, іноді з вуглистими прошарками. Ступінь 

катагенетичного перетворення Rо – 0,8-0,9. Глибина залягання перспективних 

пластів від 2600 до 3400 м.  

Ще одним прикладом поширення сланцевих товщ у нижньосерпуховському 

розрізі є св. № 1-Керносівська. Тут, на глибині 2120-2720 м виділено 4 пачки 

глинистих порід товщиною від 40 м до 80-90 м, які представлені переважно 

аргілітами з незначними прошарками алевролітів, сидеритів та кам’яного вугілля. 

Ступінь катагенетичних перетворень (Rо) змінюється від 0,8 до 0,9 [5, с.166].  

Також 6 перспективних глинистих пачок товщиною від 40 до 100 м виділено у 

розрізі нижньосерпуховського під’ярусу у св. № 2-Північнозатишнянська в інтервалі 

глибин 2120-2700 м. У літологічному відношенні вони представлені аргілітами з 

прошарками алевролітів. Ступінь катагенетичних перетворень (R0) змінюється від 

0,9 до 1,1 [153, с.166]. 

Видобувні ресурси сланцевого газу нижньокам’яновугільних глинистих 

відкладів в межах Західномихайлівсько-Південноблизнюківської перспективної 

зони оцінюються в 1 756,7 млрд. м3, у тому числі вільний газ — 801,3 млрд. м3 і 

сорбова ний — 955,4 млрд. м3 [153, с. 204]. 

Визначений нами по формулах 2.9, 2.19, 2.30 прогнозний вміст газу коливається 

в межах 5,3-7,6 м3/т, початковий дебіт газовидобувних свердловин 5,3-46,9 тис. 

м3/доб/свердл., а гранична межа витрат, при яких можливий беззбитковий видобуток 

природного газу прогнозується в межах 321-379 дол/тис. м3 (Додаток Е). 

Римарівсько-Більська перспективна зона 

Римарівсько-Більська перспективна зона розташована в межах північної 

прибортової частини ДДЗ. Розміри зони становлять приблизно 54×18 км. Глибини 

залягання покрівлі відкладів нижнього карбону тут змінюються від 3000 м до 4000 

м. На даній території у нижньокам’яновугільному мегакомплексі перспективними є 
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декілька стратиграфічних підрозділів: верхньовізейський та нижньосерпуховський 

під’яруси [153, с.166]. 

Візейський ярус (верхньовізейський під’ярус). За результатами проведених 

досліджень, у цих відкладах виділено глинисті товщі, які можуть бути 

перспективними на пошуки сланцевого газу. Вони представлені переважно 

аргілітами з незначними прошарками алевролітів. Аргіліти темнокольорові до 

чорних, гідрослюдисті, з обвугленими рослинними рештками, частково 

піритизовані. Вміст Сорг у цих відкладах змінюється від 1,1 до 2,6%. Ступінь 

катагенетичного перетворення органічної речовини знаходиться на стадії від МК2 

до МК3 (R0 – 0,8-1,0). Максимальні значення відновлювальної ємності цих відкладів 

до 3,5%. Товщина перспективних глинистих товщ коливається в межах від 30-40 м 

до 70-80 м. Глибина їх залягання на цій території від 3800 до 4400 м. 

Так, наприклад, у св. № 470-Більська (інт. 4370-4440 м) у продуктивних 

горизонтах В-20 та В-19 виділяється глиниста пачка, яка представлена аргілітами 

темно-сірими до чорних, тонкогоризонтальношаруватими, різною мірою вапнистих, 

гідрослюдистих. Ступінь катагенетичного перетворення органічної речовини 

близько 1,0. 

Серпуховський ярус (нижньосерпуховський під’ярус). Встановлено, що у цій 

зоні найперспективнішими є саме відклади ранньосерпуховського віку. У розрізі 

нижньосерпуховського під’ярусу виділяються перспективні глинисті товщі, які 

представлені переважно аргілітами з прошарками алевролітів, іноді сидеритів та 

кам’яного вугілля. Аргіліти темно-сірі каолініт-гідрослюдисті, алевритисті, з 

багаточисленними вуглефікованими рослинними рештками. Вміст Сорг у них 

коливається від 1,2 до 2,75%. Ступінь катагенетичного перетворення органічної 

речовини знаходиться на стадії від МК2 до МК3 (Rо – 0,8-1,0). Максимальні 

величини відновлювальної ємності цих відкладів до 3,5%.  

Так, наприклад, у св. № 184-Більська (інт. 3900-4090 м) виділено 3 пер- 

спективні глинисті пачки товщиною від 30 до 90 м [5, с.171]. Вони представлені 

темно-сірими переважно гідрослюдистими аргілітами, які мають вміст Сорг 2-2,5% 

та ступінь катагенезу від МК2 до МК3 (Rо – 0,8-0,95). 
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У св. № 100-Римарівська у розрізі нижньосерпуховських відкладів виділено 2 

перспективні глинисті пачки у інтервалі 4030-4230 м товщиною 40 м та 55 м. Вони 

також представлені темнокольоровими гідрослюдистими аргілітами зі ступенем 

катагенетичного перетворення (R0) від 0,8 до 1,0        [153, с.170]. 

Видобувні ресурси сланцевого газу нижньокам’яновугільних глинистих 

відкладів в межах Римарівсько-Більської перспективної зони оцінюються в 289,6 

млрд. м3, у тому числі вільний газ — 142,6 млрд. м3 і сорбований — 146,9 млрд. м3 

[153, с. 204]. 

Прогнозний вміст газу коливається в межах 6,4-7,2 м3/т, початковий дебіт 

газовидобувних свердловин 16,8-27 тис. м3/доб/свердл., а гранична межа витрат, при 

яких можливий беззбитковий видобуток природного газу прогнозується в межах 

401-423 дол/тис. м3 (Додаток Е). 

Веселівсько-Новомечебилівська перспективна зона 

Веселівсько-Новомечебилівська перспективна зона розташована на 

південному сході приосьової частини Дніпровсько-Донецької западини. Розміри 

зони становлять приблизно 64×31 км. Абсолютні відмітки покрівлі відкладів 

середнього карбону тут змінюються від 1000 м до 4200 м. Встановлено, що в межах 

цієї зони перспективи пошуків сланцевого газу у середньокам’яновугільних 

відкладах пов’язуються з двома стратиграфічними підрозділами: 

верхньобашкирським та нижньосерпуховським під’ярусами   [153, с.170]. 

У розрізі верхньобашкирcького під’ярусу у цій зоні виділяються від 2 до 6 

перспективних глинистих пачок товщиною від 40-50 м до 70-90 м. Вони 

представлені переважно аргілітами. Аргіліти темнокольорові, від сірих до темно-

сірих, гідрослюдисті та каолініт-гідрослюдисті, алевритисті, збагачені 

вуглефікованим рослинним детритом. Вміст Сорг у них коливається від 1,25 до 

2,65%. Ступінь катагенетичного перетворення органічної речовини знаходиться на 

стадії від МК2 до МК3 (Rо – 1,1-1,5). Максимальні величини відновлювальної 

ємності цих відкладів до 3,0. Органічна речовина порід переважно змішаного, 

гумусово-сапропелевого типу. Глибина залягання перспективних глинистих товщ на 

цій ділянці у верхньобашкирському під’ярусі коливається в межах від 3200 до 4500 

м. 
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Прикладом розповсюдження глинистих пачок може слугувати св. № 300-біс на 

Веселівській площі. Тут виділяють 3 таких пачки товщиною від 40 до 80 м. Вони 

представлені переважно аргілітами з прошарками алевролітів. Ступінь 

катагенетичного перетворення органічної речовини 1,1-1,3 [153, с.174]. 

У розрізі московського ярусу у Веселівсько-Новомечебилівській 

перспективній зоні виділено до 10 перспективних глинистих пачок різної товщини 

(від 50-60 м до 140-160 м), з якими можуть бути пов’язані поклади сланцевого газу. 

Вони представлені переважно аргілітами з незначними прошарками алевролітів. 

Аргіліти від сірих до темно-сірих, гідрослюдисті, часто алевритисті, з 

багаточисленними вуглефікованими залишками рослин. Ступінь катагенетичного 

перетворення органічної речовини цих порід знаходиться на стадії від МК2 до МК3 

(Rо – 0,8-1,0). Вміст Сорг у середньому змінюється від 1,15 до 2,25%. Максимальні 

значення відновлювальної ємності цих відкладів до 2,5–3,0%. Органічна речовина 

порід переважно змішаного гумусово-сапропелевого та гумітового типів. Глибина 

залягання перспективних глинистих товщ коливається в межах від 2200 до 4000 м. 

Як приклад, можна розглянути розріз св. № 300-біс на Веселівській площі 

(табл. 3.1). Тут, у інтервалі глибин 3000-3900 м у розрізі московського ярусу, 

виділяються 3 глинистих товщі від 70 до 150 м, які можуть бути перспективними на 

пошуки сланцевого газу. У літологічному відношенні - це переважно аргіліти, 

збагачені вуглефікованим рослинним детритом. Ступінь катагенетичного 

перетворення органічної речовини  тут становить 1,0-1,1 [153, с.174]. 

Видобувні ресурси сланцевого газу середньокам’яновугільних глинистих 

відкладів на Веселівсько-Новомечебилівській перспективній зоні оцінюються в 

1149,2 млрд. м3, у тому числі вільний газ — 741,7 млрд. м3 і сорбований — 407,5 

млрд. м3 [153, с. 205].  

Визначений нами по формулах 2.9., 2.19., 2.30. прогнозний вміст газу тут 

коливається в межах 6,3-7,3 м3/т, початковий дебіт газовидобувних свердловин 17,6-

31,3 тис. м3/доб/свердл., а гранична межа витрат, при яких можливий беззбитковий 

видобуток природного газу прогнозується в межах 379-415 дол/тис. м3 (Додаток Е). 
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Червонодонецько-Дробишівська перспективна зона 

Червонодонецько-Дробишівська перспективна зона розташована на сході 

північно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини. Розміри зони становлять 

приблизно 110×20 км. Абсолютні відмітки покрівлі відкладів середнього карбону 

тут змінюються від мінус 1000 м до мінус 3600 м. Перспективними на пошуки 

сланцевого газу у цій зоні є наступні стратиграфічні підрозділи: 

верхньобашкирський та нижньосерпуховський під’яруси. 

У розрізі верхньобашкирських відкладів виділено від 3 до 5 перспективних на 

пошуки сланцевого газу глинистих товщ. Вони представлені переважно аргілітами з 

незначними прошарками алевролітів, а іноді вапняків. Аргіліти темно-сірі до 

чорних, гідрослюдисті, іноді алевритисті та вапнисті, часто з вуглефікованими 

рослинними рештками. Вміст Сорг у них становить, в основному, від 1,1 до 2,7% 

[153, с.174]. 

Ступінь катагенетичних перетворень органічної речовини знаходиться на 

стадії від МК2 до МК3 (Rо – 0,8-1,1). Максимальні значення відновлювальної 

ємності цих відкладів до 2,5-3,0%. Товщина перспективних глинистих пачок від 40 

до 70 м. Глибини залягання коливається в межах від 3000 до 4500 м [153, с.177]. 

В межах цієї ділянки у св. № 677 на Тернівській площі в розрізі 

верхньобашкирського під’ярусу виділено 3 перспективні глинисті пачки товщиною 

50-60 м. Вони представлені переважно аргілітами. Ступінь катагенетичних 

перетворень органічної речовини досягає значення 0,9-1,0. Глибина залягання 

перспективних пластів від 3600 до 4000 м. 

Також перспективні глинисті пачки товщиною 50-60 м виділено у св. № 1-

Медвежанська. Вони представлені аргілітами темнокольоровими, гідрослюдистими, 

алевритистими, з вуглефікованими рослинними рештками. Ступінь катагенетичних 

перетворень органічної речовини змінюється від 1,0 до 1,2. Глибина залягання 

перспективних пластів від 3600 до 4200 м [5, с.177]. 

У розрізі московського ярусу виділяються від 6 до 12 глинистих пачок, 

перспективних на пошуки сланцевого газу. Вони представлені переважно аргілітами 

з незначними прошарками алевролітів, а іноді вапняків. Ступінь катагенетичних 
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перетворень органічної речовини цих порід знаходиться на стадії від МК2 до МК3 

(Rо — 0,8-1,0).  

Типовим прикладом наявності перспективних на сланцевий газ утворень у 

середньо-кам’яновугільному комплексі може служити розріз свердловини № 4-

Дробишівська, де в інтервалі глибин 2420-3950 м виділяється 9 глинистих пачок, які 

можуть бути об’єднані в 6. Товщина перспективних прошарків коливається від 20 до 

100 м. 

В літологічному відношенні перспективні на сланцевий газ породи частково 

охарактеризовані у св. № 637-Дробишівська. Відклади представлені аргілітами з 

прошарками дрібнозернистого алевроліту. За складом аргіліти серицитово-

гідрослюдисті з включеннями тонкорозсіяного піриту і мілкого вуглистого детриту. 

В межах даного комплексу ступінь термальної зрілості порід змінюється 

наступним чином: на глибині 2600 м ступінь катагенезу відноситься до стадії МК1 

(Rо-0,6); на глибині 2900 м — МК2 (Rо - 0,8); на глибині 3018 м — МК3 (Rо - 0,9), 

на глибині 3355 м — МК3 (Rо - 1,03), на глибині 3593 м — МК4 (Rо - 1,3) Тобто, 

починаючи з глибини 2900 м московські відклади знаходяться в зоні газоутворення, 

а починаючи з глибини 3600 м — в головній зоні газоутворення [153, с.183].  

Видобувні ресурси сланцевого газу середньокам’яновугільних глинистих 

відкладів в межах Червонодонецько-Дробишівської зони оцінюються в 1046,4 млрд. 

м3, у тому числі вільний газ – 680,5 млрд. м3 і сорбований – 365,9 млрд. м3 [153, с. 

205]. 

Прогнозний вміст газу коливається в межах 4,1-6,9 м3/т, початковий дебіт 

газовидобувних свердловин 3,7,6-40,6 тис. м3/доб/свердл., а гранична межа витрат, 

при яких можливий беззбитковий видобуток природного газу прогнозується в 

межах 336-469 дол/тис. м3 (Додаток Е). 

Юзівська перспективна зона 

Юзівська перспективна зона розташована у зоні зчленування Дніпровсько-

Донецької западини та Донецької складчастої споруди (рис. 2.33.). Встановлено, що 

в межах цієї зони перспективи пошуків сланцевого газу пов’язуються з 

середньокам’яновугільними та верхньокам’яновугільними відкладами. У 
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середньому карбоні в межах виділеної зони перспективними є породи пізньо-

башкирського та московського віку [153, с.183]. 

Верхньобашкирські відклади представляють собою чергування переважно 

піщано-алевритових і глинистих порід з прошарками карбонатів. Серед цих порід у 

розрізі верхньобашкирського під’ярусу виділяються 3-5 перспективних глинистих 

пачок. Вони представлені аргілітами темно-сірими,  

 

Рис. 2.33. Юзівська перспективна зона. 
Джерело: [17, с.11]. 

слюдистими, у верхній частині з обвугленим детритом. Вміст Сорг в середньому 

коливається від 1,15 до 2,65%. Ступінь катагенетичного перетворення органічної 

речовини знаходиться на стадії від МК2 до МК3 (Rо — 0,8-1,1). Перспективні 

глинисті пачки мають товщину 40-80 м та глибину залягання від 3000 м у 

прибортових частинах ДДЗ до 4500 м, у центральній та південно-східній частинах 

западини. 

Типовим прикладом наявності перспективних на сланцевий газ утворень у 

башкирському комплексі може служити розріз св. № 2-Корульська, де в інтервалі 
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глибин 2970-3295 м виділяється дві пачки сланцевих порід товщиною 150 та 100 м. 

Ступінь катагенетичних перетворень (R0) змінюється від 0,9 до 1,1. 

Московські відклади також представлені чергуванням піщано-алевритових та 

глинистих порід з прошарками вапняків, сидеритів та кам’яного вугілля. Аргіліти 

темно-сірі до чорних, гідрослюдисті, алевритисті, з залишками вуглефікованих 

рослинних решток. Ступінь катагенетичного перетворення органічної речовини цих 

порід знаходиться на стадії від МК2 до МК3 (Rо — 0,8-1,1). Вміст Сорг в основному 

змінюється від 1,15 до 2,25%. Максимальні величини відновлювальної ємності цих 

відкладів від 1,85 до 2,5-3% [153, с.183]. 

Прикладом наявності перспективних на сланцевий газ утворень у 

московському комплексі може служити розріз св. № 16-Святогірська, в якій в 

інтервалі глибин 3700-4300 м виділяється ряд глинистих пачок товщиною до 90 м. 

Вони представлені переважно аргілітами темно-сірими, алевритистими, збагаченими 

вуглефікованим рослинним детритом. Ступінь катагенетичних перетворень (Rо) 

змінюється від 0,8 до 1,0.  

Верхньокам’яновугільні відклади на Юзівській площі представлені переважно 

аргілітами. Аргеліти темно-сірі, тонкошаруваті, з дисперсним рослинним 

матеріалом. Вміст Сорг у даних породах знаходиться в межах 1,15-1,9%. Ступінь 

катагенетичного перетворення органічної речовини знаходиться на стадії від МК2 

до МК3 (Rо — 0,8-1,0). Максимальні значення відновлювальної ємності цих 

відкладів досягають 2,0-2,5%. Органічна речовина відноситься до сапропелевого та 

гумусово-сапропелевого типу. В розрізі верхнього карбону у даній зоні виділяється 

від 5 до 12 перспек- тивних глинистих пачок товщиною від 30 до 90 м. Глибина їх 

залягання коливається в межах від 900-1000 м до 2500-2700 м [46, с. 11; 153, с.187]. 

Типовим прикладом наявності перспективних на сланцевий газ відкладів у 

верхньокам’яновугільному мегакомплексі може служити розріз св. № 6-

Слов’янська. Тут, у інтервалі глибин 1200-1550 м виділено 3 перспективні глинисті 

пачки товщиною від 40 до 90 м. Вони представлені переважно аргілітами темно-

сірими до чорних, гідрослюдистими, місцями алевритистими, з вуглефікованими 

рослинними рештками [153, с.187]. 
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Видобувні ресурси сланцевого газу середньокам’яно-вугільних глинистих 

відкладів в межах Юзівської перспективної ділянки оцінюються в 2919,9 млрд. м3, у 

тому числі вільний газ — 1927,8 млрд. м3 і сорбований — 992,0 млрд. м3. 

Видобувні ресурси сланцевого газу верхньокам’яновугільних глинистих 

відкладів оцінюються в 1365,8 млрд. м3, у тому числі вільний газ - 953,2 млрд. м3 і 

сорбований — 412,6 млрд. м3. 

Загальні видобувні ресурси сланцевого газу верхньо- та 

середньокам’яновугільних глинистих відкладів в межах Юзівської перспективної 

зони оцінюються в 4285,6 млрд. м3, у тому числі вільний газ – 2881,0 млрд. м3 і 

сорбований — 1404,6 млрд. м3 [153, с. 205]. 

Визначений нами по формулах 2.9., 2.19., 2.30. прогнозний вміст газу на 

Юзівській перспективній ділянці коливається в межах 2,4-7,3 м3/т, початковий дебіт 

газовидобувних свердловин 0,6-31,1 тис. м3/доб/свердл., а гранична межа витрат, 

при яких можливий беззбитковий видобуток природного газу прогнозується в 

межах 342-456 дол/тис. м3 (Додаток Е). 

Мелихівсько-Шебелинська перспективна зона 

Мелихівсько-Шебелинська перспективна зона розташована у північній 

прибортовій частині південного сходу ДДЗ. Розміри зони становлять приблизно 

54×33 км. Абсолютні відмітки покрівлі відкладів верхнього карбону тут змінюються 

від мінус 2000 м до мінус 3500 м [153, с. 187]. 

В межах виділеної зони верхньокам’яновугільний мегакомплекс 

представлений двома ярусами: касимівським та гжельським. Найбільш 

перспективними є відклади касимівського ярусу, в розрізі якого виділено від 5 до 10 

глинистих пачок, які є перспективними на пошуки сланцевого газу. Вони 

представлені переважно аргілітами, з незначними прошарками алевролітів. 

Аргіліти мілководно-морські темно-сірі, тонкошаруваті, з тонкодисперсним 

рослинним матеріалом. Вміст Сорг у даних породах в середньому знаходиться в 

межах 1,05-2,0%. Ступінь катагенетичного перетворення органічної речовини від 

МК2 до МК3    (Rо – 0,8-1,0). Максимальні величини відновлювальної ємності цих 

відкладів досягають 2,25%. Глибини залягання перспективних пачок коливаються у 

межах від 2000-2500 до 4500 м.  
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Прикладом наявності перспективних глинистих товщ у касимовському ярусі у 

даній зоні може бути св. № 701-Західно-Шебелинська. Тут, у інтервалі глибин 3720-

4280 м виділяється 4 пачки аргілітів товщиною від 40-50 м до 80 м. Ступінь 

катагенетичного перетворення органічної речовини (Rо) коливається в межах від 

0,95 до 1,2 [153, с. 191]. 

Видобувні ресурси сланцевого газу верхньокам’яновугільних глинистих 

відкладів в межах Мелихівсько-Шебелинської перспективної зони оцінюються в 

564,8 млрд. м3, у тому числі вільний газ — 408,6 млрд. м3 і сорбований — 156,2 

млрд. м3 [153, с. 206]. 

Прогнозний вміст газу в межах Мелихівсько-Шебелинської перспективної зони 

коливається в межах 5,9-6,8 м3/т, початковий дебіт газовидобувних свердловин 15,3-

25,9 тис. м3/доб/свердл., а гранична межа витрат, при яких можливий беззбитковий 

видобуток природного газу прогнозується в межах 437-460 дол/тис. м3 (Додаток Е). 

Артемівська перспективна зона 

Артемівська перспективна зона розташована на крайньому південному сході 

ДДЗ і безпосередньо межує з Донецькою складчастою спорудою (ДСС). Інша 

частина її території обмежується Юзівською ділянкою. Розміри ділянки становлять 

приблизно 24х20 км. Перспективи на пошуки нетрадиційного типу газу в сланцевих 

породах тут пов’язуються із московськими відкладами середнього карбону і з 

касимівським ярусом верхнього карбону [153, с. 191-194]. 

Московський ярус. В свердловині 1-Артемівська в інтервалі глибин 3100-4040 

м виділяється 7 глинистих пачок товщиною від 30 до 125 м (інт. 3255-3300 м, 3420-

3475 м, 3520-3550 м, 3560-3620 м, 3645-3675 м, 3690-3815 м, 3920-3980 м). Вони 

представлені переважно аргілітами з незначними прошарками алевролітів. 

Аргіліти від сірих до темно-сірих, гідрослюдисті, часто алевритисті, з 

багаточисленними вуглефікованими залишками рослин. Ступінь катагенетичної 

перетвореності органічної речовини цих порід знаходиться на стадії від МК2 до 

МК4 (Rо — 0,8-1,3). Вміст Сорг в середньому змінюється від 1,15 до 2,25%. 

Максимальні величини відновлювальної ємності цих відкладів до 2,5–3,0%,  
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Верхньокам’яновугільний мегакомплекс. В межах даної ділянки, враховуючи 

нижню конвенційну межу катагенезу (R0 - 0,80), перспективні на сланцевий газ 

товщі порід приурочені лише до касимівського ярусу. 

В свердловині 1-Артемівська в інтервалі глибин 2310-3250 м виділяється 5 

глинистих пачок. Товщина даних пачок коливається від 30 м до 80 м (інт. 2320-2400 

м, 2500-2530 м, 2600-2650 м, 2870-2910 м, 2960-3020 м, 3160-3200 м). 

Відклади касимівського ярусу верхнього карбону, в межах визначеної території 

складені переважно пакетами аргілітів та алевро-піщаних порід з незначними 

прошарками вапняків. Перспективні товщі представлені мілководно-морськими 

аргілітами темно-сірими, тонкошаруватими, з тонкодисперсним рослинним 

матеріалом. Вміст Сорг у даних породах знаходиться в межах 1,15-1,9%. Ступінь 

катагенетичного перетворення органічної речовини знаходиться на стадії від МК2 

до МК3 (R0 – 0,8-1,0). Максимальні величини відновлювальної ємності цих 

відкладів досягають 2,0-2,5% [153, с. 196].  

Видобувні ресурси сланцевого газу середньокам’яновугільних глинистих 

відкладів Артемівської перспективної зони оцінюються в 171,6 млрд. м3, у тому 

числі вільний газ – 109,42 млрд. м3 і сорбований - 62,2 млрд. м3. 

Видобувні ресурси сланцевого газу верхньокам’яновугільних глинистих 

відкладів оцінюються в 85,9 млрд. м3, у тому числі вільний газ — 61,61 млрд. м3 і 

сорбований - 24,3 млрд. м3. 

Загальні видобувні ресурси сланцевого газу верхньо- та 

середньокам’яновугільних глинистих відкладів в межах Артемівської перспективної 

зони оцінюються в 258,0 млрд. м3, у тому числі вільний газ — 171,0 млрд. м3 і 

сорбований — 87,0 млрд. м3 [153, с. 206]. 

Прогнозний вміст газу коливається в межах 3,9-6,8 м3/т, початковий дебіт 

газовидобувних свердловин 5,2-45,1 тис. м3/доб/свердл., а гранична межа витрат, 

при яких можливий беззбитковий видобуток природного газу прогнозується в 

межах 377-411 дол/тис. м3 (Додаток Е). 

Євгеніївсько-Дружелюбівська перспективна зона 

Євгеніївсько-Дружелюбівська перспективна зона розташована на території 

північного борту ДДЗ, її розміри 110×20 км. Виходячи із загальної геологічної 
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будови, певний інтерес для пошуку сланцевого газу в межах даної зони можуть 

представляти відклади башкирського ярусу, верхньовізейського під’ярусу, меншою 

мірою — відклади серпуховського ярусу нижнього карбону [152, 153, 154]. 

Породи башкирського ярусу, в основному представлені аргілітами з 

поодинокими пластами пісковиків, алевролітів, вапняків. Вміст Сорг у аргілітах 

змінюється від 4,21 до 5,58%.  Рівень катагенетичних перетворень (Rо)  змінюється 

від 1,16 до 2,45%,   пористість аргілітів коливається від 3% до 8,4% (табл.  3.1). 

Глинисті породи серпуховського ярусу представлені чорними аргілітами з 

пелітовою структурою, шаруватою лінзовидною текстурою. Визначена, за 

лабораторними даними, пористість аргілітів коливається від 0,6 до 9,4%. Вміст Сорг 

у аргілітах серпуховського ярусу в середньому змінюється від 2-3 до 5-6%. Рівень 

катагенетичних перетворень (Rо) серпуховських порід змінюється від 0,73 до 0,94, 

досягаючи свого максимуму лише у нижній части нижньосерпуховського під’ярусу. 

Глинисті породи верхньовізейського під’ярусу представлені чорними 

вуглистими, збагаченими детритом морської фауни, тонкошаруватими аргілітами. 

Визначена, за лабораторними даними, пористість аргілітів коливається від 1,3 до 

2,4%, Вміст Сорг у аргілітах верхньовізейського під‘ярусу змінюється від 2-3 до 5-

6%. Рівень Рівень катагенетичних перетворень (Rо) верхньовізейських порід досягає 

0,9. 

Прикладом наявності перспективних пачок газоносних сланцевих порід у 

відкладах верхньовізейського під’ярусу, може служити розріз св. №1 — 

Євгеніївська, де за результатами інтерпретації матеріалів ГДС в інтервалі глибин 

2600-2684 м виділено 2 перспективні глинисті пачки товщиною 50 та 20 м, що 

належать верхньовізейського під’ярусу нижнього карбону. 

В той же час, слід зазначити, що значна мінливість літологічного складу 

відкладів верхньовізейського під’ярусу (заміщення глинистих відкладів піщаними 

різновидами) різко знижують ступінь перспективності даної ділянки у плані пошуку 

значних скупчень сланцевого газу. 

Прогнозний вміст газу в межах Євгеніївсько-Дружелюбівської перспективної 

зони коливається в межах 2,5-5,5 м3/т, початковий дебіт газовидобувних свердловин 

4,6-45,4 тис. м3/доб/свердл., а гранична межа витрат, при яких можливий 
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беззбитковий видобуток природного газу прогнозується в межах 116-386 дол/тис. м3 

(Додаток Е). 

Ржавецька перспективна площа 

В розрізі св. Ржавецька-1 виділяється низка потенційно продуктивних 

інтервалів, складених породами (сланці, чорні сланці, аргіліти), параметри 

яких відповідають показникам порід відомих газоносних сланцевих басейнів 

світу (глибина залягання – до 4,0 км, потужність ≥30 м, Сорг. ≥ 1,0 %, ТОС ≥ 

1 %, Rо - 0,8–3,0) [153, с. 243]. У цілому, розріз св. Ржавецька-1 за 

параметрами потенційно продуктивних горизонтів виглядає одним з 

найпривабливіших з вивчених розрізів ДДЗ щодо сланцевої газоносності.  

Прогнозний вміст газу в межах Ржавецької перспективної площі коливається в 

межах 5,4-6,5 м3/т, початковий дебіт газовидобувних свердловин 14,1-31,8 тис. 

м3/доб/свердл., а гранична межа витрат, при яких можливий беззбитковий видобуток 

природного газу прогнозується в межах 312-489 дол/тис. м3 (Додаток Е). 

Загалом, у Східному регіоні за результатами проведеного аналізу ресурсного 

потенціалу і прогнозних розрахунків найбільш інвестиційно привабливими щодо 

видобування природного газу із сланцевих формацій визначено Євгенівсько-

Дружелюбівську, Миргород-Ливенську, Борківсько-Великозагорівську та 

Зачипелівсько-Ливенську перспективні зони. 

 

2.3.2. Аналіз та прогнозування показників  потенціалу  сланцевих 

формацій Західного нафтогазоносного регіону. 

У Західному нафтогазоносному регіоні перспективними щодо покладів 

сланцевого газу є відклади силуру Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської 

платформи, а також товщі менілітових сланців олігоцену Бориславсько-Покутської 

зони [149, с.10]. 

Силурійські відклади поширені по всій території Волино-Поділля і 

представлені нижнім і верхнім відділами. Нижній відділ складений 

китайгородським і баговицьким горизонтами венлокського ярусу, а верхній – 

малиновецьким горизонтом лудловського ярусу і скальським горизонтом 

пржидольського ярусу [188, с.12]. 
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Перспективність освоєння ресурсного потенціалу силурійських відкладів 

Волино-Поділля стосовно можливостей видобування сланцевого газу розглядалась у 

працях А. Е. Лукіна [120], А. В. Локтєва, М. I. Павлюка [116], С. Г. Вакарчука, Т. Є. 

Довжка, К. К. Філюшкіна та ін. [23], Я. Г. Лазарука та ін. [47, 103], Ю. З. 

Крупського, І. М. Куровця, В. А. Михайлова, О. Ю Зейкана, Ю. М. Сеньковського та 

ін. [150], , І. Д. Багрія,  В. П. Чепіля, Н. С. Довбиша [6]. 

На основі узагальнення праць цих дослідників нами встановлено такі 

найважливіші геолого-економічні характеристики силурійських відкладів Волино-

Поділля [188, с.16]: 

- площа сланцевого басейну Волино-Поділля сягає понад 15 тис. км2; 

- глибини залягання продуктивних сланцевих товщ – не більше ніж 3–4 тис. м;  

- товщини сланцевих відкладів – понад 15 м;  

- умови осадконакопичення – в основному морські;  

- залягання перспективних сланцевих товщ переважно субгоризонтальне;  

- фаціальний та літологічний склад сланцевих товщ – в основному 

тонкозернисті сланцюваті темноколірні за рахунок органічної речовини породи з 

пластинчастоподібними глинистими мінералами;  

- вміст органічної речовини – понад 1-3%;  

- вік перспективних товщ – в основному палеозой;  

- ступінь метаморфізму (Rо, %) – 1,5–2,0%;  

- термічна зрілість збагачених органічною речовиною порід – МК2–АК2; 

- вміст кремнезему – в середньому 50%, незалежно від глибини;  

- пористість – понад 4%; 

- проникність – більше ніж 0,1 мД; 

- вміст газу – 3,0 м3/т; 

- коефіцієнт газовилучення – 0,1; 

- прогнозні видобувні ресурси сланцевого газу цієї товщі становлять 1,7-2,5 

трлн м3 [6, 23, 150]. 

На Волино-Поділлі найбільш перспективними є такі ділянки: Рава-Руська, 

Східноліщинська, Давидівська, Белзська площею близько 500 км2 кожна  (рис. 3.3). 
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Перші дві ділянки розташовані у Львівській області, Східноліщинська – у 

Львівській та Івано-Франківській областях, Давидівська – в межах Чернівецької 

області. Перспективними також вважаються Лудинсько-Монастирецька та 

Бережанська зони [150, с.113]. 

Рава-Руська ділянка 

Рава-Руська ділянка знаходиться у північно-західній частині Волино-Поділля 

(рис. 2.34). В її межах пробурені дві глибокі свердловини (опорна Рава-Руська-1 і 

параметрична Крехів-1). Силурійські відклади представлені одноманітною товщею, 

яка складена темно-сірими і чорними аргілітами з прошарками в нижній частині 

алевролітів та вапняків. Мікропрошарки мають товщини 0,02–0,2 мм. Аргіліти  

темно-сірі і чорні, вапнисті і не вапнисті, місцями алевритисті (до 15–35 %), 

піритизовані, мікрошаруваті, щільні, міцні.  

Силурійські відклади у верхній частині (у св. Рава-Руська-1 до глибини 2080 

м), яка відповідає верхній частині скальського ярусу, більш вапнисті (карбонатність 

4–25 %). Це вапнисті аргіліти пелітоморфної структури і тільки в нижній частині 

вони стають алевритистими.  

Відклади нижньої частини скальського ярусу і верхньої половини 

лудловського (св. Рава-Руська-1, інт. 2080–2600 м) складені вапнистими і 

невапнистими аргілітами з тонкими прошарками вапняків і алевролітів в 

лудловській частині інтервалу.  

Відклади нижньої половини лудловського ярусу і верхньої частини 

венлоцького ярусу представлені аргілітами вапнистими (карбонатність 10–40 %) з 

алевритовим матеріалом, з прошарками  мергелів  (карбонатність 43–54 %) і 

вапняків (карбонатність 60 %) [150, с. 121-125].Розподіл Сорг.  у відкладах 

нерівномірний – верхня частина їх розрізу збіднена нерозчинною ОР. Починаючи з 

2100 м кількість Сорг. помітно зростає  і поряд з величинами 0,2–0,4 % з’являються 

значення 0,6–0,8  і навіть 1,1 % (інт. 2145–2150 м). 
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Рис. 2.34. Ділянки перспективні для пошуків сланцевого газу: І – Рава-

Руська; ІІ – Східноліщинська; ІІІ – Белзська; IV – Давидівська.  
Джерело: [150, с.114]. 

Стабільно вищим від 0,5 % вміст Сорг  стає у відкладах, що залягають нижче 

відмітки 2240 м, при цьому максимальна кількість Сорг.  в аргілітах ( 0,7–1,1 %) 

приурочена до інт. 2350–2650 м. В інт. 2650–2960 м концентрація Сорг. у переважній 

більшості зразків становить близько 0,5 %, і лише у мергелях з інт. 2888–2893 м 

сягає значення 1,3 %. Найбільший вміст Сорг. (0,5–1,1 %), мають відклади 

лудловського ярусу нижнього силуру в інтервалі глибин 2100–2650 м [150, с. 129].  

Породи силуру характеризуються сталістю питомої ваги, яка в межах розрізу 

складає 2,68–2,74 г/см3. Пористість порід скальського ярусу 0,7–3,6 %, лудловського 

– 1,1–6,1 %, венлоцького – 2,8–7 % [150, с. 377]. Узагальнена інформація про 

перспективну  Рава-Руську ділянку подана у Додатку Г2. 
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Оцінка ресурсного потенціалу сланцевого газу Рава-Руська ділянки (за 

прийнятої прогнозної оцінки перспективної товщини 120 м) становить 490 млрд м3 

газу [150, с. 175]. 

Визначений нами по формулах 2.9., 2.19., 2.30. прогнозний вміст газу в межах 

Рава-Руська ділянки коливається в межах 2,9-5,3 м3/т, початковий дебіт 

газовидобувних свердловин 7,5-28,1 тис. м3/доб/свердл., а гранична межа витрат, 

при яких можливий беззбитковий видобуток природного газу прогнозується в 

межах 240-412 дол/тис. м3 (Додаток Е). 

Східно-Ліщинська ділянка 

Ділянка розташована у Львівській та Івано-Франківській областях, за 10 км на 

північний схід від м. Ходорова. В тектонічному відношенні вона розміщена в зоні 

зчленування Східно- і Західноєвропейської платформ. Типовий розріз 

глибоководних морських теригенних відкладів силуру розкритий параметричною св. 

Ліщинська-1 в інтервалі 2278–3537 м [150, с. 130-134]. 

У верхній частині розрізу (інт. 2278–2804 м) залягають аргіліти сірого 

кольору, подекуди переверствовані з алевролітами та з поодинокими тонкими 

пропластками (до 0,5 см) глинистих вапняків. Відкрита пористість аргілітів 

змінюється в межах 0,47–4,15 %.   

Середня частина розрізу (інт. 2804–3020 м) складена аргілітами темно-сірими 

масивними тонкодисперсними горизонтальношаруватими гідрослюдистими. 

Відкрита пористість аргілітів у цій частині розрізу змінюється в межах 0,32–2,01%.   

Нижня частина розрізу силуру (інт. 3020–3537 м) складена аргілітами чорними 

масивними гідрослюдистими горизонтально-мікрошаруватими, 

лінзовидношаруватими, збагаченими вуглефікованою ОР. Відкрита пористість 

змінюється в межах 0,21–2,07 %  [150, с. 135-139].  

За результатами термічного аналізу встановлено, що вміст ТОС  змінюється 

від 0,75 % до 1,53 %. Проте, у відкладах нижнього силуру встановлена наявність Сорг 

– 11,52% [116, с. 16-18]. Оскільки вміст бітумоїдів у зразках ордовику є низьким (< 

0,04 %), то кількістю органічного вуглецю в їх складі можна знехтувати і прийняти, 

що загальний органічний вуглець (ТОС) рівний вмісту Сорг  [150, с. 142-144] . 



 

 

154 
У межах вивчених породних комплексів існували умови для перетворення 

органічної речовини у “сланцевий газ”, оскільки вони знаходяться на стадії 

катагенезу (МК2) [16, с. 21].  

Оцінка ресурсів СГ Східноліщинської ділянки за прийнятої перспективної 

товщини 80 м складає 326 млрд м3 [2, с. 176]. 

Визначений нами по формулах 2.9, 2.19, 2.30 прогнозний вміст газу в межах 

Східноліщинської ділянки коливається в межах 3,7-4,2 м3/т, початковий дебіт 

газовидобувних свердловин 10-28,3 тис. м3/доб/свердл., а гранична межа витрат, при 

яких можливий беззбитковий видобуток природного газу прогнозується в межах 

285-451 дол/тис. м3 (Додаток Е). 

Давидівська ділянка 

Давидівська ділянка знаходиться у Чернівецькій області, південно-західніше 

міст Сторожинець і Глибока, а в геологічному відношенні – у південно-східній 

частині Зовнішньої зони Передкарпатського прогину [150, с. 145]. 

Силурійські відклади на Давидівській ділянці представлені венлоцьким, 

лудловським і скальським ярусами. 

Венлоцький ярус складений чергуванням аргілітів, вапняків і мергелів. У 

розрізі переважають вапняки. Аргіліти чорні, щільні, міцні, вапнисті. Вапняки 

темно-сірі, дуже міцні, органогенно-уламкові, детритові чи дрібнозернисті, часто 

перекристалізовані, іноді доломітизовані. Мергелі темно-сірі, майже чорні, міцні, 

глинисті, алевритисті. 

Лудловський ярус складений аргілітами з поодинокими прошарками та лінзами 

мергелів і вапняків. Аргіліти темно-сірі і чорні невапнисті, іноді слабовапнисті, 

алевритисті. Основна маса породи складена глинисто-кременистим матеріалом. 

Мергелі глинисті, темно-сірі, майже чорні, теж сильно піритизовані. Вапняки сірі, 

мікрозернисті, міцні. Основна маса породи представлена зернами кальциту, з 

невеликою домішкою глинистого матеріалу і зерен піриту. 

Скальський ярус характеризується чергуванням аргілітів, мергелів і вапняків. 

Аргіліти серицито-кременисті темно-сірі, іноді алевритисті, щільні, середньої 

міцності, слабослюдисті за нашаруванням невапнисті чи слабовапнисті. Вапняки 
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сірі і темно-сірі, мікрозернисті, зрідка з органогенними залишками, із домішкою 

алевритового матеріалу, представленого кварцом.  

Товщина силурійських відкладів понад 1000 м. Їх пористість не перевищує 2,5 

%, а за промислово-геофізичними даними 5-8%. Породи вміщують Сорг. до 1,3 % і 

зазнали значних  катагенетичних змін (МК3-МК4)  [150, с. 148-155].  

Встановлено, що відклади верхнього силуру (лудловський ярус) до глибини 

2100 м характеризуються низькими концентраціями сорбованих вуглеводневих 

газів, в межах фонових значень. Підвищена газонасиченість порід спостерігається у 

нижній частині розрізу верхнього силуру, де приурочена до прошарків аргілітів. 

Газонасиченість відкладів нижнього силуру (венлоцький ярус) 

характеризується наявністю високих концентрацій сорбованих породами газів, які 

перевищують фонове значення в два і більше разів. У складі десорбованого газу 

відмічені як насичені, так і ненасичені вуглеводні від метану до пентану включно.  

На Давидівській ділянці при середній газонасиченості порід 70 см3/кг в 600 м 

перспективній товщі прогнозна оцінка ресурсів СГ становить 567 млрд м3 [148, с. 

176]. 

Визначений нами по формулах 2.9, 2.19, 2.30 прогнозний вміст газу коливається 

в межах 3,6-4,2 м3/т, початковий дебіт газовидобувних свердловин 67,9-70 тис. 

м3/доб/свердл., а гранична межа витрат, при яких можливий беззбитковий видобуток 

природного газу прогнозується в межах 153-336 дол/тис. м3 (Додаток Е). 

Белзька ділянка 

Белзька ділянка знаходиться у внутрішній зоні Львівського прогину і 

простягається широкою смугою в північно-західній прикордонній частині 

Львівської області. В геологічній будові цієї території беруть участь відклади 

нижнього і верхнього палеозою товщиною біля 5000 м та мезозою товщиною до 

500–1000 м [150, с. 161]. 

Нижньопалеозойські відклади тут представлені кембрійськими, ордовицькими і 

силурійськими утвореннями. Силурійська товща (понад 800 м) є чергуванням 

грудкуватих вапняків і темно-сірих, майже чорних аргілітів. Вміст органічної 

речовини Сорг. складає 0,7%. Рівень катагенетичних перетворень в розрізі 

свердловини Великі-Мости-30 складає МК3-МК4 [150, с. 103].  



 

 

156 
На Белзькій ділянці перспективними для пошуків сланцевого газу є чорні 

аргіліти силуру, прогнозні ресурси, яких при товщині 50 м складають 204 млрд м3 

[150, с. 175-176]. 

Прогнозний вміст газу тут коливається в межах 5,6-6 м3/т, початковий дебіт 

газовидобувних свердловин 15,4-17,4 тис. м3/доб/свердл., а гранична межа витрат, 

при яких можливий беззбитковий видобуток природного газу прогнозується в 

межах 342-442 дол/тис. м3 (Додаток Е). 

Лудинсько-Монастирецька перспективна зона 
Лудинсько-Монастирецька перспективна зона розташована в північно-західній 

частині Волино-Подільської нафтогазоносної області, у межах Волинського 

нафтогазоносного та Бузького газоносного району. Загальна площа Лудинсько-

Монастирецької зони, перспективної на пошуки сланцевого газу у силурійських 

відкладах, складає 2657 км2.  

В структурно-тектонічному відношенні вона приурочена до ЛПП, з півночі 

обмежується Ковельським виступом, із заходу – Белз-Балучинським насувом. 

Глибини залягання покрівлі відкладів силуру тут змінюються від -1800 м до -2500 м.  

У літологічному відношенні відклади представлені аргілітами з прошарками 

вапняків, кількість яких поступово зменшується в західному напрямку. Аргіліти 

чорні, зеленувато-сірі, тонковідмучені, зкрем’янілі, нерівномірно вапнисті, нерідко 

бітумінозні. 

В межах перспективної зони пробурено понад 10 свердловин, які розташовані 

досить рівномірно і достатньо впевнено характеризують її геологічну будову. 

Наприклад, в св. Лудинська-15 в інтервалі глибин 2200–2615 м, де товщина 

силурійських відкладів досягає 425 м, виділяються пачки глинистих порід 

товщиною понад 100 м. Вміст Сорг. змінюється від 0,5 % на заході ділянки до 2,2 % 

на сході. Ступінь катагенезу у межах зони поширення перспективних відкладів – від 

МК2 до МК4 [150, с. 163-166]. 

Прогнозний вміст газу сланцевих порід Лудинсько-Монастирецька 

перспективної зони коливається в межах 3,7-4,5 м3/т, початковий дебіт 

газовидобувних свердловин 11,4-17,8 тис. м3/доб/свердл., а гранична межа витрат, 
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при яких можливий беззбитковий видобуток природного газу прогнозується в 

межах 217-389 дол/тис. м3 (Додаток Е). 

Олеська перспективна ділянка 

Олеська ділянка знаходиться на території Львівської (Буський, Жидачівський, 

Жовківський, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Перемишлянський, 

Пустомитівський, Сокальський райони) та Івано-Франківської областей (майже 

повністю Тлумацький, Галицький, Тисменицький, Рогатинський, частково – 

Городенківський, Калуський, Коломийський, Снятинський райони) (рис. 2.35).  

 
Рис. 2.35. Розміщення та характеристики Олеської площі.  
Джерело: [197, с. 16]. 

Олеська ділянка займає площу близько  6324 км2. У межах Івано-Франківської 

області її загальна площа – 2,9 тис. км2. 

Перспективними на сланцевий газ на Олеській площі є відклади силуру, які 

представлені венлокським, лудловським та прижидольським ярусами. Ці відклади, 

переважно карбонатні, і є чергуванням мергелів з вапняками та прошарками 

аргілітів.  

Отже, на цій ділянці мова може йти про газоносність лише про окремих 

пластів аргілітів, більшою чи меншою мірою карбонатних, сумарні товщини яких у 

центральній та східній частинах Олеської ділянки становлять 75-80 м, а в південно-

західному та північно-східному напрямках відповідно зростають до 100-120 м.  

За даними лабораторних літологічних та петрофізичних досліджень відкрита 

пористість аргілітів змінюється в межах 0,6-2,4%, і вони практично непроникні 
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(менше 0,001 мкм2). Вміст карбонатного матеріалу сягає 20%. Найменша густина 

(2,64-2,70 г/см3)� характерна для аргілітів з вмістом вуглефікованої речовини, а 

найбільша (2,75-2,8 г/см3) – для аргілітів масивних гідрослюдистих з включеннями 

піриту [103, с. 10-12]. 

Вміст розсіяної органічної речовини становить переважно 0,2-0,7%, в 

середньому 0,4%. Він зростає у південно-західній частині Олеської ділянки і 

прилягаючій до неї території Більче-Волицької зони в міру глинизації і збільшення 

товщини силурійських відкладів і може досягати величини 2,5% [46, с. 10]. Глибина 

залягання покрівлі силуру збільшується від 600 м на північному сході Олеської 

ділянки до 3000 м на її південному заході. У цьому ж напрямку відповідно зростає 

катагенетична зрілість порід від етапу МК1 до етапу МК4 (Rо - 0,65–1,35). Вона 

дещо менша, ніж у одновікових аналогах Польщі, однак можна констатувати, що за 

ступенем катагенетичних перетворень породи силуру можуть генерувати газ [103, с. 

13]. 

Прогнозні ресурси Олеської ділянки оцінюються 1 120-150 млрд. м3 [103, с. 

15].  

Визначений нами по формулах 2.9, 2.19, 2.30 прогнозний вміст газу сланцевих 

порід Олеської ділянки коливається в межах 3,3-3,7 м3/т, початковий дебіт 

газовидобувних свердловин може складати 1,7-24,2 тис. м3/доб/свердл., а гранична 

межа витрат, при яких можливий беззбитковий видобуток природного газу 

прогнозується в межах 304-372 дол/тис. м3 (Додаток Е). 

Менілітові сланці олігоцену 

Менілітова світа Карпат є однією із основних чорнослацевих товщ Західного 

регіону України і без сумніву являє собою важливий об’єкт для дослідження з точки 

зору оцінки можливості формування покладів сланцевого газу.  

Менілітові сланці Карпат – це збагачені ОР чорні та темно-сірі аргіліти 

менілітової світи олігоцену Внутрішньої зони Передкарпатського прогину і 

складчастих Карпат, що вміщує також прошарки пісковиків, алевролітів, мергелів, 

кременів товщиною від 0,5 см до 2–3 м. Загальна товщина світи сягає 1500 м, вона 

розділяється на три підсвіти: нижньоменілітову; середньоменілітову чи лопянецьку; 

верхньоменілітову [150, с. 202].  
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Як джерело сланцевої нафти і газу ці відклади раніше не вивчалися, хоча, як 

вважається, бітумінозна флішоїдна олігоценова менілітова світа є 

найпродуктивнішою з нафтогазоносних комплексів Прикарпаття, з нею пов'язано 

понад 70 % родовищ нафти Карпатської НГО. 

Ступінь катагенетичних перетворень порід менілітової світи свідчить, що 

значні скупчення сланцевого газу можна очікувати лише на великих глибинах понад 

5500–6000 м. Такі глибини залягання менілітових відкладів спостерігаються в межах 

Бориславсько-Покутської зони, в основному, на окремих ділянках у відкладах ІІІ–ІV 

ярусів, інколи – у відкладах ІІ ярусу [150, с. 266]. Серед виділених ділянок найбільш 

перспективною є ділянка І, розташована в північно-західній частині Бориславсько-

Покутської зони (в районі Старосамбірського нафтового родовища), яка 

характеризується найбільшою встановленою площею розповсюдження менілітових 

відкладів – 275 км2. 

Вміст Сорг. в чорних аргілітах менілітової світи зазвичай становить 4–8 %. За 

проведеними побудовами можна очікувати, що вміст Сорг. в північно-західній 

частині Бориславсько-Покутської зони, де розташована І ділянка, становить 4,4 %.  

Товщини менілітових відкладів в північно-західній частині Бориславсько-

Покутської зони, розкриті свердловинами на Старосамбірському родовищі, 

змінюються від 169 м до 200 м, в середньому складають 190 м. Щільність порід 

менілітової світи коливається в межах 2,5–2,7 г/см3 (в середньому 2,6 г/см3), 

пористість – від 0,2 до 5 % (в середньому 3 %).  

На основі визначених параметрів підраховані ресурси сланцевого газу для цієї 

ділянки. Ресурси вільного газу цієї ділянки складають 124 млрд м3, сорбованого – 

119 млрд м3. Загальні ресурси сланцевого газу І ділянки складають 243 млрд м3 [150, 

с. 269]. 

Прогнозний вміст газу сланцевих порід коливається в межах 8,3-9,1 м3/т, 

початковий дебіт газовидобувних свердловин може складати 43,6-53,4 тис. 

м3/доб/свердл., а гранична межа витрат, при яких можливий беззбитковий видобуток 

природного газу прогнозується в межах 391-565 дол/тис. м3 (Додаток Е). 

Загалом у Західному регіоні  за результатами проведеного аналізу і прогнозних 

розрахунків найбільш інвестиційно привабливими на предмет видобування 
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сланцевого газу нами визначено Давидівську, Рава-Руську, Східно-Ліщинську та 

Олеську перспективні ділянки. 

 

2.3.3. Південний регіон 

Південний нафтогазоносний регіон України охоплює Північне Причорномор'я 

та Приазов'я, Кримський півострів, північно-західний та прикерченський шельф 

Чорного та Азовського морів.  

Найбільшими тектонічними елементами Причорноморсько-Кримської 

нафтогазоносної провінції є південна окраїна Східноєвропейської платформи та 

Скіфська плита, які відрізняються будовою осадового чохла. Осадове виповнення 

цих структур включає декілька структурнолітологічних комплексів, сформованих 

утвореннями раннього і пізнього докембрію, палеозою, мезозою і кайнозою, що 

характеризуються нерівномірним просторовим поширенням [151, с. 20].  

В регіоні виділено чотири перспективних вуглецево-глинистих формації: 

нижньодевонська Переддобрудзького прогину, тріас-юрська Гірського і Рівнинного 

Криму (таврійська серія), альб-сеноманська Каркінітсько-Північнокримського 

прогину, олігоцен-міоценова Рівнинного Криму і шельфу Чорного і Азовського 

морів (майкопська серія) [154, с. 195]. 

Однак, відклади нижньої крейди, верхньої частини олігоцену та середньої 

частини верхнього міоцену Північноукраїнської монокліналі, хоч і 

характеризуються дещо підвищеними значеннями Сорг., але мають низький ступінь 

термальної зрілості й тому не представляють інтересу для пошуків сланцевого газу.  

Середня та верхня частини відкладів нижньої пермі Рівнинного Криму мають 

стадії катагенезу АК4–АК5, на якій генерація вуглеводнів не відбувається.  

Відклади нижньої частини верхньої крейди (сеноманський ярус) мають певні 

перспективи в плані пошуку сланцевого газу, однак  низький вміст Сорг також не 

дозволяє віднести їх до високоперспективних.  

Відклади верхньої частини середнього еоцену (кумський регіоярус), олігоцену 

– нижнього міоцену і верхнього міоцену (нижньосарматський під'ярус) у зв'язку з 

низьким ступенем термальної зрілості порід (ПК1– ПК2), незважаючи на наявність 
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значних за товщиною глинистих пачок з кондиційним вмістом Сорг., є 

безперспективними для пошуку сланцевого газу [ 151, с. 244].  

Тому найбільш перспективними на сланцевий газ є вуглецево-глинисті 

формації в Переддобрудзькому прогині, а саме – нижньодевонські відклади, 

відклади карбону та відклади середньої юри [1513, с. 244]. 

Переддобрудзький прогин, який розташований в західній частині регіону, є 

сильно видовжена в плані, асиметрична в розрізі структура з похилим північним та 

крутим південним бортами, виповнена вендськими, палеозойськими і тріасовими 

відкладами, на яких з розмивом залягають породи юри і крейди. [151, с. 15].  

Нижньодевонські відклади представлені темно-сірими до чорних аргілітами, не 

вапнистими, тонкошаруватими, тріщинуватими з рідкими прошарками мергелів, 

глинистих вапняків, алевролітів, пісковиків. Товщина глинистих пачок 50–60 м, 

ступінь катагенезу МК3–МК5 (Rо – 1,0–1,7), вміст Сорг. 0,5–4,0 %, область поширення 

займає площу 880 км2
.  

Відклади карбону, а саме верхня частина візейського ярусу та нижня частина 

серпуховського ярусу, займають площу 575 км2. Відклади візейського ярусу 

представлені вапняками внизу і аргілітами із прошарками алевролітів і пісковиків 

зверху. Товщина глинистих пачок досягає 50 м, у середньому – 20–30 м. Нижня 

частина серпуховського ярусу представлена теригенно-глинистою товщею сірих 

аргілітів, алевролітів і пісковиків із прошарками кам'яного вугілля (0,02–3 м). 

Товщина глинистих пачок 25–60 м, ступінь катагенезу МК3–МК5 (Rо – 0,9–1,6), 

вміст Сорг. 0,8–1,7 %, в окремих випадках 6,0 %,. 

Відклади середньої юри представлені переважно теригенно-глинистою товщею 

аргілітів, алевролітів і глин із прошарками дрібнозернистих пісковиків,  вапняків і 

мергелів.  Товщина глинистих пачок 30–80 м (до 150 м), вміст Сорг. від 0,2 % до 13 

%, стадія катагенезу від МК1 (Rо – 0,55–0,60) до МК2–МК3 (Rо – 0,8–0,9) [151, с. 

243]. 

В Переддобрудзькому прогині певні перспективи також мають глинисті 

відклади нижнього кембрію, ордовику і силуру, однак низький вміст Сорг. (0,2– 0,9 

%) та невеликі товщини глинистих пачок (2–15 м), не дозволяють віднести їх до 

розряду високоперспективних.  



 

 

162 
У цілому палеозойські відклади Переддобрудзького прогину перетворені до 

стадії пізнього катагенезу й раннього метагенезу можуть генерувати сланцевий газ 

[154, с. 196]. 

Визначений нами по формулах 2.9, 2.19, 2.30 прогнозний вміст газу найбільш 

перспективних сланцевих порід Переддобрудзького прогину коливається в межах 

3,3-6,9 м3/т, початковий дебіт газовидобувних свердловин може складати від 0,5 до 

37 тис. м3/доб/свердл., а гранична межа витрат, при яких можливий беззбитковий 

видобуток природного газу прогнозується в межах 303-358 дол/тис. м3 (Додаток Е). 

Найбільш інвестиційно привабливими щодо видобування сланцевого газу в 

Переддобрудзькому прогині, що розташований у західній частині українського 

Причорноморря, є відклади середньої юри, верхня частина візейського ярусу та 

нижня частина серпуховського ярусу карбону. 

 
Висновки до розділу 2 

 
1. Розроблено класифікацію факторів, які визначають цінність газосланцевих 

родовищ, які об’єднано у чотири групи: геолого-фізичні, фізико-хімічні, 

технологічні та  еколого-економічні. Запропоновано систему показників для 

оцінювання родовищ природного газу у сланцевих формаціях по кожній із цих груп 

факторів. 

2. Досліджено і встановлено статистичні характеристики (характер розподілу, 

найменше, найбільше і середнє значення, дисперсія, стандартне відхилення, медіана, 

мода) для найважливіших показників основних світових  сланцевих формацій, де на 

сьогодні здійснюється видобування сланцевого газу (США, Канада, Аргентина, 

Китай, Польща): вміст газу у сланцевих породах; глибина залягання сланцевих 

порід; ефективна товщина сланцевих пластів; пористість сланцевих порід; 

проникливість сланцевих порід; вміст органічної речовини; ступінь катагенезу 

сланцевих порід; продуктивність (дебіти) сланцевих свердловин.  

3. Отримано парні кореляційні залежності між вмістом газу, продуктивністю 

свердловин, ціною беззбиткового видобутку сланцевого газу і найважливішими 

геологічними характеристиками світових сланцевих формацій:  вмістом органічної 

речовини, ступенем її катагенетичних перетворень, пористістю, ефективною 
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потужністю, проникливістю, глибиною залягання сланцевих порід. Встановлено 

аналітичний вираз, тісноту зв’язку та здійснено інтерпретацію характеру цих 

залежностей на відповідність геологічному та економічному змісту.  

4. Встановлено багатомірні кореляційно-регресійні залежності між вмістом 

газу, продуктивністю свердловин, ціною беззбиткового видобутку сланцевого газу і 

найважливішими геологічними характеристиками світових сланцевих плеїв:  

вмістом органічної речовини, ступенем її катагенетичних перетворень, пористістю, 

ефективною потужністю, проникливістю, глибиною залягання сланцевих порід.  

5. Кореляційні залежності мають важливе практичне значення, так як 

дозволяють прогнозувати у будь-якому осадовому басейні світу, де є сланцеві 

формації, найважливіші геолого-економічні характеристики сланцевих плеїв: вміст 

сланцевого газу, що є основою для оцінки газогенераційного потенціалу та 

підрахунку запасів газу сланцевих формацій; прогнозну продуктивність 

газовидобувних свердловин, що дає змогу оцінити якість буріння та розкриття 

сланцевих пластів, а також здійснити оцінку ефективності конкретного 

інвестиційного проекту та  вартісну оцінку запасів у надрах; граничну межу витрат, 

при яких видобування сланцевого газу може бути рентабельним.  

6. Проведений аналіз показав, що газоперспективні сланцеві формації є у всіх 

нафтогазоносних басейнах України – Східному, Західному, Південному. З 

використанням кореляційних залежностей здійснено прогнозну оцінку вміст газу, 

початкового дебіту газовидобувних свердловин граничної межі витрат, при яких 

можливий беззбитковий видобуток природного газу.  

7. У Східному регіоні до перспективних стратиграфічних комплексів 

належать: девонські відклади – верхньодевонський (фаменський ярус); 

кам’яновугільні відклади: нижньокам’яновугільний комплекс (турнейський, 

візейський, серпухівський яруси); середньокам’яновугільний комплекс 

(башкирський і московський яруси); верхньокам’яновугільний комплекс 

(касимовський і гжельський яруси). Загалом, у Східному регіоні за результатами 

проведеного аналізу ресурсного потенціалу і прогнозних розрахунків найбільш 

інвестиційно привабливими щодо видобування природного газу із сланцевих 
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формацій визначено Євгенівсько-Дружелюбівську, Миргород-Ливенську, 

Борківсько-Великозагорівську та Зачипелівсько-Ливенську перспективні зони; 

8. У Західному регіоні до перспективних стратиграфічних комплексів 

належать відклади: кембрійського; силурійського; олігоцен-міоценового 

комплексів. За результатами проведеного аналізу найбільш інвестиційно 

привабливими на предмет видобування сланцевого газу нами визначено 

Давидівську, Рава-Руську, Східно-Ліщинську та Олеську перспективні ділянки; 

9. У Південному регіоні найбільш інвестиційно привабливими щодо 

видобування сланцевого газу  є відклади середньої юри, верхня частина візейського 

ярусу та нижня частина серпуховського ярусу карбону Переддобрудзького прогину, 

що розташований у західній частині українського Причорноморря. 

Основні результати розділу опубліковані у наукових працях автора [28; 36; 39; 

106; 112]. 
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Розділ 3 

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

УПРАВЛІННЯ ОСВОЄННЯМ РЕСУРСІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ІЗ 

СЛАНЦЕВИХ ПОРІД В УКРАЇНІ  

 

3.1. Інвестиційні аспекти формування організаційно економічного 

механізму при освоєнні ресурсів природного газу сланцевих порід. 

 

Проблеми оцінки ефективності інвестиційних проектів, завжди були 

актуальними і знаходились у центрі уваги науковців та практиків [51, 159, 163, 

227, 229]. Особливо гостро вони стоять і в нафтогазовій галузі, яка потребує 

значних за розмірами інвестицій і характеризується великою тривалістю 

здійснення інвестиційних проектів [31, 33, 37, 43]. 

Теорія аналізу проектних рішень використовує широку гамму аналітичних 

методів, які дають можливість зробити достатньо надійні та об’єктивні висновки 

щодо доцільності інвестицій. За їх допомогою здійснюється розрахунок певних 

показників, які є критеріями прийняття інвестиційних рішень фінансовими 

аналітиками, або за їх рекомендаціями вищим менеджментом компаній. 

Методи оцінки інвестиційних проектів, які можна застосувати при 

оцінюванні ефективності інвестицій у освоєння ресурсів сланцевого газу можна 

поділити на дві групи: 

1) експрес-методи; 

2) методи дисконтування. 

Перша група методів може застосовуватись для попередньої та наближеної 

оцінки проектів і рекомендуються до використання на початкових етапах 

реалізації інвестиційних проектів. До таких методів відносяться: метод аналізу 

точки беззбитковості, метод розрахунку бухгалтерської рентабельності інвестицій 

та метод розрахунку періоду окупності інвестицій [33, с. 383]. 

Метод аналізу беззбитковості побудований на використанні ефекту операційного 

левериджу і  полягає у визначенні того критичного обсягу виробництва, при 
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якому валовий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг дорівнює валовим 

витратам на їх створення. Даний метод в основному використовується при оцінці 

дрібних бізнесових ідей, він не враховує можливі зміни цін і фактор часу, а тому 

застосування його для оцінки ефективності інвестицій у сфері освоєння ресурсів 

сланцевого газу є проблематичним. 

Метод розрахунку бухгалтерської рентабельності інвестицій ROI (return on 

investment) називають ще середньою нормою прибутку на інвестиції або 

розрахунковою нормою прибутку на інвестиції. Найчастіше показник 

бухгалтерської рентабельності інвестицій розраховується як відношення 

прибутку, отриманого за певний період, до середньої величини активів, створених 

в результаті інвестицій. Формула для її визначення має вигляд: 

                                                 ,                                     (3.1) 

де ROА – бухгалтерська рентабельність інвестицій; ЕВІТ – дохід підприємства до 

сплати податків та процентних платежів; П – ставка оподаткування; ,  – 

вартість активів відповідно на початок і на кінець досліджуваного періоду [33, с. 

385]. 

Розраховане значення ROI порівнюють із прийнятим для інвестора рівнем 

рентабельності. Проект вважатиметься економічно вигідним, якщо значення 

показника ROI перевищує величину рентабельності, прийнятну для інвестора. 

Перевагами методу є простота застосування і можливість оцінки рівня 

прибутковості інвестиційного проекту. До недоліків можна віднести: не врахування 

фактора часу, можлива невідповідність бухгалтерської вартості активів їх 

справедливій вартості. 

Період окупності РР (payback period) належить до найбільш відомих методів 

оцінки ефективності інвестиційних проектів. Це період часу, протягом якого 

кумулятивна сума грошових поступлень від реалізації інвестиційного проекту 

зрівняється з сумою початкових інвестицій [33, с. 386]. Формула для розрахунку 

періоду окупності має такий вигляд: 
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 ,                                      (3.2) 

де РР – період окупності, років; Іо – початкові інвестиції; åCFt – величина грошових 

надходжень від реалізації інвестиційного проекту наростаючою сумою.  

До переваг методу визначення періоду окупності, як і методу бухгалтерської 

рентабельності відноситься простота розрахунків. Але, на відміну від методу ROI в 

нього є перевага – він показує ступінь ризику інвестиційного проекту (чим більший 

період окупності, тим більша ймовірність виникнення ризиків). Недоліками є: 

застосування можливе тільки у разі однакового періоду реалізації інвестиційних 

проектів, що порівнюються; не враховується фактор часу; відсутня можливість 

визначити прибутковість інвестиційного проекту. Тому період окупності не 

рекомендується використовувати як основний метод оцінки ефективності 

інвестицій. Його застосовують у комплексі з іншими методами лише для отримання 

додаткової інформації. У такому разі даний метод є корисним і практичним [33, с. 

388]. 

Отже, першу групу методів слід використовувати тільки для наближеної 

оцінки інвестиційних проектів із освоєння ресурсів сланцевого газу на стадії їх 

попереднього відбору і оцінки.  

Відомо, що у даний час, для оцінювання ефективності інвестиційних 

проектів найбільш широко використовують метод дисконтування грошових 

потоків (DCF), основоположниками якого є Ірвін Фішер та Джон Мейнард Кейнс 

[227, 229]. Цей метод базується на концепції врахування зміни вартості грошей у 

часі, тобто приведенні різночасових витрат та грошових потоків до єдиного 

моменту часу, а також виходить з твердження, що будь-який інвестор прагне до 

максимізації свого капіталу.  

При застосуванні цього методу розраховують такі показники: чисту 

теперішню вартість, індекс рентабельності, внутрішню норму рентабельності.  

Показник чистої теперішньої вартості розраховується як різниця між сумою 

дисконтованих грошових потоків, отриманих в результаті реалізації 

інвестиційного проекту, та сумою дисконтованих витрат, необхідних для 
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реалізації даного проекту. Якщо інвестиції здійснюються одноразово на початку 

реалізації інвестиційного проекту, формула для розрахунку NPV має вигляд: 

                                                   ,                                               (3.3) 

де NPV – чиста теперішня вартість; n – кількість періодів, протягом яких будуть 

мати місце надходження грошових потоків від реалізації інвестиційного проекту; 

СFt   – грошовий потік в кінці періоду t; r – ставка дисконту. 

Проте, при оцінці інвестицій, пов'язаних з розробкою родовищ вуглеводнів, 

як правило, інвестиції здійснюються не одноразово, а частинами  – впродовж 

декількох років. У такому випадку формула (3.3) матиме такий вигляд:
                 

 

                                                  ,                                  (3.4) 

де m – кількість періодів, протягом яких буде здійснюватися вкладення  капіталу; 

Іk  – інвестиційні витрати в період k. 

Якщо в результаті розрахунків значення чистої теперішньої вартості буде 

позитивним, тобто NPV>0, то це означає, що проект слід ухвалити, бо у випадку 

його реалізації компанія нарощуватиме свій капітал. При NPV<0 проект 

необхідно відхилити – грошових потоків, генерованих проектом, недостатньо 

навіть для відшкодування вкладеного капіталу. При порівнянні взаємовиключних 

проектів більш привабливим вважається проект з більшим значенням NPV [33, с. 

389]. 

Також, часто розраховують чисту теперішню вартість наростаючим 

підсумком, що дає змогу визначити, в якому році реалізації проекту показник NPV 

набуває максимального значення або коли в кінці періоду реалізації проект 

починає отримувати від`ємні грошові потоки і стає збитковим [33, с. 390]. Це, 

наприклад, може бути ефективним критерієм для визначення часу, коли 

нерентабельним стає видобуток газу з окремих покладів, свердловин.   

Визначення чистої теперішньої вартості дає відповідь на питання чи 

забезпечить реалізація інвестиційного проекту приріст капіталу загалом, але не 
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показує відносної величини такого зростання. Відносну величину приросту капіталу 

визначають використовуючи метод розрахунку індексу рентабельності інвестицій РІ 

(profitability index). Індекс рентабельності обчислюється як відношення суми 

дисконтованих грошових потоків отриманих від реалізації проекту до суми 

дисконтованих витрат необхідних на його реалізацію. Показник РІ розраховується 

[33, ст. 391]: 

                    ,                                        (3.5) 

де: РІ – індекс рентабельності інвестицій. 

Зрозуміло, що даний показник тісно пов’язаний з чистою теперішньою 

вартістю і, якщо ІР > 1, то проект прийнятний до реалізації, якщо ІР < 1 проект не є 

ефективним.  

Поряд з показниками чистої теперішньої вартості NPV та індексу 

рентабельності інвестицій РІ як критерій оцінки інвестицій визначають внутрішню 

норму рентабельності IRR (internal rate of return). Її визначають із  рівняння 3.6, як 

ставку дисконту, при якій значення приведених грошових потоків від реалізації 

проекту буде рівним величині інвестиційних витрат: 

,                                                   (3.6) 

Отримане значення IRR слід порівняти з встановленою нормою доходуна 

капітал, якщо значення внутрішньої норми рентабельності дорівнює чи більше ніж 

норма доходу на капітал, проект може бути схвалений. В протилежному випадку 

інвестиційний проект не рекомендується до реалізації. При порівнянні ряду проектів 

обирається той, при якому значення IRR більше. Внутрішню норму рентабельності 

часто називають граничною ефективністю інвестицій, бо вона дає змогу визначити 

граничне значення ставки дисконтування, яка поділяє інвестиції на прийнятні і 

невигідні [33, ст. 392]. 

 Оскільки при реалізації інвестиційних проектів процес інвестування є 

довготривалим (значні інвестиції необхідні у геологорозвідувальні роботи, 

буріння свердловин, проведення гідророзривів, облаштування необхідної 

інфраструктури, ще задовго до початку експлуатації сланцевих плеїв, а далі, вже у 
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процесі експлуатації, на проведення повторних гідророзривів, підтримання 

обладнання у належному стані, проведення геофізичних і газодинамічних 

досліджень) то для оцінювання ефективності таких довготривалих проектів нами 

пропонується для розрахунку NPV така модифікована формула [109] 

                         ,
                      (3.10) 

де: Дt – чистий дохід для внаслідок реалізації інноваційно-інвестиційного 

проекту по освоєнню ресурсів сланцевого газу за період t; 

Bet – експлуатаційні (поточні) витрати (без амортизації), що необхідні у 

процесі видобування сланцевого газу за період t; 

ППt – податок на прибуток  за t – ий період розробки; 

t – поточний рік одержання грошових потоків та економічних вигод при 

видобуванні сланцевого газу, що міняється в межах 1, 2,3,…, T; 

r – ставка дисконту, визначення якої для даного інноваційно-інвестиційного 

проекту здійснюється із врахуванням його ризиків, у частках одиниці; 

rБ – безризикова (базова ) ставка дисконту, у частках одиниці; 

T – загальна кількість років отримання корисних результатів від видобування 

сланцевого газу; 

П – кількість періодів, протягом яких буде здійснюватися вкладення 

інвестицій до початку введення сланцевого плею в експлуатацію;  

IП – інвестиційні витрати в період П до моменту введення сланцевого плею в 

експлуатацію; 

Ik – інвестиційні витрати в період k після початку розробки; 

k – поточний період, протягом яких буде здійснюватися вкладення інвестицій 

після початку видобування сланцевого газу; 

K – загальна кількість періодів інвестування після початку експлуатації 

сланцевого плею. 

Величину інвестиційних витрат на буріння однієї свердловини при оцінюванні 

ефективності сланцевих інвестиційних проектів можна визначити за  економіко-

математичною залежністю, яка пропонується у роботі Л. Борщ [20, с. 13]   

                                              ,    R2
 = 0,766,                                           (3.11) 
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 де Y – капітальні витрати на одну свердловину, млн дол. США; х – глибина 

залягання сланцевих порід, м; R2 – коефіцієнт кореляції. 

Що стосується експлуатаційних витрат, то у першому наближенні їх можна 

визначити скориставшись залежністю, встановленою на основі витрат при 

видобуванні сланцевого газу у американських сланцевих басейнах  

                                                                ,       R2
 = 0,661                                  (3.12) 

де  Х - пористість сланцевих порід, %; R2 – коефіцієнт кореляції. 

Так, для Карпатського басейну операційні витрати на видобуток покладів 

сланцевого газу Л. Борщ спрогнозовано у розмірі 64,5 дол. США/тис. куб. м, а для 

Дніпровсько-Донецького басейну — 50,5 дол. США/тис. куб. м [20, с. 13].   

Як видно із формули 3.10, при оцінці ефективності інвестиційних проектів з 

освоєння ресурсів сланцевих формацій необхідно вирішувати економічну проблему 

часу, так як розробка  родовищ сланцевого газу є тривалим процесом і вплив 

фактору часу тут є дуже суттєвим.  

Сучасна фінансово-економічна теорія вирішує економічну проблему часу 

шляхом застосування концепції дисконтування, що базується на врахуванні зміни 

вартості грошей  з плином часу з використанням спеціального фінансового 

інструменту, ставки дисконту [227, 229].  

Тому важливою проблемою, яку необхідно вирішувати при оцінці ефективності 

будь-яких інвестиційних проектів є визначення ставок дисконту. Належне 

обгрунтування дисконтної ставки не тільки гарантує високу точність, а й забезпечує 

адекватність проведених розрахунків економічним та природнім умовам того 

середовища у якому буде здійснюватись інвестиційний проект. 

На даний час, існує достатньо великий обсяг системних досліджень як щодо 

пояснення економічного змісту ставки дисконту, так і методики її розрахунків при 

проектуванні, оцінці, інвестиційному аналізі [15, 24, 51, 223]. Розроблені відповідні 

методичні підходи, які дають змогу визначати ставки дисконту при оцінці бізнесу, 

обгрунтуванні ефективності інвестиційних проектів з проведення 

нафтогазорозвідувальних робіт, розробки нафтових і газових родовищ, модернізації 

магістральних газопроводів [15, 30, 33, 37]. Однак родовища природного газу у 

сланцевих породах характеризуються своїми специфічними умовами геологічної 

602,034,148 -´= XBe



 

 

172 
будови, розробки та ризиками, що її супроводжують. Тому необхідною є розробка 

методичного підходу до визначення ставок дисконту з врахуванням ризиків, які 

існують при розвідці і розробці родовищ природного газу у сланцевих породах.   

При визначенні ставок дисконту  в Україні найбільш широко 

використовується метод кумулятивної побудови. Аналітичний вираз, що описує 

метод кумулятивної побудови, має такий вигляд: 

,                                                         (3.13) 

де rб - базова норма доходу;  – сумарна премія за ризик; 

 У світовій практиці інвестиційного аналізу за базову найчастіше приймається 

норма доходу по, так званих, “безризикових активах” – довгострокових урядових 

облігаціях з терміном погашення 10 і більше років, оскільки даний вид інвестицій 

вважається найменш ризикованим.  

У зв’язку з нестабільною політичною та економічною ситуацією, постійними 

змінами законодавства, недостатньою розвиненістю ринкового середовища в умовах 

України інвестиції у державні облігації немає підстав вважати найменш ризиковими. 

Тому, за базові доцільніше використовувати норми доходу при інвестуванні у 

альтернативні активи, які є найдоступнішими і потребують мінімального 

менеджменту від інвестора [30]. Такими активами є депозитні вклади для 

юридичних осіб у вільно конвертованій валюті у провідних українських 

комерційних банках.  

При визначенні ставок дисконту методом кумулятивної побудови необхідно 

враховувати величину систематичного ризику, як суму норми доходу за 

депозитними ставками та норми доходу необхідної для компенсації 

несистематичних ризиків, які притаманні родовищам природного газу у сланцевих 

породах.  

З цією метою застосовано підхід, який раніше був використаний Витвицьким 

Я. С. при обґрунтуванні ставок дисконту для інвестиційних проектів, що стосуються 

розвідки та розробки нафтових і газових родовищ. Здійснений Витвицьким Я. С. 

аналіз рівня рентабельності у нафтогазовій сфері за тривалий період показав, що 
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середня величина ризику обумовлена дією рентних факторів у нафтовидобувній 

галузі становить близько 9% [33, с. 186]. Ця величина і прийнята нами у якості 

максимального несистематичного ризику для сланцевих формацій, в межах якої 

необхідно визначити і розподілити вплив формуючих ці ризики факторів. 

Зрозуміло, що величини несистематичних ризиків обумовлені численними 

природно-геологічними факторами, які існували у процесі довготривалого 

геологічного періоду формування сланцевих формацій. Вони, здебільшого, носять 

ймовірнісний характер і важко піддаються кількісному виміру. Тому для вирішення 

цієї проблеми найбільше підходить використання методу аналізу ієрархій, 

запропонованих Т.  Сааті [185]. 

При застосуванні цього методу першою проблемою є побудова ієрархії 

критеріїв, які відображають фактичний стан системи, що вивчається. Для її 

вирішення нами, з використанням елементів кореляційно-регресійого та 

дисперсійного аналізу, було здійснене детальне вивчення та узагальнення доступної 

інформації про основні геолого-технологічні і економічні характеристики сланцевих 

формацій, де на сьогодні ведеться комерційний видобуток природного газу [112]. На 

основі цього аналізу пропонується така ієрархія первинних критеріїв, яка визначає 

цінність та ризики розробки родовищ природного газу у сланцевих породах [31]:  

1. Величина видобувних запасів. Це однин із основних показників цінності 

родовищ природного газу. Від запасів родовища залежить обсяг видобутку, 

можливості  використання  високопродуктивної  техніки   і  технології,  рівень 

інвестиційних та експлуатаційних витрат. На основі статистичного аналізу 

розподілу величин видобувних запасів у відкритих на сьогоднішній родовищах 

природного газу у сланцевих породах світу, вважаємо за доцільне поділити ці 

родовища на 6 груп: 

1) видобувні запаси понад 15 трлн м3 газу; 

2) 12-15 трлн м3 газу; 

3) 9-12 трлн м3 газу; 

4) 6-9 трлн м3 газу; 

5) 3-6 трлн м3 газу; 

6) до 3 трлн м3 газу; 
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2. Природно-географічні, екологічні та геолого-технологічні умови 

розташування та розробки сланцевого плею. За природно-географічними, 

екологічними та геологічними умовами, які ускладнюють розробку таких родовищ 

їх доцільно поділити на: родовища з ускладненими природно-географічними та 

екологічними умовами розташування (розташовані у морі; у межах державних 

заповідників, заказників, охоронних зон); запаси родовищ з ускладненими геолого-

технологічними умовами видобутку газу (висока мінливість товщин продуктивних 

пластів, літологічна неоднорідність по площі і вертикалі, наявність тектонічних 

порушень, висока обводненість); родовища  з нормальними умовами.   

3. Продуктивність (дебіт) свердловин. Аналіз показав, що продуктивність 

свердловин із видобутку сланцевого газу змінюється у межах від 1,09 до 87 

м3/доб/свердловину, середнє значення становить – 20,33 м3/доб/свердловину, 

стандартне відхилення становить 21,89 м3/доб/свердловину. Виходячи із 

статистичних характеристик розподілу продуктивності свердловин і 

використовуючи «правило трьох сігм» [135, с. 53],   нами встановлено такі межі 

продуктивності сланцевих свердловин: < 3 тис. м3/доб/свердл.; 3 – 20 тис. 

м3/доб/свердл.; 20 – 40 тис. м3/доб/свердл.; 40 – 60 тис. м3/доб/свердл.; 60 – 80 тис. 

м3/доб/свердл.; > 80 тис. м3/доб/свердл. 

4. Вміст газу. Проведений аналіз вмісту газу у сланцевих товщах світу 

показав, що він розподілений за нормальним законом і змінюється у межах від 0,44 

до 9,9 м3/т, середнє значення становить –  4,58 м3/т, стандартне відхилення – 2,88 

м3/т. Виходячи із статистичних характеристик розподілу вмісту газу встановлено 

такі межі його змін: < 1 м3/т; 1-3 м3/т; 3-6 м3/т; 6-9 м3/т; > 9 м3/т.  

5. Глибина залягання сланцевих порід. Глибина залягання сланцевої товщі, що 

як геологічний фактор суттєво впливає на вибір технічних, технологічних і 

організаційних рішень при бурінні свердловин, розробці родовищ, а також є 

важливим фактором формування величини інвестиційних витрат і собівартості 

видобутку газу. З іншого боку, із зростанням глибини залягання сланцевих товщ, 

зростають пластові тиски і температури, що сприяє поглибленню степеня катагенезу 

органічної речовини та збільшенню продуктивності свердловин. Глибина залягання 

сланцевих товщ змінюється у межах від 122 до 4378 м, середнє значення становить –  
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2088 м, стандартне відхилення становить 1131 м. Тому встановлені такі межі змін 

глибин: до 1000 м; 1000-2000 м; 2000-3000 м; 3000-4000 м; 4000-5000 м; понад 5000 

м.   

6. Вміст органічної речовини у сланцевих породах. Головним критерієм 

відмінності газоносних сланців від звичайних осадових порід, є вміст органічної 

речовини (керогену). Вміст органічної речовини у сланцевих товщах розподілений 

по нормальному закону і змінюється у межах від 0,46% до 20%, середнє значення 

становить – 4,88%, стандартне відхилення складає 4,04%. Як показують численні 

дослідження, вміст органічної речовини у перспективних зонах має перевищувати 1-

3% [167]. Підвищений вміст органічної речовини також сприяє поновленню запасів 

газу. Встановлені такі межі змін вмісту органічної речовини у сланцевих породах: 

менше 0,5%; 0,5%- 4%; 4%-8%; 8%-12%; 12%-16%; більше 16%. 

7. Степінь катагенезу органічної речовини. Ступінь катагенетичних 

перетворень і зрілість органічної речовини визначається різними методами. Один із 

них, за відбивною здатністю вітриніту (Rо), що виражається у відсотках. Загалом, із 

підвищенням рівня катагенетичних перетворень, тобто рівня термічної зрілості 

органічної речовини, зростає вміст вуглецю у керогені, відповідно зростає значення 

Rо. Сланцеві породи родовищ, з яких у даний час здійснюється комерційний 

видобуток газу, мають, переважно, достатню високу ступінь катагенезу. Загалом, 

необхідно зазначити, що високотріщинуваті сланці, які містять значну кількість 

термогенно зрілої органічної речовини, відповідно, мають підвищений вміст 

вільного газу. При значних глибинах залягання і в умовах високого тиску, це 

забезпечує значні початкові дебіти пластових флюїдів. Величина Rо змінюється у 

межах від 0,4% до 5%, середнє значення становить –  1,88%, стандартне відхилення 

складає –  1,09%. Тому встановлені такі межі змін ступеня катагенезу органічної 

речовини у сланцевих породах: Rо менше 1%; 1%- 2%; 2%-3%; 3%-4%; 4%-5%; Rо 

більше 5%. 

8. Ефективна товщина сланцевої товщі. Товщина сланців, разом із великою 

площею їх розповсюдження і наявністю органічної речовини для адсорбції газу 

визначають запаси сланцевого газу, а також створюють більш сприятливі умови для 

буріння горизонтальної частини свердловин. Необхідно зазначити, що не вся товща 
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сланців представляє комерційний інтерес. Тому існує поняття ефективної товщини, 

яка визначається за результатами геофізичних досліджень свердловин, з 

врахуванням кількісних і якісних критеріїв її визначення на конкретній площі. 

Більш потужні сланцеві товщі є інвестиційно привабливішими об’єктами. 

Проведений нами аналіз показав, що ефективна товщина сланцевих товщ 

змінюється у межах від 6 м до 350 м, середнє значення становить –  85,8 м, 

стандартне відхилення складає 76,8 м.  Тому нами встановлені такі межі змін 

ефективної товщини сланцевих порід: менше 10 м; 10-80 м; 80-160 м; 160-240 м; 

240-320 м; більше 320 м; 

9. Проникливість сланцевих порід. Проникність є характеристикою, що 

визначає фільтраційні властивості сланцевих порід. Хоча, сланцеві породи 

характеризуються аномально низькою матричною проникністю. Однак важливе 

значення має обумовлена сланцюватістю наявність системи природних тріщин, що 

підвищують ефективність проведення ГРП, оскільки існування природних тріщин 

сприяє розповсюдженню і розвитку систем штучних тріщин. Проникливість 

сланцевих порід змінюється у широких межах від 5 до 5000 нанодарсі, середнє 

значення становить 679 нанодарсі, стандартне відхилення складає 1399 нанодарсі. 

На основі цього, встановлені такі межі змін проникливості сланцевих порід: 5-1000 

нанодарсі; 1000-2000 нанодарсі; 2000-3000 нанодарсі; 3000-4000 нанодарсі; 4000-

5000 нанодарсі; більще 5000 нанодарсі. 

10. Пористість. Локальні високопродуктивні зони сланцевих товщ 

характеризуються високою матричною пористістю. Пори у сланцевих породах 

містять значну кількість вільного сланцевого газу, який у початкові періоди 

видобування можна вилучати з високими дебітами, що сприяє покращенню 

економічних показників розробки. Пористість сланцевих товщ змінюється у межах 

від 0,5 до 14%, середнє значення становить – 6,39%, стандартне відхилення складає 

– 3,73%. Тому нами встановлені такі межі змін пористості сланцевих порід: менше 

1%; 1%-4%; 4%-8%; 8%-12%;  12%-16%; більше 16%. 

11. Вміст вільного газу. У сланцевих породах газ може знаходитись у вільному 

стані у порах та тріщинах, а також у адсорбованому стані на поверхні керогену і 

глинистих мінералів.  Вміст вільного і адсорбованого газу знаходяться в оберненій 
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пропорції. Чим більший вміст вільного газу тим більші початкові дебіти свердловин. 

Кількість вільного газу коливається в межах від 10% до 85%, середнє значення 

складає близько 50%. Встановлені такі межі вмісту вільного газу: менше 20%; 20-

40%; 40-60%; 60-80%; більше 80%. 

12. Вміст глинистих мінералів. Якщо мова йде про сланцеві породи як 

колектори, то їх якість визначається вмістом глинистих мінералів. Вміст глинистих 

мінералів має не перевищувати 50%, інакше сланець підлягає пластичним 

деформаціям і може не утворювати тріщин при гідророзривах, які необхідні для 

міграції газу. Встановлені такі межі вмісту глинистих мінералів: менше 10%; 10-

20%; 20-30%; 30-40%; 40-50%; більше 50%. 

13. Вміст кварцевих мінералів. Важливою характеристикою якості сланцевих 

порід як резервуарів природного газу, є вміст мінералів кварцевої групи, що 

визначають такий їх параметр, як крихкість. За наявними даними, вміст кварцевих 

мінералів у сланцевих породах коливається в межах 15-45%, середнє значення 

складає близько 33%. Ця характеристика сланцевих резервуарів має особливе 

значення з точки зору успішності проведення гідророзривів, тобто якості 

закінчування свердловин. Адже чим більший вміст кременистих мінералів (більше 

40%), тим сприятливішими є умови для створення зон штучної тріщинуватості і тим 

більші дебіти свердловин [167]. Встановлені такі межі вмісту кварцевих мінералів: 

менше 10%; 10-20%; 20-30%; 30-40%; 40-50%; більше 50%. 

14. Вміст карбонатних мінералів. Карбонатність (вміст карбонатних мінералів) 

також є сприятливою характеристикою сланцевих порід при оцінці їх якості. Вона 

змінюється у межах 10-60%, середнє значення складає близько 23%. Аргіліти, що 

мають високий вміст карбонатів (більше 60%) також знаходяться в зонах, які 

характеризуються високою якістю колектора і якістю закінчування свердловин [167, 

с. 70]. Встановлені такі межі вмісту кварцевих мінералів: менше 10%; 10-30%; 30-

40%; 40-50%; 50-60%; більше 60%. 

15. Вміст азоту. Вміст азоту погіршує якість сланцевого газу. Так, на родовищі 

Барнет із чотирьох тестових свердловин одна показала високий вміст азоту – 7-8%. 

Такий газ потребує додаткової підготовки перед його споживанням. Встановлені 
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такі межі вмісту азоту у сланцевому газі: менше 5%; 5-10%; 10-15%; 15-20%; 20-

25%; більше 25%. 

16. Вміст вуглекислого газу. Вуглекислий газ присутній у газах завжди, 

переважно у кількостях до 3-5%, але у рідких випадках його вміст може 

перевищувати 20-30%. Наприклад, гази плеїв Нью Олбані, Хейнсвіл мають високий 

вміст СО2 (8-10%) і їх необхідно видаляти. Вуглекислий газ призводить до 

вуглекислотної корозії обладнання і є шкідливою домішкою у газах. Встановлені 

такі межі вмісту вуглекислого газу у сланцевому газі: менше 5%; 5-10%; 10-15%; 15-

20%; більше 20%. 

17. Теплотворна здатність газу. Основною характеристикою, яка визначає 

якість природного газу є його теплотворна здатність. Саме тому на світових газових 

ринках ціна газу визначається його теплотворною здатністю у британських теплових 

одиницях (БТЕ). Загалом, теплотворна здатність природних газів залежить від 

компонентного складу і коливається в межах 33000-44000 кДж. Температура 

газокисневого полум’я при згоранні сланцевого газу у кисні складає 2000оС. 

Найнижча теплота згорання газу із сланцевих порід складає 12,6-14,3 МДж/м3 [52, с. 

160]. Встановлені такі межі змін теплотворної здатності сланцевого газу: менше 15 

МДж/м3; 15-20 МДж/м3; 20-25 МДж/м3; 25-30 МДж/м3; 30-35 МДж/м3; більше 35 

МДж/м3. 

Наступною проблемою при застосуванні методу аналізу ієрархій є визначення 

ступеня зміни показника який вивчається, у даному випадку ставки дисконту, 

залежно від впливу того чи іншого фактора, що називається чутливістю до фактора. 

Для обґрунтованого визначення величини чутливості застосовувався метод 

попарних порівнянь, з використанням шкали трансформації якісних оцінок переваги 

одного фактора перед іншим, у кількісні оцінки, табл. 3.1 
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Таблиця 3.1 

Трансформації якісних оцінок переваги одного фактора перед іншим у 

кількісні оцінки 

Якісна оцінка Кількісна оцінка, балів 

Обидва порівнювані фактори збігаються 1 

Перший фактор дещо перевищує другий 2 

Перший фактор перевищує другий 3 

Перший фактор набагато перевищує другий 4 

 

У таблиці 3.2 наведено результати визначення методом попарних порівнянь 

вагомості факторів, що формують ставку дисконту для родовищ природного газу у 

сланцевих породах, а у Додатку Д подано методику та приклад її визначення з 

врахуванням встановленої вагомості факторів для одного із сланцевих плеїв. 

При визначенні ставок дисконту слід враховувати і ряд інших важливих 

обставин. Так, грошовий потік може визначатися по різному, як з, так і без 

врахування таких чинників, як інфляція,  податок на прибуток, відсотки за кредит та 

ін.  

Так, якщо грошовий потік розраховується в поточних цінах, то і ставка 

дисконту повинна братися реальною, тобто очищеною від інфляційної складової, що 

можна здійснити за формулою [33, с. 196]  

                                             
,                                                         (3.14) 

де: rp - реальна ставка дисконту, у част. од.; rн - номінальна ставка дисконту, у 

част. од.;  і - темп інфляції, у част. од. 

Якщо при формуванні річного грошового потоку використовується прибуток 

після оподаткування, то при визначенні ставки дисконтування, необхідно здійснити 

коригування, яке враховує частку чистого прибутку у грошовому потоці за 

формулою 

                                                    
,                                            (3.15) 
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де: rв – ставка дисконту для власного капіталу; ПП – ставка податку на 

прибуток, у частках одиниці; - частка чистого прибутку у грошовому потоці,  

частки одиниці. 

При залученні до реалізації інвестиційних проектів позичкових коштів слід 

застосовувати модель середньозваженої вартості капіталу (WАСС). Ця модель 

ґрунтується на тому, що для приведення грошових потоків, визначених з точки зору 

всього інвестованого капіталу, необхідно використовувати ставку дисконту, рівну 

сумі зважених ставок віддачі на власний капітал та позикові кошти, де у якості ваг 

виступають частки власних та позикових засобів у загальному обсязі інвестованого 

капіталу [33, с. 200]. Модель (WАСС) може бути представлена такою формулою 

                                                 ,                                              (3.16) 

де: in - норма доходу на позиковий капітал у част. од.; γn - частка позикового 

капіталу в загальній сумі активів у част. од.; rв - норма доходу на власний капітал у 

част. од.; γв - частка власного капіталу в загальній сумі активів у част. од. 

Головною вимогою при коригування ставки дисконту є чітка відповідність 

між обраним грошовим потоком і ставкою дисконтування [33, с. 196]. У Додатку Д 

остаточна ставка дисконту визначена із врахуванням інфляційної складової. 
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Таблиця 3.2  
Визначення вагомості критеріїв для оцінки величини ризиків при розробці сланцевих родовищ природного газу  

Найменування критерію 
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1. Видобувні запаси 1 3:1 1:1 1:1 1:1 2:1 2:1 2:1 2:1 3:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 3:1 45 0,080 

2. Природно-технологічні умови 
розробки 

1:3 1 1:3 1:2 2:1 1:2 1:2 1:2 1:2 2:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 33 0,058 

3. Продуктивність свердловин 1:1 3:1 1 3:1 2:1 3:1 3:1 3:1 2:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 3:1 52 0,092 

4. Вміст газу 1:1 2:1 1:3 1 1:1 1:1 1:1 2:1 1:2 3:1 3:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 41 0,072 
5. Глибина залягання 1:1 1:2 1:2 1:1 1 2:1 2:1 2:1 1:1 2:1 3:1 3:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 42 0,074 

6. Вміст органічної речовини 1:2 2:1 1:3 1:1 1:2 1 1:1 1:2 1:2 3:1 3:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 40 0,071 
7. Степінь катагенезу 1:2 2:1 1:3 1:1 1:2 1:1 1 1:2 1:2 3:1 3:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 40 0,071 
8. Ефективна товщина 1:2 2:1 1:3 1:2 1:2 2:1 2:1 1 1:2 3:1 3:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 42 0,074 
9. Проникність 1:2 2:1 1:2 2:1 1:1 2:1 2:1 2:1 1 3:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 45 0,080 

10. Пористість 1:3 1:2 1:4 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1 2:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 30 0,053 

11. Вміст вільного газу 1:4 1:3 1:4 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:4 1:2 1 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:3 17 0,030 
12. Вміст глинистої складової 1:4 1:3 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:3 2:1 1 2:1 2:1 3:1 3:1 3:1 26 0,046 

13. Вміст кварцевої складової 1:4 1:3 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:3 2:1 1:2 1 1:1 3:1 3:1 3:1 24 0,042 

14.  Карбонатність 1:4 1:3 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:3 2:1 1:2 1:1 1 3:1 3:1 3:1 24 0,042 
15. Вміст азоту 1:4 1:3 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:3 2:1 1:3 1:3 1:3 1 1:2 1:3 21 0,037 
16. Вміст СО2 1:4 1:3 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:3 2:1 1:3 1:3 1:3 2:1 1 1:3 21 0,037 

17. Теплотворна здатність газу 1:3 1:3 1:3 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:3 3:1 1:3 1:3 1:3 3:1 3:1 1 23 0,041 

Загальна сума:  566 1 
Джерело: Сформовано і розраховано автором
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Розроблені методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів 

є однією із важливих складових пропонованого організаційно-економічного 

механізму управління процесами освоєння ресурсів природного газу сланцевих 

формацій. 

 

3.2. Вдосконалення інституційного забезпечення при освоєнні ресурсів 

сланцевого газу. 

  
При розгляді теоретичних засад інституційного забезпечення процесів 

освоєння ресурсів сланцевого газу у розділі 1.2, нами зазначалось, що як і в будь 

якій сфері економічної діяльності при освоєнні природних ресурсів необхідне 

постійне вдосконалення системи інститутів і інституцій, тобто інституційного 

середовища. Адже інституційне середовище формує базу, в рамках якої уряд країни, 

місцеві органи влади, компанії, приватні підприємці взаємодіють між собою з метою 

отримання доходу і забезпечення зростання економіки. 

Тим більше, що в новітніх економічних умовах сфера використання 

природних ресурсів вимагає:  

- максимального ефективного використання наявної ресурсної бази, у тому 
числі, місцевих природних ресурсів для розвитку підприємництва на основі 

принципів «наноекономіки», «синьої» економіки, низової бізнес-ініціативи 

економічних суб’єктів малого та середнього підприємництва, з підтримкою малого 

бізнесу муніципальними структурами тощо;  

- орієнтації на унікальність місцевої (регіональної) природно-ресурсної бази 

як фактора формування господарської спеціалізації, компетенцій та конкурентних 

переваг бізнесу, у тому числі на кластерній основі;  

- інституціоналізації природокористування за принципами корпоративного 

управління природними об’єктами, для забезпечення їх ефективного економічного, 

соціального та екологічного розвитку;  
- фінансизації природокористування, включаючи сек’юритизацію природного 

капіталу, наповнення сфери використання природних ресурсів інструментами 

фінансового капіталу та формування відповідної фінансової інфраструктури;  
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- застосування проектного підходу до природокористування, що є обмеженою 

в часі господарською діяльністю із заздалегідь прорахованим економічним, 

соціальним та екологічним ефектом;  

- застосування процесного підходу, адже в умовах функціонування кластерів 

як об’єднань самостійних суб’єктів господарювання відбувається зміщення 

управлінських акцентів, на процеси, а не суб’єкти [215, с. 92]. 

Безумовно, що для дотримання цих вимог необхідне вдосконалення всіх 

складових, запропонованої у розділі 1.2 системи інститутів, яка має забезпечувати 
освоєння ресурсів сланцевого газу  

Серед фундаментальних інститутів, у першу чергу, необхідне вдосконалення 

інституту власності на природні ресурси. У розділі 1.2 вже зазначалось, що надра як 

об’єкт цивільних прав є власністю народу України, уособленням якого є держава.  В 

умовах децентралізації, права власності на природні ресурси, окрім держави має 

територіальна громада, як публічний власник.  

Звертаючись до європейського досвіду, громада має бути учасником процесу 

експлуатації родовища корисних копалин і входити до господарського комплексу, 

який буде на його базі формуватися. При цьому вона має отримувати частину 

доходів, розпоряджаючись ними на свій розсуд, контролювати виробничі процеси і 
стан екології, який впливатиме на рівень життя людей. Тобто громада стає 

повноцінним учасником процесу освоєння родовищ, отримуючи економічну вигоду 

від використання корисних копалин на її території [215, с. 246]. 

При освоєнні ресурсів сланцевого газу потребує вдосконалення і нормативно-

правове забезпечення цих процесів. Це, у першу чергу, стосується внесення змін до: 

Закону України від 12.07.2001 р. № 2665-III «Про нафту і газ»; Закону України «Про 

угоди про розподіл продукції»;  Закону України від 15.05.1996 року № 192/96-ВР 

«Про трубопровідний транспорт»; Постанови Кабінету Міністрів України від 

27.12.2001 р. № 1729 «Про забезпечення споживачів природним газом»; 

вдосконалення законодавчих актів, що стосуються гірничого права; реформування 
діяльності НАК «Нафтогаз України», де варто створити спеціальний підрозділ, що 

займатиметься проблемами розвідки та розробки родовищ та видобутку сланцевого 

газу. Змін вимагають і кодекси України, зокрема, Бюджетний та Податковий, 
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Водний кодекс України, Кодекс України «Про надра», Лісовий кодекс України. На 

необхдність вдосконалення цих законодавчих актів вказувалось і у дисертаційних 

роботах Марковської В. С., Борщ Л. М. [20; 133], пов’язаних із освоєнням ресурсів 

сланцевого газу.     

Також, у сучасних умовах при освоєнні природних ресурсів все більша роль 

належить інституту державно-приватного партнерства. При цьому, для подолання 

існуючих недоліків системи управління природокористуванням, доцільно, в рамках 

Ст. 13 Конституції України, трансформувати її у більш ефективну децентралізовану 
форму корпоративного управління використання і охорони природних ресурсів. Ця 

система управління має бути побудована на основі дієвого інституту громадянської 

власності на природні ресурси за фактичного збереження конституційного права 

власності народу на природний ресурс і широкої участі державних і місцевих 

органів влади в процесі природокористування через створення корпорацій з 

управління природними активами на всіх трьох рівнях – загальнодержавному, 

регіональному та місцевому через механізми державно-приватного (державно-

публічного) партнерства [12, с. 78]. 

Стаття 1 Закону України «Про державно-приватне партнерство» визначає 

державно-приватне партнерство як – «співробітництво між державою Україна, 
територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім 

державних та комунальних підприємств, або фізичними особами-підприємцями 

(приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, 

встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами» [71].   

 Основою державно-приватного партнерства є перерозподіл ризиків партнерів, 

в першу чергу економічних, в залежності від їх можливостей. Тобто, державно-

приватне партнерство це співпраця органів державної влади з приватними 

інвесторами, яка заснована на поділі ризиків для отримання максимальної 

результативності. 
Економічна сутність співпраці при державно-приватному партнерстві 

відрізняється від решти видів співробітництва державних органів і представників 

приватного бізнесу насамперед тим, що зазначений вид партнерства є формою 
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об‘єднаної співпраці державних органів з інститутами громадського суспільства з 

метою отримання прибутків і вирішення соціальних проблем, з обов‘язковим 

перерозподілом між партнерами завдань, прибутків, ризиків. 

В той же час, як свідчить практика реалізації багатьох проектів, місцева 

громада може мати відмінне від центральних органів влади бачення щодо 

оптимального використання відповідних природних ресурсів з огляду на інтереси 

мешканців даної території. У цьому випадку на етапі ініціювання проекту, що 

реалізується у формі публічно-приватного партнерства, органи місцевого 
самоврядування та центральні органи виконавчої влади мають залучатися до 

переговорного процесу з цих питань як окремі суб‘єкти, кожен з яких відстоює свої 

інтереси і має під час реалізації майбутнього проекту різні завдання та степінь 

ризиків [73]. 

Аналіз досліджень зарубіжних та вітчизняних науковців дозволяє окреслити 

загальні особливості публічно-приватного партнерства, основними з яких є такі:  

- проекти, що реалізуються у формі публічно-приватного партнерства, 

організовані за принципом взаємодії двох або більш сторін, що працюють за для 

досягнення сумісних цілей;  

- учасниками публічно-приватне партнерства можуть бути: місцеві і державні 
органи влади, комерційні підприємства і некомерційні організації; 

- учасники розділяють повноваження і відповідальність; 

- учасники функціонують на рівних умовах; 

- учасники спільно витрачають час і ресурси;  

- учасники розділяють інвестиції, ризики і вигоди;  

- учасники мають чітку угоду, контракт або інший правовстановлюючий 

документ [172]. 

В рамках державно-приватного партнерства можуть укладатись договори про 

концесію, спільну діяльність, розподіл продукції, інші договори.  

Особливо широке застосування у надрокористуванні мають угоди про 
розподіл продукції. У розділі 1.2 нами вказувалось на особливості та правові основи 

укладання таких угод. Однак, не зважаючи на практику широкого застосування цих 

угод існує низка питань і проблем, які при освоєнні ресурсів сланцевого газу, 
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потребують вирішення у частині: розширення повноваження органів місцевого 

самоврядування в процесі передачі надр у користування та надання певних гарантій 

громаді; запровадження більшої прозорості та неупередженості при конкурсному 

укладанні угод; вдосконалення умов розподілу продукції на основі вартісного 

оцінювання ресурсів сланцевого газу у надрах, про що йтиметься далі; необхідності 

моніторингу екологічних зобов’язань, рекультивації пошкоджених земель; вимог 

щодо співпраці з відповідними громадами у соціальному плані тощо. 

Узагальнення напрямів вдосконалення інституту організаційно-правових 
засад щодо освоєння ресурсів сланцевого газу дає змогу зробити висновок, що 

нормативно-правове регулювання цих процесів у національному законодавстві поки 

що базується на загальних засадах щодо користування надрами, специфіка 

технологій видобування сланцевого газу переважно не врахована і потребує 

розвитку у частині: отримання дозволів на користування надрами, проведення 

аукціонів, укладання угод про розподіл продукції, оцінки впливу на навколишнє 

середовище. 

Безумовно, що при освоєнні ресурсів сланцевого газу, окрім 

фундаментальних, визначальну роль мають технологічні інститути. 

На початкових етапах освоєння ресурсів сланцевих формацій особливу увагу 
треба звернути на новітні геолого-геофізичні дослідження, що можуть бути 

використані для пошуку так званих «sweet spots» – «солодких місць» на значних 

площах розповсюдження сланцевих формацій, де початкові дебіти газовидобувних 

свердловин можуть 10-кратно перевищувати середні [167, с. 76], і які необхідно, у 

першу чергу, охопити розробкою. Серед цих геофізичних методів треба виділити: 

високоточну гравіорозвідку, 3D і мікросейсміку, аерокосмічні дослідження.      

Як вже зазначалось у розділі 1.2, визначальне значення при освоєнні ресурсів 

сланцевого газу має інститут технологій буріння і освоєння свердловин. Сланцева 

революція у США була б неможлива без технологічних проривів в області 

горизонтального буріння. Саме горизонтальне буріння дозволило різко збільшити 
видобування сланцевого газу, при скороченні числа свердловин. Технології буріння 

продовжують стрімко розвиватись і, наприклад, буріння однієї свердловини на 

сланцевому плеї Фаетвілл середньою глибиною 1700 м і приблизно такою ж 
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довжиною горизонтальної частини здійснюється  в середньому за 6,9 днів, а її 

вартість в  середньому складає 2,6 млн дол. [76, с. 211]. Тобто внаслідок розвитку 

технологій буріння витрати на буріння свердловин за останні п’ять років 

скоротились майже вдвічі. Якщо мова йде про вдосконалення інституту технологій 

буріння, то особливу увагу необхідно звернути на технологічний прогрес у частині 

кущового буріння, буріння багатоствольних свердловин,  кріплення обсадних колон. 

Значний прогрес при освоєнні сланцевих свердловин спостерігається і у 

розвитку технологій стимуляції  притоку сланцевого газу (гідророзривів).  Взагалі, 
без комплексного застосування технологій похило спрямованого буріння і 

гідророзривів, видобування природного газу із сланцевих формацій було б 

неможливим і економічно невигідним. У розділі 2.1 нами вже зазначалось, що для 

стимулювання притоку сланцевого газу у даний час все більше розповсюдження 

отримує технологія пропанового (газового) фрекінгу. При застосуванні цієї 

технології замість води і хімікатів використовується зріджений пропан, стиснутий 

до стану гелю. Цей газовий гель, перемішаний із піском і запомпований у пласт, 

володіє такою ж ефективністю до розриву сланцевого пласта, але не наносить шкоди 

для екології, оскільки підчас видобування сланцевого газу він перетворюється з 

рідкого у газоподібний стан і повністю виводиться із сланцевої породи. Окрім цього, 
перевагою такої технології є: відсутність етапів відкачування, очищування і 

утилізації води, що застосовується при гідророзривах; більше охоплення розробкою 

пор і тріщин сланцевих порід, які при традиційних гідророзривах займаються 

водою; значний ріст дебітів свердловин  [76, с. 159].    

І, безумовно, при освоєнні ресурсів сланцевого газу важливе значення має 

наявність належної інфраструктури по транспортуванню сланцевого газу до 

споживачів. Тут особливу увагу слід звернути на можливості використання 

мобільних установок по очистці і доведенню до належної якості сланцевого газу, 

використанню мобільних компресорних станцій для подачі газу у магістральні 

газопроводи, можливості перетворення сланцевого газу у скраплений газ.  
Поряд із технологічними інститутами, не менш важливе значення мають 

економічні інститути і інституції. Адже  при всіх видах державно-приватного 

партнерства може передбачатись створення спеціальних фондів для фінансування 
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відповідних програм, пільгове кредитування і оподаткування з метою 

альтернативного залучення недержавних коштів, випуск цінних паперів проектною 

компанією, фінансування кластеру корпорацій, формування пулів активів, 

інвестиційних фондів тощо [12, с. 79]. 

І тут, надзвичайно важливе значення має група інститутів фінансизації  

видобування сланцевого газу, ключова роль у який належить капіталізації 

природних ресурсів. При цьому, капіталізацію необхідно розглядати як складний 

процес перетворення факторів виробництва у капітал в економічних системах на 
засадах гармонізації інтересів суб’єктів господарювання, з метою забезпечення 

сталого розвитку національних територіальних утворень. Адже в умовах 

ефективного ринку збільшення ринкової капіталізації вважається однією з головних 

стратегічних цілей будь-якої економічної діяльності [14, с. 203]. 

Розробці методичних підходів до капіталізації природних ресурсів у даний час 

надається значна увага. Тут варто звернути увагу на монографії колективу науковців 

Інституту економіки природокористування та сталого розвитку [65, 80], роботи І. К. 

Бистрякова [13, 14], В. С. Міщенка [141].  Що стосується капіталізації 

вуглеводневих ресурсів то необхідно згадати методичні підходи, описані у 

монографії Я. С. Витвицького [33]. 
Однак, ні в одній із цих робіт не було спроб розробки методичних підходів до 

вартісної оцінки ресурсів природного газу сланцевих формацій. 

Тому, нами пропонується така модель для визначення вартості запасів 

сланцевого газу у надрах [34] 

  (3.17) 

де  – вартість ресурсів сланцевого газу за період їх експлуатації; 
– чистий дохід від видобування ресурсів сланцевого газу в і-му циклі 

розробки сланцевого плею за період експлуатації ; 
– експлуатаційні витрати (без амортизації) в і-му циклі розробки 

сланцевого плею за період ; 
– податок на прибуток в і-му циклі розробки сланцевого плею; 
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– справедлива вартість основних засобів з облаштування свердловин та 

сланцевого плею, машин, приладів, інструментів та обладнання, що 

використовуються при розробці у t-му періоді; 

–– справедлива вартість нематеріальних активів (прав на здійснення 

розробки сланцевих плеїв, прав користування земельними ділянками, програмного 

забезпечення, геологічної інформації тощо)  в t-ому періоді; 
k – коефіцієнт капіталізації основних засобів і нематеріальних активів. 

Величину коефіцієнта капіталізації можна прийняти у розмірі 0,09, як показник 

фондовіддачі за даними ФДМ України у галузях видобування енергетичних ресурсів 

[146, с. 51] (при цьому, необхідно використовувати місячну ставку капіталізації, яка 

розраховується шляхом ділення коефіцієнта капіталізації на 12); 

 – інвестиційні витрати у період проведення геолого-геофізичних, бурових, 

підготовчих робіт по облаштуванню необхідної інфраструктури для розробки 

сланцевого плею у t-му  місяці; 

   – інвестиційні витрати у період експлуатації сланцевого плею (на поточний 

і капітальний ремонт обладнання, проведення робіт з очищення зон кольматації, 

проведення повторних гідророзривів тощо) в tе -му місяці; 
,  – відповідно підвищувальний або понижувальний коригувальні 

коефіцієнти екстернальних результатів, що можуть виникати у третіх осіб, які не є 

безпосередніми учасниками інноваційно-інвестиційних сланцевих проектів, 
внаслідок зменшення або росту деструктивних впливів на довкілля, поліпшення чи 

погіршення соціальних умов і т. п. Ці коефіцієнти можуть бути визначені за даними, 

наведеними у роботі [136, с. 95-97]; 

rб – базова норма доходу, яка визначається як середня норма доходу по 

валютних депозитних вкладах у системних банках України на момент оцінювання 

(при цьому, використовується місячна  норма доходу, що розраховується шляхом 

ділення ставки дисконту на 12); 

r – ставка дисконту, яка враховує ризики при розробці конкретного сланцевого 

плею і визначається за методикою описаною у розділі 3.1. (при цьому, 
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використовується місячна  ставка дисконту, що розраховується шляхом ділення 

ставки дисконту на 12); 

n – кількість циклів у процесі видобування сланцевого газу на даному 

сланцевому плеї; 

– місяць початку видобування сланцевого газу; 

– поточний період (місяць) одержання грошових потоків та здійснення 

експлуатаційних витрат і-го циклу розробки сланцевого плею, який змінюється в 
межах =1, 2, 3,…, Tе; 

– поточний місяць здійснення інвестиційних витрат на отримання дозволів, 

проведення геологорозвідувальних робіт, буріння свердловин, проведення 

гідророзривів, підготовку  інфраструктури тощо; 

– місяць початку одержання грошових потоків та економічних вигод і-му 

циклі видобування сланцевого газу; 

Tб – кількість періодів (місяців), протягом яких буде здійснюватися вкладення 

інвестицій до початку введення об’єкта в експлуатацію;  

Tеі – місяць закінчення отримання корисних результатів в і-му циклі 

видобування сланцевого газу; 

Tе – місяць закінчення видобування сланцевого газу. 

Необхідно звернути увагу на застосування особливої, помісячної процедури 

дисконтування  при використанні моделі (3.17.).   
Чистий дохід при видобуванні сланцевого газу в і-му циклі розробки 

сланцевого плею слід визначати за формулою  

,                                                    (3.18) 

де  – дебіт природного газу із m-ої свердловини сланцевого плею у k-ому 

місяці і-го циклу експлуатації, тис. м3/доб.;  

 - ціна природного газу без непрямих податків у k-ому періоді і-ого циклу 

експлуатації, грн. тис. м3;  
m – кількість свердловин на сланцевому плеї, що змінюється в межах m =  

1,2,3,…М; - кількість діб у k-му періоді і-ого циклу експлуатації;  
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ki – поточний місяць видобування сланцевого газу;  

К – місяць закінчення видобування сланцевого газу у і-ому циклі експлуатації;  

Ключові умови, які забезпечують рентабельність видобування сланцевого газу 

– це високий рівень початкового дебіту свердловин (initicial production, IP), низька 

швидкість зниження продуктивності (decline rate, DR) і високий рівень 

нагромадженого видобутку (EUR) за весь період роботи свердловини. Необхідно 

звернути увагу на швидкий темп падіння продуктивності сланцевих свердловин, на 

відміну від родовищ традиційного природного газу.  
Так, наприклад, для сланцевих свердловин плею Хейнсвілл типовим є такий 

темп падіння дебіту: у перший рік видобування газу падіння дебіту складає 70%, на 

другий – 30%, на третій і четвертий – 15%, після чого уповільнюється і становить  

по 10% у рік, але і через 300 місяців (25 років)  видобування газу продовжується [76, 

с. 182] (рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. Динаміка падіння дебітів свердловин по основних сланцевих плеях 

США.  
Джерело: ИНЭИ РАН за даними  EIA, AE02012 [200]. 

Аналогічна картина динаміки видобування сланцевого газу спостерігається і 

по інших сланцевих родовищах США  

У таблиці 3.3  наведено дані за якими нами побудована залежність, що описує 

темп падіння дебіту типової свердловини для покладів сланцевого газу плею 

Хейнсвілл, а на рис. 3.2. подано її графічне зображення. 
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Таблиця 3.3 

Динаміка падіння дебітів типової свердловини для плею Хейнсвілл 

 
Час від початку 

видобутку 
Місяць 1 Місяць 12 Місяць 24 Місяць 36 Місяць 48 Місяць 60 

Річне падіння дебіту, %  70 30 15 15 10 

Дебіт свердловини, 
млн куб.футів/доб., 
тис. м3/ доб. 

 
10,00 
280 

 
3,00 
84 

 
2,10 
58,8 

 
1,79 
50,1 

 
1,52 
42,6. 

 
1,37 
38,4 

Джерело: [76, с. 183]. 

Отримана залежність носить степеневий характер і описується рівнянням 

                                                       ,                                         (3.19) 

де: Q – початковий дебіт сланцевої свердловини, тис. м. куб./доб;  t – час від початку 
експлуатації свердловини, в місяцях. 
 

 
Рис. 3.2. Темпи падіння дебітів свердловин  для покладів сланцевого газу 

плею Хейнсвілл США  
Джерело: побудовано автором за даними [76, с. 183]. 

Залежність 3.19 можна використовувати для прогнозування дебітів 

свердловин при визначенні вартості ресурсів сланцевого сланцевого газу у надрах за 

формулою 3.17. Також необхідно зазначити, що залежність 3.19 можна затосовувати 

для будь-якого і-го циклу видобування сланцевого газу, але, при цьому, необхідно 

використовувати відновлені початкові дебіти газу у кожному новому циклі 

видобування. Для визначення початкових дебітів необхідно проводити спеціальні 

газодинамічні дослідження свердловин перед початком кожного нового циклу 

експлуатації, чи після здійснення повторних гідророзривів для стимуляції 

газовидобування. 
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При цьому, слід звернути увагу на результати новітніх досліджень щодо 

джерел походження і утворення покладів природного газу, що засвідчують факт 

постійної генерації газу у надрах землі [25, 197]. Газ поступає по глибинних 

розломах із надр, знову адсорбується органічною речовиною сланцевих формацій (у 

розділі 2.1 було показано, що кількість адсорбованого газу складає від 10% до 85%, 

середнє значення 50% [167]), а отже відбувається постійна регенерація покладів 

сланцевого газу. Тобто сланцевий газ є відновлюваним і практично не вичерпним 

джерелом енергії. 
Безумовно, що серед економічних інститутів  у процесах фінансизації 

важливу значення має інститут інвестування. І тут необхідно звернути увагу на 

концепцію проектного управління.  

  Світовий досвід доводить, що для вирішення вказаних вище проблемних 

питань, ефективного й цільового використання грошових коштів та інших ресурсів 

застосовується проектний підхід до управління і, відповідно, концепція проектного 

менеджменту [12, 105, 190, 215]. 

Під проектним управлінням мінерально-сировинним територіально-

господарським комплексом слід розуміти процес координації всіх видів ресурсів 

(людських, матеріальних, фінансових) на всіх стадіях життєвого циклу родовища 
корисних копалин, на основі застосування сучасних методів управління з метою 

виконання визначених згідно з проектом головних завдань та задоволення інтересів 

учасників проекту [215, с. 409]. 

В основі проектного підходу до управління мінерально-сировинним 

комплексом є створення проектної (SPV) компанії [215, с. 167]. У сфері 

надрокористування вона діє як тимчасово створена установа з окремим фінансовим 

балансом і правами використання мінерально-сировинних ресурсів для реалізації 

конкретного інвестиційного проекту на замовлення місцевої громади чи інших 

зацікавлених сторін і покликана об’єднати на певний термін державні, муніципальні 

й комерційні бізнес-структури.  
Замовником та ініціатором створення проектної компанії на основі 

локалізованих у межах окремої території мінерально-сировинних ресурсів може 

бути громада, що зацікавлена в отриманні частини доходів від експлуатації родовищ 
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корисних копалин. Засновники проектної компанії надають початковий власний 

капітал для виконання проектного завдання. Через фінансову установу зі 

спеціальними правами запозичення відбувається емісія і розміщення фінансових 

активів на фондовому ринку у вигляді акцій, облігацій, паїв, сертифікатів тощо, а 

отже, залучається і запозичується необхідний капітал. Замовники і засновники 

проектної компанії повинні виступати гарантами щодо запозичених коштів і прав 

використання природних активів. Проектна компанія на основі підрядних договорів 

має залучати до виконання завдань відповідних виконавців й учасників 
інвестиційного проекту. Метою створення такої проектної компанії є забезпечення 

раціонального надрокористування та врахування інтересів місцевих громад і 

населення як власника мінерально-сировинних ресурсів, органів державного та 

місцевого самоврядування як розпорядників від імені народу України, приватного 

бізнесу як тимчасового власника та користувача [105; 215, с. 415]. 

Основними учасниками проектного фінансування у сфері надрокористування 

є територіальна громада – власник надр, держава – головиний розпорядник ресурсів 

від імені народу України, проектна компанія (компанія спеціального призначення – 

оператор проекту), засновники проектної компанії (ініціатори, або «спонсори» 

проекту), кредитори (банки) та інвестори (спеціалізовані фінансові інститути і 
фонди), постачальники товарів і послуг та підрядники, покупці продукції проекту, 

страхові компанії, радники і консультанти. Проект буде вдалим тільки за умови 

досягнення балансу інтересів усіх його потенційних учасників – територіальної 

громади, надрокористувача, місцевих і центральних органів влади [215, с. 413]. 

Державна підтримка проектів розвитку мінерально-сировинного 

територіально-господарського комплексу передбачає суттєве реформування 

правового регулювання у сфері надрокористування, спрямоване на спрощення 

бюрократичних процедур і зниження масштабів корупції в процесі державного 

регулювання, забезпечення прозорості і доступності умов надання спеціальних 

дозволів на користування надрами, спрощений порядок залучення прямих іноземних 
інвестицій. Загалом це має забезпечити сприятливі умови для господарської 

діяльності гірничих компаній за рахунок зменшення можливих ризиків, термінів 
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окупності інвестицій, зниження негативних і зростання позитивних екстерналій, 

створюваних гірничою діяльністю [215, с. 418]. 

Для успішного застосування проектного фінансування та проектного підходу 

до управління у сфері надрокористування необхідні такі заходи: удосконалювати 

систему контролю за реалізацією проектів і підвищувати ефективність функцій 

екологічного моніторингу; впроваджувати персональну цивільну та кримінальну 

відповальність за невиконання умов проекту згідно з проектно-технічною 

документацією; вдосконалювати методологію й методику проектного аналізу для 
зниження можливих ризиків; гарантувати прозорість процедури видачі спеціальних 

дозволів на користування надрами; забезпечувати використання спеціальних 

дозволів на користування надрами як заставу для кредитування проектів; 

забезпечувати сприятливі умови для проведення  геологорозвідувальних робіт та 

сформувати загальнодоступний банк даних геологічної інформації; сприяти 

формуванню відносин у сфері надрокористування на договірних засадах і умовах 

державно-приватного партнерства; сприяти стійкій взаємодії між усіма 

потенційними учасниками проекту – підприємствами, банками, фондами, 

лізинговими компаніями та іншими інститутами [215, с. 428].  

При цьому, ми поділяємо пропозицію науковців Інституту економіки 
природокористування та сталого розвитку про доцільність формування при освоєнні 

мінерально-сировинних ресурсів спеціального інституту – Національної системи 

проектного управління [215, с. 410].  

У розділі 1.2 також зазначалось, що поступ України до світового 

співтовариства буде неможливим без дотримання вимог стосовно екологічної 

безпеки при освоєнні ресурсів сланцевих формацій. В українському законодавстві 

діяльність із видобування природного газу належить до видів діяльності, що 

становлять підвищену екологічну небезпеку й тому підлягає обов’язковій оцінці 

впливу на навколишнє середовище (Постанова КМУ від 28.08.2013 № 808 [170]). 

Тому для проектів з видобування вуглеводнів, у т.ч. нетрадиційних, оцінка впливу 
на навколишнє природне середовище є обов’язковою [102]. 

Нині, недостатньо декларувати «екологічну безпеку», треба мати її об'єктивні 

докази. Отримання таких доказів здійснюється через інститут незалежної 
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сертифікації. Вирішення цієї проблеми для України відбувається відповідно до 

стратегії зближення України з Європейським союзом. Отже, базисом сучасної 

екологічної сертифікації стає правове й нормативне забезпечення, яке є результатом 

діяльності Європейської комісії й авторитетних міжнародних та європейських 

організацій зі стандартизації і сертифікації. Що стосується ресурсів сланцевого газу, 

то тут об’єктом сертифікації мають бути технології  їх освоєння.  

Тому законодавча база щодо екологічних аспектів видобутку сланцевого газу 

має бути доповнена особливими вимогами: щодо вичерпної інформації про 
компонентний склад реагентів, що застосовуються при проведенні гідророзривів; 

обов'язковою розробкою гранично допустимих концентрацій для компонентів за 

якими ці норми відсутні; зазначення способу очищування вод від небезпечних 

речовин; розширення границь водоохоронних зон тощо. 

Нарешті, завершує інституційне забезпечення при освоєнні ресурсів 

сланцевого газу сукупність соціальних інститутів. Тут особлива роль належить 

формуванню соціально-відповідального бізнесу, що займатиметься освоєнням 

ресурсів сланцевого газу.  

Загалом, формування соціально-відповідального бізнесу виникло із 

зацікавленості великого підприємництва у соціально-політичній стабільності і 
високій якості робочої сили. Початково, соціальна відповідальність підприємців 

проявлялася у турботі про матеріальне благополуччя, соціальну захищеність та 

освітній рівень своїх працівників. Великі корпорації поступово перетворювалися на 

центри зростання соціальної інфраструктури – мережі медичних установ, шкіл, 

професійних училищ, вищих навчальних закладів, дитячих садків, бібліотек тощо. 

При цьому, благодійність продовжує залишатися одним з інструментів реалізації 

соціальної відповідальності, проте в контексті етики відповідальності вона отримує 

інший зміст. В основі благодійних практик бізнесу лежать не індивідуальні 

альтруїстичні мотиви його господарів або менеджерів компанії, а прагматичний 

розрахунок – на підвищення авторитету, поліпшення іміджу, розширення цільових 
аудиторій, зміцнення корпоративного духу, отримання привілеїв від місцевої влади і 

т.п. 



 

 

197 
Одним із прикладів прийняття бізнесом нових добровільних соціальних 

зобов’язань стали сформульовані Міжнародним енергетичним агентством у 2012 

році «Золоті правила Золотого століття природного газу», які закликають видобувні 

компанії дотримуватись таких принципів: 

- повної прозорості діяльності; 

- конструктивного діалогу з місцевими громадами, жителями та іншими 

зацікавленими сторонами на всіх стадіях розробки родовищ, у тому числі перед 

початком бурових робіт; 
- обов’язковому моніторингу навколишнього середовища до і після буріння; 

- дотримання незалежності процедур оцінки і контролю; 

- правильного вибору місць буріння для зведення до мінімуму ризиків впливу 

на місцеві громади, землекористування та навколишнє середовище; 

- жорстких стандартів при проектуванні, бурінні, цементуванні і тестуванні 

цілісності свердловин; 

- гарантування високого рівня екологічної безпеки, у тому числі, шляхом 

зведення до мінімуму обсягів використовуваної води, матеріалів і реагентів [ 157, с. 

143;]. 

Безумовно, що поряд із соціальною відповідальністю бізнесу суспільство має 
тримати в центрі уваги процеси загального розвитку свідомості всіх громадян через 

інститути освіти, виховання економічної і екологічної культури. 

Вважаємо, що тільки при вдосконаленні інституційного забезпечення у всіх 

окреслених напрямах, Україна зможе досягнути успіху у освоєнні ресурсів 

природного газу сланцевих формацій. 

 

3.3. Організаційно-економічний механізм управління процесами освоєння 

ресурсів природного газу із сланцевих формацій в Україні. 

 

З метою реалізації напрацьованих у дисертаційні роботі пропозицій щодо 
освоєння ресурсів природного газу сланцевих формацій нами запропоновано 

відповідний організаційно-економічний механізм управління, концептуальні засади 
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формування якого було розглянуто у розділі 1.3, а принципова схема якого подана 

на рис. 3.3 [113]. 

Є очевидним, що механізм управління процесами освоєння ресурсів 

сланцевого газу має базуватись на світовому досвіді освоєння цих ресурсів, який 

детально проаналізовано у розділі 1.1.  

Перш за все, організаційно-економічний механізм управління повинен мати 

чітко окреслену мету. Як вже зазначалось у розділі 1.3, метою формування 

організаційно-економічного механізму управління процесами освоєння ресурсів 
сланцевого газу є нарощування обсягів власного видобування природного газу із 

сланцевих формацій для забезпечення енергетичної незалежності України. 

Об’єктом управління за допомогою цього механізму, є діяльність із освоєння 

ресурсів природного газу сланцевих формацій. Зрозуміло, що такий організаційно-

економічний механізм має бути максимально адаптованим до існуючого природного 

та соціально-економічного середовища.  

Зрозуміло, що такий організаційно-економічний механізм має бути 

максимально адаптованим до існуючого природного та соціально-економічного 

середовища.  

Середовище – сукупність об’єктів і сил, зміна яких впливає на систему, а 
також тих об’єктів, чиї властивості змінюються в результаті поведінки системи” 

[212, с. 66]. 

До елементів природного середовища необхідно віднести: природні умови у 

зоні розміщення сланцевих плеїв (територіальну приуроченість, кліматичні умови, 

клімат, рельєф місцевості, гідрографічна сітка); геологічну будову (тектоніка, 

стратиграфія, літологія, глибина залягання сланцевих порід, ефективна товщина, 

колекторські властивості, ступінь катагенезу); екологічні умови (стан 

навколишнього середовища, рівень антропогенного впливу на довкілля, 

асиміляційний потенціал, рівень екологічних ризиків); фізико-хімічні властивості 

природного газу сланцевих формацій (фракційний склад, в’язкість, наявність 
шкідливих домішок, теплотворна здатність). 
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Рис. 3.3. ОЕМУ процесами освоєння ресурсів сланцевого газу. 
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До елементів соціально-економічного середовища  слід віднести економічні, 

технологічні, соціальні, та політичні впливи на діяльність по освоєнню ресурсів 

сланцевого газу, джерелами яких є:  

– макросередовище, яке формують загальноекономічні умови, тенденції, 

соціальні та політичні норми світова, державна та регіональна політика щодо 

раціонального використання ресурсів сланцевого газу;  

– мікросередовище, це зовнішнє середовище, елементи якого безпосередньо і 

постійно впливають на діяльність суб’єкта господарювання, що займається 
освоєнням ресурсів сланцевого газу. Тут до основних факторів (контрагентів), які 

активно впливають на процеси по освоєння ресурсів сланцевих товщ належать: 1) 

держава; 2) галузеві організації; 3) споживачі; 4) постачальники; 5) фінансово-

кредитна система; 6) конкуренти; 7) партнери; 8) контактні аудиторії; 9) інші 

юридичні та фізичні особи. 

– внутрішнє середовище, яке є сукупністю елементів економічної системи 

суб’єкта господарювання, які є сукупністю відносин власності, конкретних форм і 

методів господарювання, інструкцій, регламентів, стандартів, нормативів і норм, 

важелів, економічних інструментів та інститутів свідомого впливу на економіку, що 

постійно адаптуються відповідно до змін зовнішнього середовища для досягнення 
своєї місії – освоєння ресурсів сланцевого газу. 

Для успішного функціонування у такому складному середовищі, перш за все, 

має бути сформована сукупність державних і недержавних інституцій та інститутів, 

що забезпечать створення правових, організаційних і економічних умов, необхідних 

для успішного освоєння ресурсів сланцевого газу, які були детально розглянуті у 

розділі 3.2. Як зазначалось у цьому розділі, інституціональне забезпечення включає:  

– організаційно-інфрастуктурне забезпечення – інноваційні, проектні, 

інжинірингові, аудиторські, контролюючі, моніторингові, страхові підрозділи 

природоохоронного спрямування;  

– нормативно-правове забезпечення – стандарти інструкції, правила, норми, 
методики;  

- соціально-культурне забезпечення – громадські організації, екологічні ради 

тощо. 
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Окрім інституціонального забезпечення, організаційно-економічний механізм 

освоєння ресурсів сланцевого газу повинен мати і інші невід’ємні   забезпечуючі 

складові. Серед них розглядатимуться: науково-методологічне, геолого-геофізичне, 

інформаційне, ресурсне, проектне, технологічне, фінансове та кадрове забезпечення. 

У сучасних умовах функціонування будь-якого організаційно-економічного 

механізму управління буде неефективним без належного науково-методологічного 

супроводу, зокрема таких його складових як  прикладні та фундаментальні наукові 

дослідження. Всі ці види наукових досліджень можуть здійснюватись як власними 
силами суб’єктів господарювання, які ведуть освоєння ресурсів сланцевого газу, шляхом 

створення та розвитку існуючих структур і підрозділів, що здійснюють наукові пошуки 

та прикладні дослідження, чи виконують функції науково-технічного характеру 

(наприклад, ДП «Науканафтогаз», «НДПІ ПАТ «Укрнафта»), так із широким залученням 

академічних, галузевих наукових установ та вищих навчальних закладів.  

 Особливу увагу необхідно звернути геолого-геофізичне забезпечення ОЕМУ. 

Адже без геолого-геофізичної інформації неможливе успішне і ефективне освоєння 

ресурсів сланцевих товщ на всіх стадіях і етапах геологорозвідувальних робіт і 

розробки, починаючи з пошуку і виділення перспективних літолого-

стратиграфічних комплексів порід, оцінювання величини ресурсів сланцевого газу,  
геолого-геофізичного супроводу процесів освоєння, розробки і, закінчуючи, 

дослідженнями процесів регенерації запасів сланцевого газу та відновленням 

експлуатації газових свердловин.  

 Освоєння ресурсів сланцевого газу пов’язане із значними екологічними 

ризиками. Необхідно зазначити, що інколи ці екологічні загрози є перебільшеними, 

що часто пов’язано із недобросовісною конкуренцією [157], про що зазначалось у 

розділі 1.2. Тим не менше, при освоєнні ресурсів сланцевого газу необхідне належне 

екологічне забезпечення  у вигляді інформації про: гідрологічну характерстику 

території розміщення сланцевого плею (стоки, водотоки – постійні і сезонні); 

інженерно-технічні властивості грунтів; загрози можливих стихійних лих (повеней, 
селевих потоків, зсувів, карстових явищ, землетрусів та ін.); степінь близькості до 

населених пунктів, житлових забудов, промислових об’єктів; характеристики 
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конструкції свердловин; характеристики рідин для гідророзривів пластів і вимоги до 

поводження з ними тощо.  

Ефективне функціонування окремих елементів ОЕМУ вимагає наявності 

підсистеми належного інформаційно-аналітичного забезпечення. Завдання, функції, 

методи, інструментарій, а також матеріально-технічна база цієї підсистеми в умовах 

швидкоплинних змін зовнішнього середовища постійно розширюються та 

розвиваються. Необхідно зазначити, що саме інформаційне забезпечення є 

«кровоносною системою» організаційно-економічного механізму управління і, саме 
воно, дозволяє досягнути необхідної взаємодії всіх підсистем  ОЕМУ між собою та 

зовнішнім середовищем.  

Підсистема інформаційного обслуговування і розвитку інформаційних технологій 

покликана здійснювати: 

- постійний моніторинг розвитку інформаційних технологій, інформаційних 

систем, баз даних інформаційних ресурсів у газовидобувній сфері; 

 - впровадження сучасних інформаційних технологій та недопущення 

відставання існуючої інформаційної системи,  внаслідок чого результати діяльності 

підприємства починають суттєво залежати від невикористання нових інформаційних 

технологій; 
 При цьому інформаційна система ОЕМУ має забезпечувати інформацією з як 

зовнішнього макро і мікросередовища так і з внутрішнього середовища суб’єкта 

господарювання.  

Стосовно інформації із зовнішнього макросередовища для суб’єктів 

господарювання, що займатимуться діяльністю по освоєнню ресурсів сланцевого 

газу то найважливішою є: 

1) інформація про загальні ресурси сланцевого газу та природно-кліматичні 

умови у місцях розташування сланцевих плеїв (інформація про світові розвідані 

запаси сланцевого газу, світові тенденції і пріоритети у напрямах та об’єктах 

проведення геологорозвідувальних робіт  у районах розповсюдження сланцевих 
формацій, нові концепції газоутворення, географічне розташування тощо); 
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2) інформація про стан економіки і ринків (глобалізаційні, інвестиційні, 

інфляційні процеси, стан фондового ринку, система кредитування, рівень 

конкуренції тощо); 

3) інформація про інноваційні процеси (науково-технічні досягнення у 

процесах розвідки і розробки ресурсів природного газу сланцевих формацій, види 

інноваційного підприємництва, аутсорсинг); 

4) інформація про політичні і соціально-культурні процеси у місцях можливої 

діяльності із видобутку сланцевого газу (рівень освіченості, рівень безробіття, 
культура, інтереси і діяльність політичних організацій). 

Мікроінформаційне середовище – це середовище, яке формується під дією 

факторів, які мають прямий вплив на діяльність суб’єктів господарювання, 

пов’язаних із освоєнням ресурсів сланцевого газу. Загалом, інформація, що поступає 

із мікросередовища тут може бути такою: 

а) інформація, пов’язана з інвестиціями і державним замовленням на розвідку 

і розробку ресурсів сланцевих формацій у вигляді геологічних завдань, договорів, 

інвестиційних проектів, технічних умов тощо; 

б) інформація, пов’язана з ліцензуванням, тобто видачею ліцензій на розвідку і 

розробку ресурсів сланцевих формацій, прав на користування земельними 
ділянками, укладанням орендних угод, угод про розподіл продукції та ін.; 

в) інформація, пов’язана з вимогами і наданням результатів 

геологорозвідувальних робіт – державній геологічній службі, державній комісії по 

запасах, геологічним фондам, статистичним органам; 

г) інформація про вимоги і дотримання правил розвідки і розробки родовищ 

вуглеводнів, яка пов’язана з органами гірничо-технічного нагляду, протипожежної 

служби, екологічної служби, санепідемстанції; 

д) інформація про систему оподаткування – види податків і зборів, податкові 

ставки і пільги, порядок і терміни сплати податків, порядок контролю тощо; 

е) інформація про систему ціноутворення, механізм регулювання цін у 
нафтогазовидобуванні, антимонопольне регулювання; 
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є) інформація про систему регулювання оплати праці – генеральні, галузеві і 

регіональні угоди, робочий час і час відпочинку, гарантії і компенсації, нормування 

праці, соціальне страхування, контроль за додержанням законодавства про працю; 

ж) інформація, пов’язана з найширшими контактами газовидобувних компаній 

з громадськістю, консалтинговими, юридичними, аудиторськими, страховими 

фірмами, контролюючими організаціями тощо [27, с. 55-60]. 

Внутрішнє інформаційне середовище газовидобувних підприємств є дуже 

насиченим, різноплановим і волатильним. Цю інформацію, як і загалом інформацію 
для нафтогазовидобувних підприємств, доцільно об’єднати у сім таких груп [27, с. 

55-60]: 

– геологічна інформація; 

– нормативна інформація; 

– науково-технічна інформація;  

– організаційно-правова інформація; 

– техніко-технологічна інформація; 

– економічна інформація; 

– екологічна інформація. 

Геологічну інформацію, що використовується, створюється і акумулюється 
газовидобувними підприємствами, можна поділити на такі групи [33, с. 297]:  

– первинна геологічна інформація (результати геолого-геохімічних, 

геофізичних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних, газодинамічних, 

термодинамічних досліджень;  

– результати літолого-мінералогічних, петрофізичних, петрографічних, 

мікрофауністичних лабораторних досліджень;  дослідження  відібраних проб 

пластових флюїдів);  

– інформація, отримана як результат обробки первинної геологічної 

інформації, проведених узагальнень та побудов (карти, розрізи, кореляційні схеми, 

районування, групування, геологічні звіти, проекти, методики інтерпретації 
геофізичних досліджень, оперативні заключення);  
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– залежності та взаємозв’язки між геологічними властивостями об’єктів  

(кореляційно-регресійні залежності, кондиції, таблиці, діаграми, гістограми, 

графіки);  

– інформація про результати моделювання (результати аналогового та 

математичного моделювання геологічних процесів, явищ, процесів розробки, 

розповсюдження природно існуючих і штучно створених фізичних полів у 

геологічному середовищі тощо);  

– інформація про підрахунок запасів природного газу і оцінку процесів 
розвідки і розробки  сланцевих товщ (результати підрахунку запасів, обґрунтування 

кондицій, геолого-економічна оцінка ресурсів). 

Нормативна інформація – це інформація, що  встановлює норми витрат 

матеріальних, трудових ресурсів, норми запасів, регламентні роботи та ін. 

(стандарти підприємств, технології, положення, методики, методичні вказівки, 

порядки, регламенти, технічні умови, інструкції, правила). 

Науково-технічна інформація – це інформація, пов’язана з процесами пошуку 

та обґрунтування доцільності впровадження нових або вдосконалених технічних 

засобів та прогресивних технологій (результати тематичних, дослідно-методичних, 

науково-дослідних робіт, що здійснюються власними структурними підрозділами 
газовидобувних підприємств та сторонніми організаціями – науково-дослідні 

інститути, вищі навчальні заклади, лабораторії, дослідно-методичні, тематичні 

партії, проектні відділи. 

Техніко-технологічна інформація – це інформація про протікання виробничих 

процесів на газовидобувних підприємствах:  

– інформація про технологічні процеси з буріння свердловин;  

– інформація про технологічні режими свердловин – сукупність параметрів 

технологічних процесів за певний період часу (дебіт газу, вибійний тиск,  

обводненість продукції);  

– інформація про технічні і технологічні характеристики машин та 
обладнання, яке використовується газовидобувними підприємствами у процесах 

операційної та іншої діяльності;  
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– інформація про виконані регламентні роботи з обслуговування свердловин, 

машин та обладнання газовидобувних підприємств;  

– інформація про контроль якості газу, технологічні втрати газу за певний час;  

– інформація про виконані види поточних і капітальних ремонтів свердловин;  

– інформація про види виконаних гідродинамічних і геофізичних досліджень 

свердловин;  

– інформація про енергетичне забезпечення.  

Організаційно-правова інформація – це інформація, яка становить 
організаційно-правову основу діяльності газовидобувних підприємств і 

використовується для організації оперативного управління:  

– установчі документи (засновницькі договори, статути, положення, патенти, 

свідоцтва, ліцензії);  

– інформація про організаційну структуру і структуру управління 

підприємства – число і взаємозв’язки між структурними підрозділами, наявність 

дочірніх підприємств, філій (положення про структурні підрозділи, посадові 

інструкції);  

– інформація про взаємовідносини адміністрації з трудовим колективом, 

обов’язки посадових осіб (колективний договір, договори, контракти, посадові 
інструкції, стандарти тощо);  

– інформація про договірні і партнерські відносини з постачальниками, 

посередниками, товарними біржами, партнерами, державою (угоди, договори, 

контракти);  

– оперативна адміністративно-розпорядницька інформація (листи, 

пояснювальні записки, довідки, протоколи, акти, розпорядження, доручення, накази, 

звіти). 

Економічна інформація – це інформація, яка кількісно характеризує стан 

виробничо-господарської та фінансової діяльності суб’єкта господарювання через 

систему натуральних і вартісних показників, що використовуються у виробничій та 
невиробничій сферах, органах управління [79, с. 13]. Економічну інформацію 

нафтогазовидобувних підприємств можна поділити на такі види: прогнозна 

інформація; проектно-кошторисна інформація; планова інформація; облікова 
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інформація; нормативно-економічна інформація; цінова інформація; економічні 

характеристики про ефективність використання ресурсів і функціонування 

виробництва: матеріаломісткість, енергомісткість, фондовіддача, продуктивність 

праці, дохідність, прибутковість, рентабельність, фінансовий стан, ліквідність тощо.  

Екологічна інформація – інформація про рівень екодиструктивного впливу 

газовидобувних підприємств на довкілля, дотримання екологічних стандартів і 

норм. Екологічну інформацію нафтогазовидобувних підприємств ділять на такі види 

[201, с. 179]:  
– інформація про екодеструктивний вплив газовидобувних підприємств на 

водне, повітряне середовище, земельні ресурси, надра;  

– інформація про шкідливий вплив на реципієнтів (населення, матеріальні 

об’єкти, житлово-комунальне господарство, транспорт, сільське та лісове 

господарство, водоймища. об’єкти особливого природоохоронного значення);  

– інформація про шкідливий вплив газовидобувних підприємств на власний 

персонал;  

– інформація про екологічність матеріально-енергетичного забезпечення 

виробництва газовидобувних підприємств;  

– інформація  про рівень екологічних платежів газовидобувних підприємств; 
інформація про рівень реінвестування у екологічну діяльність. 

Є очевидним, що цей широкий спектр інформації потребує постійної 

підготовки, обробки, аналізу  і доставки  у потрібний час і потрібне місце для 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень, що власне і визначає ефективність 

інформаційної системи.   

Окрім інформаційного забезпечення, успішне освоєння ресурсів сланцевого 

газу неможливе і без відповідного забезпечення матеріальними та іншими 

нематеріальними ресурсами. Для його формування необхідна широка номенклатура 

різних видів матеріальних ресурсів: основні засоби (земельні ділянки, будівлі, 

споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби, машини, обладнання, 
інструменти, інвентар);   оборотні активи (матеріали, реагенти, паливо, енергія, 

малоцінні та швидкозношувані предмети тощо), нематеріальних (об’єкти 
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інтелектуальної власності, права на здійснення окремих видів діяльності, права 

користування надрами).  

Раціональне використання ресурсів сланцевого газу вимагає і відповідного 

технологічного забезпечення, тобто, технологій буріння свердловин, технологій 

розкриття сланцевих товщ, дотримання режимів експлуатації газовидобувних 

свердловин, регламентних робіт, ремонтного обслуговування і т. п., про що 

детально йшлося у розділі 1.2. Це вимагає встановлення певних технологічних 

критеріїв, виконання яких має бути обов’язковим для газовидобувних компаній. 
Головними із них є такі: 

– вибір і узгодження місць буріння куща газовидобувних свердловин на 

сланцевому плеї, виходячи із концепції «sweet spots»; 

– оптимізація відстані між кущами свердловин; 

– конструкція газовидобувних свердловин (глибина, кількість стволів, 

конструкція експлуатаційних колон, довжина горизонтальної ділянки, кількість 

гідророзривів, віддаль між кластерами гідророзривів); 

– регламентація технологій проведення гідророзривів; 

– щомісячний контроль основних параметрів видобутку флюїдів по сланцевих 

плеях, об’єктах, свердловинах (дебіт газу, обводненість, вибійний і пластовий тиск); 
– регламентація частоти проведення повторних гідророзривів;  

– необхідність щомісячного підрахунку вилучених запасів газу та їх контроль; 

– оптимізація дебітів  газовидобувних свердловин; 

– регламентація частоти проведення геофізичних і газодинамічних 

досліджень на газовидобувних свердловинах. 

– контроль за дотриманням технічних вимог при експлуатації обладнання; 

– регламентація та контроль виконання ремонтних робіт; 

– технічну підготовку і здійснення ремонтних робіт за інноваційними 

технологіями; 

– розробку заходів з підвищення ефективності проведення ремонтних робіт; 
– планування, облік та контроль за енергозабезпеченням; 

– планування і організацію транспортного обслуговування; 

– планування і організацію матеріально-технічного забезпечення.  
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Зазначені критерії прямо чи опосередковано спрямовані на підвищення 

ефективності розробки сланцевих плеїв і, в першу чергу, на підвищення газовіддачі 

та величини обсягів видобування сланцевого газу.  

Безумовно, головним напрямом збільшення рівнів освоєння ресурсів і 

збільшення обсягів видобутку сланцевого газу є використанням сучасного 

інноваційного забезпечення. З цією метою необхідне: 

– розгортання широких наукових і промислових досліджень сланцевих 

формацій;  
–  залучення інноваційних технологій буріння, розкриття сланцевих товщ та їх 

розробки; 

– запровадження сучасних методів збільшення газовилучення; 

– оптимізація сітки видобувних свердловин; 

– якісне первинне і вторинне розкриття продуктивних сланцевих пластів; 

– застосування методів інтенсифікації видобутку сланцевого газу, обмеження 

припливу пластових вод тощо.  

Для ефективного управління інноваційно-інвестиційною діяльністю  при 

освоєнні ресурсів сланцевого газу не менш важливе значення має належне проектне 

забезпечення. Адже як вже зазначалось у р. 1.3. та р. 3.2., інноваційно-інвестиційний 
проект газовидобувного підприємства це достатньо складний комплекс 

взаємопов’язаних заходів, що поєднують у собі результати наукових, техніко-

технологічних, економічних і управлінських досліджень у сфері освоєння ресурсів 

сланцевого газу, спрямованих на досягнення поставлених цілей та отримання 

економічного, екологічного чи соціального ефекту протягом заданого часу і за 

встановлених ресурсних обмежень. Тому вдосконаленню методів розробки 

інноваційно-інвестиційних проектів та оцінки їх ефективності на газовидобувних 

підприємствах має приділятись постійна та значна увага. 

І тут, треба звернути увагу на новітні підходи до освоєння природних 

ресурсів, що пропонуються науковцями Інституту економіки природокористування 
та сталого розвитку НАН України. Йдеться про концепт «проектного підходу», 

сутність якого полягає у тому, що інвестиційний процес розглядається «як 

об’єктивізація економічних інтересів і суб’єктивних намірів учасників 
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господарської діяльності щодо використання природних ресурсів у господарській 

діяльності і потребує створення структурних суб’єктів проектного управління – 

проектних компаній, діяльність яких, з одного боку, охоплювала б увесь 

технологічний цикл використання, утилізації, охорони, відновлення природного 

ресурсу, а з іншого – включала різноманітні ланки, що забезпечують як 

інвестиційний процес, у тому числі консолідоване фінансування проекту, так і 

реалізацію проектів у сфері природокористування, зокрема можливості 

забезпечення наступної експлуатації створених в результаті проектно-інвестиційної 
діяльності природно-економічних суб’єктів господарської діяльності» [215, с. 318]. 

Необхідно наголосити на основних відмінностях і характерних ознаках, щодо 

запровадження проектних форм управління природокористуванням, зважаючи на 

які необхідно створювати відповідну інфраструктуру. Такі особливості пов’язані з 

двома основними аспектами проектного менеджменту, які по-перше, 

обумовлюються орієнтацією на отримання конкретного обмеженого певними 

часовими рамками заздалегідь окресленого очевидного господарського та 

фінансового результату управлінської діяльності, по-друге, визначаються 

особливостями консолідованого проектного фінансування та необхідністю 

залучення і запозичення фінансових ресурсів, оскільки для вирішення проектних 
завдань власних коштів, як правило, недостатньо, що цілком справедливо якраз для 

природно-ресурсної сфери. Таким чином, проектне управління неподільно пов’язане 

з проектною формою фінансування. [215, с. 319]. 

Основними формами фінансового забезпечення тут є мобілізація власних, 

позичкових і залучених коштів та використання найширшого кола сучасних 

фінансових інструментів та джерел фінансування з метою досягнення фінансової 

стійкості та стабільності розвитку газовидобувного підприємства, тобто йдеться про 

«фінансизацію» всього процесу освоєння ресурсів сланцевого газу [215, с. 300]. 

Є зрозумілим, що успішне освоєння ресурсів сланцевих формацій потребує і 

певного інфраструктурного забезпечення. Саме наявність спеціальної 
інфраструктури, у першу чергу, наявність газотранспортної мережі та 

газокомпримуючого обладнання  значною мірою забезпечили успіх і, так звану, 

«сланцеву революцію» у США [76].  І тут, необхідно особливу увагу звернути на 
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наявність розвиненої газотранспортної інфраструктури в Україні, що має бути 

одним із важливих критерії при виборі місць розміщення  газовидобувних 

свердловин на сланцевих плеях. Звичайно, це потребує серйозного техніко-

економічного обґрунтування, але окрім мінімізації величини інвестиційних витрат 

при освоєнні ресурсів природного газу сланцевих формацій, може стати одним 

напрямів диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств України, які, на 

даний час, у зв’язку із існуючою політичною ситуацією, мають величезні незадіяні 

виробничі потужності і кваліфікований персонал [55, с. 261-269]. 
Нарешті, успішне функціонування ОЕМУ буде неможливим без відповідного 

кадрового забезпечення, інтелектуальних знань, вмінь та навичок працівників, що 

беруть участь у процесі виробничо-господарської діяльності або можуть бути 

додатково залучені з метою освоєння ресурсів сланцевого газу. Впровадження 

сучасних інноваційних технологій обумовлює необхідність поліпшення якості та 

підвищення кваліфікації задіяного як на виробництві, так і в системі управління 

персоналу. Це вимагає орієнтації на підготовку висококваліфікованих і 

високоінтелектуальних спеціалістів, створення системи підвищення кваліфікації 

кадрів, розгляд навчання, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів як важливої 

складової виробництва, а витрат на підготовку кадрів – як довгострокових 
інвестицій, необхідних для розвитку суб’єкта господарювання [213, с. 100]. 

Невід’ємною, і чи не найважливішою, складовою будь якого механізму 

управління, є функціонально-інструментальний блок через який власне і 

реалізується процес управління. При виконанні функцій управління має 

використовуватись увесь спектр адміністративно-організаційних, економічних та 

соціально-психологічних методів та відповідних інструментів та технологій 

управління [128]. 

 Адміністративно-організаційні методи управління базуються на мотивах 

примусового характеру. Це комплекс способів і прийомів впливу на працівників, 

заснованих на використанні організаційних відносин та адміністративній владі 
керівництва. Ці методи управління базуються на використанні такого інструмента 

управління як ієрархія. Основний засіб їх дії – це відносини влади-підлеглості, тиск 

на людину за допомогою примушування, контролю за розподілом матеріальних 
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благ. Перевагою цих методів є швидкість і конкретність дії, а недоліком відсутність 

стимулювання при прийнятті рішень для досягнення поставлених цілей.  

Економічні методи управління є ефективнішими з позицій теорії мотивації і їх 

застосування можливе за допомогою різноманітних економічних інструментів і 

важелів.  Грунтуючись на використанні матеріальних стимулів (тарифних ставок, 

посадових окладів, доплат, надбавок, премій, дотацій, цін, кредитування, платежів, 

прибутків, податкових пільг, санкцій, штрафів) вони є найдієвішими способами 

впливу на персонал  і стейкхолдерів підприємства.  
  Соціально-психологічні методи управління мають в основі наукові досягнення 

соціальної психології і реалізують мотиви соціальної поведінки людини. Адже 

рівень сучасного виробництва, зростання загальноосвітнього і професійно-

кваліфікаційного рівня працівників зумовлюють суттєві зміни в системі ціннісних 

орієнтацій та структурі мотивації трудової діяльності людей. Традиційні форми 

матеріального заохочення поступово втрачають пріоритетний стимулюючий вплив. 

У сучасних умовах усе більшого значення набувають такі чинники, як змістовність і 

творчий характер праці, можливості для прояву ініціативи, суспільне визнання, 

моральне заохочення тощо. Тому розуміння закономірностей соціальної психології 

та індивідуальної психіки працівника є необхідною умовою ефективного управління 
виробництвом чи будь-яким іншим видом діяльності. 

  Використання розглянутих методів управління потребує застосування і 

широкого спектру інструментів управління, серед яких виділяють: економічні, 

екологічні і нормативно-правові інструменти. 

Економічні інструменти – це засоби (методи, заходи, важелі) впливу на 

суб’єктів економічної діяльності з метою спрямування їхньої діяльності у 

потрібному напрямі. До них відносяться цінові (тарифні) інструменти, умови 

кредитування, амортизаційна (реноваційна) політика, податкові і митні інструменти, 

система різноманітних платежів, штрафні санкції, а також різні види сприяння 

економічній діяльності у вигляді страхування, дотацій, субсидій, премій, грантів 
тощо [128, с. 13]. Найбільш суттєвими факторами при застосуванні системи 

економічних інструментів слід вважати механізми їх реалізації, способи впливу на 
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економічні інтереси суб’єктів, адресність впливу, методичні підходи до 

застосування, форми інструментів.  

Економічний інструментарій є тісно пов'язаний із фінансовим 

інструментарієм. Йдеться про найширше застосування при освоєнні ресурсів 

сланцевого газу таких фінансових інструментів: сучасних форм безготівкових 

розрахунків (поточних, бюджетних, кредитних);  грошових депозитів у банківських 

і небанківських установах; інструментів власного капіталу у вигляді випуску 

простих і привілейованих акцій; інструментів позикового капіталу у вигляді 
облігацій, векселів; похідних цінних паперів (ф’ючерсних, форвардних контрактів, 

опціонів, свопів та інших).  

Безумовно, що ОЕМУ процесами освоєння ресурсів сланцевих формацій має 

використовувати і широкий спектр екологічних інструментів. Дотримання 

екологічних стандартів і норм має здійснюватися на основі інструкцій, правил і 

методик, які є загальноприйнятими і затвердженими на державному і 

міждержавному рівнях.  

Понадлімітне використання природних ресурсів і забруднення довкілля понад 

встановлені норми має каратися накладанням штрафів, в такому розмірі, щоб 

екодеструктивна діяльність була економічно не вигідна. Також повинні бути 
створені спеціальні страхові підрозділи, що забезпечать створення резервних 

(страхових) фондів, призначених для відшкодування збитків від шкідливого впливу 

на природне середовище внаслідок непередбачуваних надзвичайних ситуацій, 

оскільки при власники спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами 

зобов’язані укладати страхові угоди на випадок завдання екологічної шкоди 

довкіллю. Тут необхідно згадати і про громадські екологічні ради – добровільні 

утворення, які вправі залучати громадськість до вирішення екологічних проблем. Їх 

діяльність має бути спрямована на формування екологічної свідомості персоналу. 

Окрім економічних, фінансових і екологічних інструментів при освоєнні 

ресурсів сланцевого газу необхідне використання відповідних нормативно-правових 
інструментів, що відображене у нормативних та законодавчих актах і про що 

йшлося у розділі 3.2. При цьому, має відбуватися постійна адаптація існуючого 

нормативно-правового забезпечення до сучасних умов і практики господарської 
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діяльності газовидобувних підприємств, використання позитивного світового 

досвіду у цій сфері. 

Методи та інструменти управління не можна розглядати відокремлено від 

функціонального блоку механізму управління, оскільки процес управління 

реалізується саме через виконання функцій управління. 

Функції механізму управління мають базуватись на класичних функціях теорії 

управління підприємством: плануванні, організації, мотивації та контролі. Ці 

функції мають виконуватись відповідними структурними підрозділами.  
Стосовно освоєння ресурсів сланцевого газу, на функціональний блок 

організаційно-економічного механізму управління має бути покладено виконання 

специфічних функцій управління, які мають здійснюватись відповідними 

підсистемами, а саме: 

– аналіз, моделювання, прогнозування, планування та моніторинг обсягів 

видобування сланцевого газу; 

– техніко-економічний моніторинг експлуатації газовидобувних свердловин, 

вибір і впровадження інноваційних технологій підвищення їх продуктивності; 

– оцінка економічної і технологічної ефективності систем розробки сланцевих 

плеїв; 
– реалізація інноваційно-інвестиційних проектів по освоєнню ресурсів 

сланцевого газу; 

– залучення та мобілізація фінансових ресурсів для освоєння ресурсів 

сланцевого газу; 

– контролінг процесів освоєння ресурсів сланцевого газу; 

– консалтинговий супровід  процесів освоєння  та розробки сланцевих 

плеїв; 

– застосування прогресивних технологій управління; 

– розвиток системи мотивації щодо найбільш ефективного освоєння  

ресурсів сланцевого газу. 
Підсистема аналізу, прогнозування, планування  і моніторингу обсягів видобутку 

сланцевого газу реалізує такі функції: 
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-  аналіз і оцінка обсягів видобутку сланцевого газу по окремих плеях, 

об’єктах, свердловинах та моніторинг її змін; 

- прогнозування обсягів видобутку сланцевого газу по окремих плеях, 

об’єктах, свердловинах; 

- моделювання процесів розробки сланцевих плеїв; 

- планування діяльності за обраними варіантами розвитку газовидобувного 

підприємства, включаючи науково-технічний, технологічний, виробничо-збутовий, 

фінансовий та інші плани; 
- оперативне планування техніко-економічних показників суб’єкта 

господарювання на, який здійснює розробку сланцевих плеїв;  

- аналіз та моніторинг сформованої на газовому ринку структури виробництва 

і споживання природного газу, включаючи аналіз конкурентів, споживачів, систем 

стимулювання збуту, цінових чинників; 

- аналіз, діагностика, моніторинг, визначення сильних і слабких сторін, 

пріоритетів діяльності суб'єкта господарювання, що займається видобуванням 

сланцевого газу. 

Підсистема техніко-економічного моніторингу експлуатації газовидобувних 

свердловин, вибору і впровадження інноваційних технологій підвищення їх 
продуктивності реалізує такі функції: 

- аналіз та моніторинг обсягів видобування сланцевого газу по окремих 

свердловинах; 

- встановлення та забезпечення оптимальних параметрів видобутку сланцевого 

газу в свердловинах; 

- моделювання продуктивності окремих свердловин; 

- оцінювання потенційних обсягів видобування сланцевого газу із сланцевих 

товщ різної стратиграфічної приуроченості в окремих свердловинах; 

- вибір та впровадження новітніх технологій впливу на привибійну зону з 

метою підвищення продуктивності газовидобувних свердловин; 
- встановлення причин та факторів впливу, що призводять до неефективного 

використання машин та обладнання; 
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- наукова і конструкторська підготовка виробництва до впровадження нового 

покоління машин та обладнання із видобутку газу; 

- розробка графіків заміни та виведення з експлуатації морально застарілого 

обладнання; 

- організація проведення геофізичних, гідродинамічних, геохімічних 

досліджень в окремих свердловинах; 

- організація проведення технічного обслуговування, поточних і капітальних 

ремонтів в процесі експлуатації газовидобувних свердловин. 
Підсистема оцінки економічної  і технологічної ефективності розробки 

сланцевих плеїв має забезпечувати такі функції: 

- здійснення оцінки економічної ефективності розробки окремих сланцевих 

плеїв, обєктів; 

- оцінка коефіцієнтів газовилучення для окремих сланцевих товщ; 

- оцінка рівня дотримання технологічних показників розробки сланцевих плеїв 

(темп відбору сланцевого газу, темп падіння пластового тиску, обводненість); 

- моделювання процесів розробки окремих сланцевих плеїв. 

- оцінка економічних показників розробки (річний темп відбору сланцевого 

газу, накопичений видобуток, собівартість видобутку сланцевого газу, рівень 
рентабельності, залишкові видобувні запаси, термін розробки). 

Підсистема розробки та реалізації інноваційно-інвестиційних проектів при 

освоєнні ресурсів сланцевого газу має забезпечувати виконання таких функцій: 

- аналіз, оцінка, моніторинг можливостей і небезпек, що стимулюють чи 

ускладнюють реалізацію конкретного проекту та розробка цілісної моделі його 

реалізації; 

- розробка інноваційно-інвестиційних проектів, пов’язаних із розвідкою і 

розробкою ресурсів сланцевого газу; 

- ресурсне забезпечення проекту і його обмежень, у тому числі пошук джерел і 

механізмів ресурсного забезпечення, а також формування їх оптимальної структури; 
- виявлення потенційних ризиків при реалізації проектів та шляхів їх 

подолання; 

- оцінка ефективності реалізації інноваційно-інвестиційних проектів; 
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- вдосконалення методичних підходів до визначення ефективності технічних, 

технологічних, організаційних нововведень.  

Необхідно звернути увагу на те, що оптимальною організацією процесів 

освоєння ресурсів сланцевого газу  має бути таке поєднання природної, 

господарської та соціальної підсистем, за якого мінімізується негативний вплив на 

довкілля з одночасною максимізацією позитивного економічного та соціального 

ефектів. Цього можна досягнути, як вже зазначалось вище, шляхом застосування 

проектного підходу до управління процесами освоєння ресурсів сланцевого газу. 
При цьому має бути вибудована та застосована проектно-орієнтована схема 

структурного управління територіальним природно-господарським комплексом, за 

якого реалізацію проекту перебирає на себе тимчасова або ж така, що діє на 

постійній основі, корпоративна структура матричного типу (проектна компанія). 

Вона реалізує певний проект з природокористування або їх сукупність за певним 

типом управління з відповідним життєвим циклом (лінійно-послідовним, 

ітеративно-покроковим, спіральним, або інкрементним), особливості котрого 

визначається специфікою кінцевих практичних результатів [215, с. 313-318]. 

Підсистема залучення та мобілізація фінансових ресурсів для освоєння 

ресурсів сланцевого газу має виконувати такі основні функції: 
- виявлення фінансових джерел забезпечення діяльності по освоєнню ресурсів 

сланцевого газу; 

- встановлення пріоритетних та найбільш ефективних напрямів фінансування; 

- прогнозування, планування, регулювання фінансових процесів; 

- обгрунтування і прийняття оперативних фінансових рішень у процесі 

освоєння ресурсів сланцевих товщ; 

- раціоналізація операцій з цінними паперами; 

- налагодження партнерських відносин з фінансово-кредитною системою та 

контрагентами.  

При цьому важливою є здатність суб'єкта господарювання до акумуляції 
необхідних коштів, як власних, так позичкових і залучених, а також спроможність 

обирати найбільш ефективні джерела та форми фінансування з метою забезпечення 

високої економічної віддачі. 
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Підсистема контролінгу процесів освоєння ресурсів сланцевого газу. 

Контролінг – це синтетичне поєднання маркетингу, менеджменту, планування, 

обліку, аналізу та контролю в системі управління підприємства [131, с. 28; 207]. 

Важливо зазначити, що контролінг відрізняється від спільнокореневого слова 

«контроль». Якщо контроль є однією з функцій управління, то контролінг є 

концепцією ефективного управління підприємством та забез-печення його 

тривалого існування в умовах конкуренції [209, с. 17]. 

Підсистема контролінгу процесів освоєння ресурсів сланцевого газу 
створюється з метою виконання таких функцій:  

- оцінки ефективності прийнятих управлінських рішень, пов’язаних із 

діяльністю із освоєння ресурсів сланцевого газу;  

- виявлення відхилень у функціонуванні об'єкта контролю;  

- розроблення заходів із виправлення виявлених відхилень;  

- розроблення заходів з коригування управлінських процесів із метою 

профілактики деструктивних відхилень;  

- усунення перепон для оптимальної реалізації процесу освоєння ресурсів 

сланцевого газу.  

Важливою особливістю підсистеми контролінгу є її зорієнтованість на 
контроль ефективності використання окремих організаційно-економічних 

інструментів забезпечення, причому так, щоб не тільки встановити, а і виключити та 

мінімізувати виявлені помилки і відхилення у майбутньому.   

Освоєння ресурсів природного газу із сланцевих формацій потребує і 

належного консалтингового забезпечення. Консалтинг – це надання 

консультаційних послуг висококваліфікованими фахівцями чи спеціалізованими 

фірмами щодо вирішення тієї чи іншої проблеми на основі дослідження та аналізу 

конкретної ситуації.  

Підсистема консалтингового супроводу  процесів освоєння  та розробки 

ресурсів природного газу із сланцевих формацій покликана реалізувати такі функції: 
- моніторинг та прогнозування основних тенденцій розвитку газових ринків 

під дією науково-технічних, технологічних, економічних, соціально-політичних, 

організаційно-правових, екологічних, демографічних та інших факторів; 
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- формування стратегії проведення геолого-геофізичних та газодинамічних 

робіт і досліджень з метою нарощування обсягів запасів сланцевого газу, виявлення 

та вивчення найбільш перспективних зон сланцевих формацій;    

- формування стратегії і тактики розвитку суб’єкта господарювання із 

видобутку сланцевого газу за основними напрямками науково-технічної, виробничо-

господарської і збутової діяльності, включаючи організаційно-технологічну 

політику, матеріально-технічне постачання, інноваційно-інвестиційну діяльність 

тощо; 
- моделювання окремих економічних явищ і процесів на газовидобувних 

підприємствах для прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо їх 

розвитку. 

- використання інформаційних технологій;  

- розробка і супровід спеціалізованого програмного забезпечення;  

- розробка веб-сайтів, надання аудиторських, експертних послуг, особливо з 

оцінки вартості майна та інтелектуальної власності для супроводу необхідних 

трансакцій; 

- надання юридичних послуг з метою встановлення відповідності 

функціонування газовидобувного підприємства діючим вимогам законодавства. 
Для більш ефективного управління процесами освоєння ресурсів сланцевого 

газу, окрім контролінгу і консалтингу доцільно використовувати і інші сучасні 

управлінські технології, а саме: форсайт; бенчмаркінг; реінжиніринг; аутсорсинг.  

Форсайт - це система методів експертної оцінки стратегічних напрямів 

соціально-економічного та інноваційного розвитку, виявлення технологічних 

проривів, здатних здійснити вплив на економіку й суспільство в середньо- й 

довгостроковій перспективі [83, с. 78]. Форсайт - це методологія прогнозування, 

покликана визначити найбільш імовірні технологічні події в передбачуваному 

майбутньому [163, с. 30]. 

Суть сьогоднішнього трактування бенчмаркінгу – "безупинний систематичний 
пошук і впровадження найкращих практик, що приведуть організацію до більш 

досконалої форми" [140, с. 28]. Застосування бенчмаркінгу дозволяє безперервно 

виявляти і переймати найкращий досвід в різних сферах діяльності як конкурентів, 
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так і суб’єктів господарювання інших галузей, формувати унікальний набір стійких 

конкурентних переваг і своєчасно вносити зміни до нього [2, с. 17]. 

Реінжиніринг – одна із широко відомих управлінських технологій, яка стала 

одним із інноваційних технологій практичного управління економічними системами 

в умовах виникнення, розвитку та подолання криз. Теоретичні основи впровадження 

реінжинірингу розроблені М. Хаммером та Дж. Чампі [228] у 80-ті роки ХХ 

століття, які вперше сформулювали термін «реінжиніринг, як фундаментальне 

переосмислення та радикальне перепроектування бізнес-процесів із метою 
досягнення істотних поліпшень у таких ключових для сучасного бізнесу показниках 

результативності, як витрати, якість, рівень обслуговування та оперативність». П. 

Страссман визначає, що «реінжиніринг бізнес процесів – це новий науково-

практичний напрямок, що виник на стику двох різних сфер діяльності: управління та 

інформатизації» [88]. Аналіз можливостей і шляхів адаптації технології 

реінжинірингу для здійснення цілеспрямованих змін у використанні природно-

ресурсного потенціалу сланцевих формацій на основі концепції сталого розвитку, є 

цілком доречним і актуальним.  

Ще однією інноваційною управлінською технологією є аутсорсинг. В роботах 

зарубіжних учених і фахівців аутсорсинг розглядається передача компанією частини 
своїх допоміжних функцій вузькоспеціалізованим фірмам. При цьому компанія, що 

передає частину своїх функцій, розглядається як клієнт, а фірма-виконавець - як 

постачальник послуг. Використання аутсорсингу дозволить підвищити 

конкурентоспроможність без великих додаткових інвестицій в нові дорогі технології 

і дасть змогу зосередити увагу на пріоритетних напрямах діяльності при освоєнні 

ресурсів сланцевого газу [2, с. 217]. 

Нарешті, побудова підсистеми мотивації має ґрунтуватися на забезпеченні 

відповідності цілей та спонукальних мотивів у діяльності суб’єкта господарювання, 

що займається освоєнням ресурсів сланцевого газу, на рівні його власників, 

менеджерів різних рівнів, спеціалістів та працівників. Від мотиваційного механізму 
залежить, які саме властивості і якості особистості будуть формуватися легше, 

швидше, а на які вплинути майже неможливо [62, с. 17]. Під мотивуванням трудової 

діяльності потрібно розуміти сукупність множини факторів, чинників та елементів, 
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які у своєму зв'язку зумовлюють, спрямовують та підтримують зусилля, що 

витрачає людина саме у цьому виді діяльності [144, с. 364-365]. 

Отже, підсистема мотивації та стимулювання покликана забезпечувати: 

- використання найширшого арсеналу матеріальних і нематеріальних, 

організаційних і психологічних стимулів, орієнтованих на першочергове 

задоволення мотиваційних потреб вищого рівня; 

- раціональне поєднання інструментів стимулювання на постійній основі із 

забезпеченням індивідуального підходу до кожного працівника чи групи 
виконавців; 

- забезпечення відповідності рівня мотивації трудовому внеску окремих 

працівників чи груп виконавців. 

Особливого значення при цьому набуває розвиток інноваційної корпоративної 

культури компанії. Загалом формування інноваційної культури має стати одним із 

першочергових завдань, а також одним із основних інструментів моделювання нової 

інфраструктури відносин між бізнесом і державою, яка є основним суспільним 

інститутом. 

Отже, запропонований організаційно-економічний механізм управління 

покликаний враховувати вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, 
базується на принципах системного підходу до управління  і передбачає розробку та 

реалізацію заходів щодо досягнення кінцевої мети –  освоєння ресурсів сланцевого 

газу для забезпечення енергетичної незалежності України.  

 
Висновки до розділу 3 

 
1. Проведено аналіз методичних підходів із оцінки ефективності 

інвестиційних проектів на предмет можливостей їх застосування із врахуванням 

особливостей освоєння ресурсів сланцевого газу у результаті чого здійснено їх поділ 

на дві групи: 1) експрес-методи, до яких віднесено метод аналізу точки 

беззбитковості, метод розрахунку бухгалтерської рентабельності інвестицій та 
метод розрахунку періоду окупності інвестицій; 2) методи дисконтування, що 

ґрунтуються на теорії врахування зміни вартості грошей з часом. Виявлено переваги 

та недоліки кожної групи у результаті чого встановлено, що першу групу методів 
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слід використовувати тільки на стадії попереднього відбору і наближеної оцінки 

інвестиційних проектів.  При застосуванні методів дисконтування для підвищення 

достовірності інвестиційних рішень встановлено необхідність вдосконалення 

визначення показників чистої теперішньої вартості, індексу рентабельності, 

внутрішньої норми рентабельності із врахуванням  специфіки видобування 

сланцевого газу. 

2. У рамках методу дисконтування грошових потоків запропонована модель, 

яка дає змогу максимально врахувати особливості інвестиційного процесу освоєння 
ресурсів сланцевого газу як на підготовчих етапах здійснення 

геологорозвідувальних робіт, буріння свердловин, проведення гідророзривів, 

облаштування необхідної інфраструктури, так і в процесі експлуатації при 

проведенні повторних гідророзривів, підтриманні обладнання у належному стані, 

проведенні необхідних геофізичних і газодинамічних досліджень.  

3. Встановлено, що інвестиційні проекти при освоєнні ресурсів сланцевого 

газу мають довготривалий період. Для урахування фактора часу розроблено 

методичний підхід із визначення ставок дисконту, що дає змогу враховувати основні 

ризик притаманні конкретному сланцевому плею, де реалізується проект, а саме: 

величина видобувних запасів; природно-географічні, екологічні та геолого-
технологічні умови розташування та розробки сланцевого плею; продуктивність 

(дебіт) сланцевих свердловин; вміст газу у сланцевій породі; глибина залягання 

сланцевих порід; вміст органічної речовини у сланцевих породах; степінь катагенезу 

органічної речовини; ефективна товщина сланцевої товщі; проникливість сланцевих 

порід; пористість; вміст вільного газу; вміст глинистих мінералів; вміст кварцевих 

мінералів; вміст карбонатних мінералів; вміст азоту у сланцевому газі; вміст 

вуглекислого газу; теплотворна здатність сланцевого газу. 

4. Виокремлено основні напрями вдосконалення інституціонального 

забезпечення при освоєнні ресурсів сланцевого газу, на основі імплементації 

апробованих у світовій практиці моделей взаємозв’язку інституційних складових у 
природоресурсній сфері та механізмів управління, які забезпечать активізацію 

процесів освоєння ресурсів сланцевого газу в Україні і, як наслідок, підвищення 
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бюджетної, економічної, соціальної та екологічної ефективності функціонування 

газовидобувної галузі.  

5. Констатовано, що вагоме значення в інституційному забезпеченні освоєння 

ресурсів сланцевого газу відводиться інститутам власності і влади. В умовах 

децентралізації, права власності на природні ресурси, окрім держави має 

територіальна громада, як публічний власник. Громада має бути повноцінним 

учасником процесу освоєння сланцевих родовищ, отримуючи економічну вигоду від 

використання цих корисних копалин на її території. Проте, на даний час інститут 
влади не достатньо забезпечує справедливі правила гри між суб’єктами 

правовідносин та не сприяє активізації інвестування капіталу у сланцеві проекти. 

Тож система державного управління потребує організаційно-економічних 

трансформацій за європейськими принципами децентралізації та розподілу 

повноважень з метою забезпечення самоокупності газовидобувної галузі та 

врахування інтересів територіальних громад у контексті сучасних складних реалій 

розвитку економіки України. 

6. Обгрунтовано, що особлива роль в інституційному забезпеченні 

інвестування відводиться інституту права, тобто нормативно-правовому 

забезпеченню регулювання газовидобування, яке теж потребує вдосконалення. 
Насамперед, це стосується основних законодавчих актів щодо гірничого права, 

отримання дозволів на користування надрами інститутів державно-приватного 

партнерства, угод про розподіл продукції, концесійних угод тощо.  

7. Визначено вектори розвитку технологічних інститутів та інституцій при 

освоєнні ресурсів сланцевого газу, де акцентовано увагу на пріоритетності розвитку 

технологій похило спрямованого буріння, буріння багатоствольних свердловин, 

застосування новітніх технологій стимуляції притоку сланцевого газу, сучасних 

методів і технічних засобів доведення до необхідних стандартів якості, стану та 

транспортування сланцевого газу до споживачів.  

8. Доведено, що базовою складовою інституційного забезпечення при освоєнні 
ресурсів сланцевого газу є сукупність економічних інститутів, серед яких важливе 

значення має інститут фінансизації видобування сланцевого газу. Розроблено 

модель для капіталізації запасів сланцевого газу у надрах, яка дає змогу враховувати 
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початкові дебіти сланцевих свердловин, темпи падіння дебітів, кількість циклів у 

процесі видобування сланцевого газу, величину інвестиційних і експлуатаційних 

витрат, фактор часу при розробці сланцевих плеїв, можливості регенерації покладів 

сланцевого газу. Дана модель матиме визначальне значення при застосуванні 

концепції проектного управління щодо освоєння ресурсів сланцевих формацій. 

9. Розроблено структуру організаційно-економічного механізму освоєння 

ресурсів сланцевого газу шляхом виділення п’яти функціональних блоків: 1) 

концептуальний блок (мета, об’єкт, суб’єкти, завдання, принципи реалізації); 2) 
інституціональний блок (інститути: нормативно-правові, організаційно-

управлінські, технологічні, фінансово-економічні, екологічні, соціальні); іституції 

(органи державного управління, територіальних громад, інші організаційні 

структури у сфері використання природних ресурсів); 3) блок науково-методичного 

і матеріального забезпечення (науково-методичне, геолого-геофізичне, екологічне, 

інформаційне, ресурсне, технологічне, інноваційне, проектне, інфраструктурне, 

фінансове, кадрове забезпечення); 4) інформаційно-аналітичний блок (інформація: 

геолого-геофізична, техніко-технологічна, економічна, екологічна); аналітичний 

блок (аналізування, моделювання та прогнозування показників розробки сланцевих 

плеїв; визначення потенціалу та інвестиційної привабливості сланцевих плеїв; 
оцінювання ефективності інвестицій; оцінювання вартості ресурсів та запасів 

сланцевого газу; оцінювання ефективності розробки сланцевих плеїв); 5) 

функціонально-інструментальний блок (техніко-економічний моніторинг 

експлуатації газовидобувних свердловин; впровадження технологій підвищення 

продуктивності свердловин; реалізація інвестиційно-інноваційних проектів із 

освоєння ресурсів сланцевого газу; залучення та мобілізація фінансових ресурсів; 

контролінг і консалтинговий супровід  процесів освоєння сланцевих плеїв; 

застосування прогресивних технологій управління; розвиток системи мотивації 

щодо найбільш ефективного освоєння  ресурсів сланцевого газу. 

10. Запропоновано алгоритм реалізації організаційно-економічного механізму 
освоєння ресурсів сланцевого газу, який передбачає певну послідовність заходів, які 

об’єднано в такі етапи, як аналітичний, цільовий, розробки, реалізації, оцінки та 

контролю, що дасть змогу забезпечити наукову основу обґрунтування доцільності та 
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ефективності формування цього механізму. Впровадження такого організаційно-

економічного механізму освоєння ресурсів сланцевого газу у практику 

господарювання вітчизняної газовидобувної галузі сприятиме найбільш 

ефективному використанню газогенераційного потенціалу сланцевих формацій і 

забезпеченню енергетичної незалежності України.  

Основні результати розділу опубліковані у наукових працях автора [31; 34; 

109; 106; 113] 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та 

вирішення наукового завдання щодо формування організаційно-економічного 

механізму управління освоєнням ресурсів природного газу із сланцевих порід. 

Основні наукові та практичні результати такі: 

1. Проаналізовано світовий досвід освоєння ресурсів природного газу 

сланцевих формацій, на основі якого здійснено класифікацію факторів, які 

визначають цінність газосланцевих родовищ, котрі об’єднано у чотири групи: 
геолого-фізичні, фізико-хімічні, технологічні та еколого-економічні. Запропоновано 

систему показників для економічного оцінювання родовищ природного газу у 

сланцевих породах по кожній групі факторів. Досліджено і встановлено статистичні 

характеристики гелого-економічних показників основних світових сланцевих 

формацій, де сьогодні здійснюється видобування сланцевого газу (США, Канада, 

Аргентина, Китай, Польща), а саме: вміст газу у сланцевих породах; глибина 

залягання; ефективна товщина; пористість; проникливість; вміст органічної 

речовини; ступінь її катагенезу; продуктивність (дебіти) сланцевих свердловин. 

Установлено критерії для виділення найбільш перспективних зон сланцевих 

формацій, зокрема такі: наявність бітумогазоносних літолого-стратиграфічних 
комплексів осадових порід, представлених чорними сланцями та аргілітами; 

глибина залягання 1200-3500 м; підвищений вміст органічної речовини понад 3%; 

достатня для генерації вуглеводнів термальна зрілість порід, яка визначається за 

показниками відбиття вітриніту (Ro) і перевищує 0,5%; пористість більше ніж 4%; 

проникливість понад 100 нанодарсі; ефективна потужність продуктивного горизонту 

більше як 20 м; вміст глинистих матеріалів до 35%; достатній вміст кварцевої 

складової, що визначає крихкість порід, тобто сприятливі умови для штучного 

розущільнення; наявність аномально високих пластових тисків; приуроченість до 

прирозломних зон, де спостерігається вертикальна міграція пластових флюїдів; 

підвищені значення теплового потоку із надр. Доведено, що виявлення таких зон є 
наразі першочерговим завданням геологорозвідувальних робіт, які здійснюються з 

метою   пошуків, розвідки  та видобутку сланцевого газу. 
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2. Досліджено досвід інституціоналізації у природно-ресурсній сфері і на цій 

основі визначено систему інститутів, що має забезпечувати освоєння ресурсів 

сланцевого газу, які об’єднано у п’ять груп: фундаментальні, інститути технологій 

розвідки, видобування і транспортування сланцевого газу до споживачів, фінансово-

економічні, екологічні і соціальні інститути. В кожній групі обґрунтовано відповідні 

складові, досліджено їх роль в освоєнні ресурсів сланцевого газу, окреслено існуючі 

проблеми та запропоновано основні напрями вдосконалення інституціонального 

забезпечення в Україні. 
3. На основі економіко-математичного моделювання встановлено 

кореляційно-регресійні залежності між вмістом газу, продуктивністю свердловин, 

ціною беззбиткового видобутку сланцевого газу і найважливішими геологічними 

характеристиками сланцевих плеїв – вмістом органічної речовини, ступенем її 

катагенетичних перетворень, пористістю, ефективною потужністю, проникливістю, 

глибиною залягання сланцевих порід. Наголошено, що кореляційні залежності 

мають важливе практичне значення, оскільки уможливлюють прогнозування у будь-

якому осадовому басейні світу: вміст сланцевого газу, що є основою для оцінки 

газогенераційного потенціалу та підрахунку запасів газу сланцевих формацій; 

очікувану продуктивність газовидобувних свердловин, що дає змогу оцінювати 
якість буріння й розкриття сланцевих пластів, а також ефективність конкретного 

інвестиційного проекту та вартісну оцінку запасів у надрах; граничну межу витрат, 

за яких видобування сланцевого газу може бути рентабельним, що є основою для 

успішного управління процесами геологорозвідувальних робіт та розробки 

сланцевих родовищ. 

4. Виявлено, що газоперспективні сланцеві формації є у всіх нафтогазоносних 

басейнах України – Східному, Західному, Південному. З використанням 

кореляційних залежностей здійснено прогнозну оцінку вмісту газу, початкового 

дебіту газовидобувних свердловин, граничної межі витрат, за яких можливий 

беззбитковий видобуток сланцевого газу. У цьому контексті найбільш інвестиційно 
привабливими визначено: у Східному регіоні – Євгенівсько-Дружелюбівську, 

Миргород-Ливенську, Борківсько-Великозагорівську та Зачипелівсько-Ливенську 

перспективні зони; Західному – Давидівську, Рава-Руську, Східно-Ліщинську та 
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Олеську перспективні ділянки; Південному – відклади середньої юри, верхню 

частину візейського ярусу та нижню частину серпуховського ярусу карбону 

Переддобрудзького прогину.  

5. Проаналізовано методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційних 

проектів  у нафтогазовидобувній сфері, виявлено їх переваги і недоліки та 

можливості застосування з урахуванням особливостей освоєння ресурсів сланцевого 

газу. У рамках методу дисконтування грошових потоків запропоновано модель, яка 

дає змогу максимально брати до уваги специфіку інвестиційного процесу як на 
підготовчих етапах геологорозвідувальних робіт, буріння свердловин, проведення 

гідророзривів, облаштування необхідної інфраструктури, так і в ході експлуатації 

при проведенні повторних гідророзривів, підтриманні обладнання у належному 

стані, здійсненні необхідних геофізичних і газодинамічних досліджень. Для 

врахування фактору часу розроблено методичний підхід до визначення ставок 

дисконту, що дає змогу враховувати основні ризики притаманні конкретному 

сланцевому плею, де реалізується проект, а саме: обсяг видобувних запасів; 

природно-географічні, екологічні та геолого-технологічні умови розташування й 

розробки; продуктивність (дебіт) сланцевих свердловин; вміст газу у сланцевій 

породі; глибину залягання; вміст органічної речовини у сланцевих породах; ступінь 
катагенезу органічної речовини; ефективну товщину сланцевої формації; 

проникливість; пористість; вміст вільного газу, глинистих, кварцевих і карбонатних 

мінералів, азоту, вуглекислого газу; теплотворну здатність сланцевого газу. 

6. Розроблено модель капіталізації ресурсів сланцевого газу, яка забезпечує 

врахування початкових дебітів сланцевих свердловин, темпи падіння дебітів, 

кількості циклів розробки у процесі видобування сланцевого газу, його накопичений 

видобуток за різні періоди розробки, величини інвестиційних і експлуатаційних 

витрат, фактору часу, зважаючи на природно-геологічні особливості й ризики, 

пов’язані з розробкою конкретного сланцевого плею. Обгрунтовано методичні 

підходи до визначення основних параметрів запропонованої моделі.  
7. Розроблено методичний підхід до формування організаційно-економічного 

механізму управління освоєнням ресурсів сланцевого газу, запропоновано його 

структуру, що складається із п’яти функціональних блоків: концептуального (мета, 
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об’єкт, суб’єкти, завдання, принципи реалізації); інституціонального: інститути 

(нормативно-правові, організаційно-управлінські, технологічні, фінансово-

економічні, екологічні, соціальні), інституції (органи державного управління, 

територіальних громад, інші організаційні структури у сфері використання 

природних ресурсів); науково-методичного і матеріального забезпечення (науково-

методичне, геолого-геофізичне, екологічне, інформаційне, ресурсне, технологічне, 

інноваційне, проектне, інфраструктурне, фінансове, кадрове); інформаційно-

аналітичного (геолого-геофізична, техніко-технологічна, економічна, екологічна 
інформація); аналітичний (аналізування, моделювання та прогнозування показників 

розробки сланцевих плеїв; визначення їх потенціалу та інвестиційної привабливості; 

оцінювання ефективності інвестицій, вартості ресурсів та запасів сланцевого газу, а 

також розробки сланцевих плеїв); функціонально-інструментального (залучення та 

мобілізація фінансових ресурсів; реалізація інвестиційно-інноваційних проектів; 

техніко-економічний моніторинг експлуатації газовидобувних свердловин; 

упровадження технологій підвищення продуктивності свердловин; застосування 

прогресивних технологій управління; розвиток системи мотивації; контролінг і 

консалтинговий супровід  процесів освоєння сланцевих ресурсів). Запропоновано 

алгоритм реалізації цього організаційно-економічного механізму, що передбачає 
певну послідовність заходів, які об’єднано в такі етапи, як аналітичний, цільовий, 

розробки, реалізації, оцінки та контролю, що забезпечує наукову основу 

обґрунтування доцільності та ефективності його формування. 
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А 

Таблиця А.1  

Інформація для КРА між вмістом газу і геологічними характеристиками 

сланцевих формацій 
 

 
Джерело: cформовано автором на основі даних: [4; 16; 17; 18; 46; 58; 77; 82; 120; 121; 123; 126; 
149; 173; 187; 191; 193; 198; 202; 216; 224; 234; 235; 236; 238] 

№ 
п.п 

Сланці Вг, 
м3/т 

Сорг, 
% 

Ro, 
% 

kп, % Кпр, 
нанодарсі 

lnКпр Н, м 

1 Marcellus,  min (США) 1,7 2 0,9 4 20 2,9957 1219 
2 Marcellus,  max (США) 4,25 20 5 12 70 4,2485 2591 
3 Haynesville, min (США) 2,85 0,7 1,2 4 350 5,8579 3200 
4 Haynesville,  max(США)  9,34 6,2 2,4 14 5000 8,5172 4500 
5 Barnett,   min (США) 8,49 2 0,85 4 50 3,9120 1981 
6 Barnett,    max (США) 9,9 7 2,1 9 100 4,6052 2591 
7 Fayetteville,  min (США) 1,7 2 2 2 50 3,9120 300 
8 Fayetteville, max (США) 6,3 10 4,5 8 100 4,6052 2135 
9 Woodford,  min (США) 5,65 1 0,7 3 25 3,2189 1829 
10 Woodford,  max (США) 8,49 7 4 9 700 6,5511 3962 
11 Antrim, min (США) 1,1 1 0,4 2 - - 122 
12 Antrim, max (США) 2,8 6 0,6 10 - - 914 
13 New Albany, min (США) 1,1 6 0,6 10 - - 150 
14 New Albany, max(США) 2,2 10 0,6 14 - - 600 
15 Lewis,  min (США) 0,44 0,5 1,6 0,5 - - 914 
16 Lewis,  mах (США) 1,33 1,3 1,98 5 - - 1829 
17 Eagle Ford,  min (США) 5,65 2 0,8 6 700 6,5511 1219 
18 Eagle Ford,  mах (США) 6,23 8,5 1,6 14 3000 8,0064 3048 
19 Utica, сер (США) 1,97 1,33 2 3,1 10 2,3026 1264 
20 Bossier, min (США) 1,46 0,5 1,1 7,5 10 2,3026 3200 
21 Bossier, mах (США) 4,25 4,2 2,4 7,5 100 4,6052 3551 
22 Muskwa, min (США) 2,55 1 1,4 1 20 2,9957 2134 
23 Muskwa, mах (США) 3,11 10 2,2 9 200 5,2983 2743 
24 Fuling, min Китай 0,63 0,46 2,42 1,17 520 6,2538 2200 
25 Fuling, max Китай 9,63 7,13 2,8 11 2450 7,824 3500 
26 Monteney, сер. Канада 8,49 7 2,5 6 30 3,4012 2743 
27 Horn River, сер. Канада 5,2 6 2,8 6,2 - - 2750 
28 свердл. J1   Китай 7,08 3,56 2,59 4,8 - - 2310 
29 свердл. JY5  Китай 5,96 3,18 2,48 3,5 - - 2370 
30 свердл. PY1  Китай 3,14 3,31 2,55 4,1 - - 2450 
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Продовженя Додатку А 

Таблиця А.2 

Інформація для КРА між вмістом газу і геологічними характеристиками 

сланцевих формацій (з проникливістю) 

 

 
Джерело: cформовано автором на основі даних: [4; 16; 17; 18; 46; 58; 77; 82; 120; 121; 123; 126; 
149; 173; 187; 191; 193; 198; 202; 216; 224; 234; 235; 236; 238] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п.п 

Сланці Вг, м3/т Сорг, % Ro, % kп, % Кпр, 
нанодарсі 

lnКпр Н, м 

1 Marcellus,  min (США) 1,7 2 0,9 4 20 2,9957 1905 
2 Marcellus,  max (США) 4,25 13 5 12 70 4,2485 2591 
3 Haynesville,   min 

(США) 2,85 0,7 1,2 4 350 5,8579 4050 
4 Haynesville,  max(США)  9,34 6,2 2,4 14 5000 8,5172 4500 
5 Barnett,    min  (США) 8,49 3 0,85 4 50 3,9120 1700 
6 Barnett,    max (США) 9,9 12 2,1 6 100 4,6052 2591 
7 Fayetteville,  min (США) 1,7 2 2 2 50 3,9120 1737 
8 Fayetteville, max (США) 6,23 10 4,5 8 100 4,6052 2135 
9 Woodford,   min  (США) 5,65 3 0,7 3 25 3,2189 2896 
10 Woodford,  max (США) 8,49 12 4 9 700 6,5511 3962 
11 Eagle Ford,  min (США) 5,65 2 0,8 6 700 6,5511 1219 
12 Eagle Ford,  mах (США) 6,23 8,5 1,6 14 3000 8,0064 3048 
13 Utica, сер (США) 1,97 1,33 2 3,1 10 2,3026 1264 
14 Bossier, min (США) 1,46 0,5 1,1 7,5 10 2,3026 3200 
15 Bossier, mах (США) 4,25 4,2 2,4 7,5 100 4,6052 3551 
16 Muskwa, min (США) 2,55 1 1,4 1 20 2,9957 2134 
17 Muskwa, mах (США) 3,115 10 2,2 9 200 5,2983 2743 
18 Fuling, min Китай 0,63 0,46 2,42 1,17 520 6,2538 2200 
19 Fuling, max Китай 9,63 7,13 2,8 8,61 2450 7,824 3500 
20 Monteney, сер. Канада 8,49 1,95 1,6 5 30 3,4012 2743 
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ДОДАТОК Б 

Таблиця Б.1 

Інформація для КРА між цінною беззбитковості і геологічними 

характеристиками сланцевих формацій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Джерело: cформовано автором на основі даних: [4; 16; 17; 18; 46; 58; 77; 82; 120; 121; 123; 126; 
149; 173; 187; 191; 193; 198; 202; 216; 224; 234; 235; 236; 238] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п.п 

Сланці Цб, дол./ 

тис. м. куб.
 

Сорг, % Ro, % kп, % hеф, м Н, м Вг, 
м3/т 

1 Marcellus,  min (США) 222,8 2 0,9 4 15 1219 1,7 
2 Marcellus,  сер (США) 142 4,01 1,5 6,2 170 1905 3 
3 Marcellus,  max (США) 101,7 20 5 12 350 2591 4,25 
4 Haynesville, min (США) 473,9 1,7 1,2 4 46 3200 2,82 
5 Haynesville, сер (США) 180,8 2,8 1,5 8,3 79 4050 6,08 
6 Haynesville,  max(США)  123,2 6,2 2,4 14 122 4500 9,34 
7 Barnett,   min (США) 404,7 2 0,85 1 30 1981 8,49 
8 Barnett,   сер (США) 230,6 4,5 1,6 5 91 1700 9,2 
9 Barnett,    max (США) 150,8 7 2,1 6 213 2591 9,9 
10 Fayetteville,  min (США) 313,2 2 2 2 6 300 1,7 
11 Fayetteville, сер (США) 195,3 3,77 2,5 6 41 1737 4 
12 Fayetteville, max (США) 136 10 4,5 8 61 2135 6,3 
13 Woodford,  min (США) 601,8 0,7 0,7 3 30 1829 5,65 
14 Woodford,  сер (США) 223,9 5,34 1,5 5 65 2896 7,1 
15 Woodford,  max (США) 145,5 12 4 9 100 3962 8,49 
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ДОДАТОК В 

Таблиця В.1 

Інформація для КРА між дебітом газу і геологічними характеристиками 

сланцевих формацій 
 

 
Джерело: cформовано автором на основі даних: [4; 16; 17; 18; 46; 58; 77; 82; 120; 121; 123; 126; 
149; 173; 187; 191; 193; 198; 202; 216; 224; 234; 235; 236; 238] 

 

 

№ 
п.п 

Сланці Qг, тис. м3/ 
доб./свердл.  

Сорг, % Ro, % kп, % hеф, м Н, м Вг, 
м3/т 

1 Marcellus,  min (США) 2,55 2 0,9 4 15 1219 1,7 
2 Marcellus,  сер (США) 28,5 4,01 1,5 6,2 170 1905 3 
3 Marcellus,  max (США) 87 20 5 12 350 2591 4,25 
4 Haynesville, min (США) 17,5 0,7 1,2 4 46 3200 2,82 
5 Haynesville, сер (США) 34 2,8 1,5 8,3 79 4050 6,08 
6 Haynesville,  max(США)  50 6,2 2,4 14 122 4500 9,34 
7 Barnett,   min (США) 1,42 2 0,85 1 30 1981 8,49 
8 Barnett,   сер (США) 9,4 4,5 1,6 5 91 1700 9,2 
9 Barnett,    max (США) 54 7 2,1 6 213 2591 9,9 
10 Fayetteville,  min (США) 2,8 2 2 2 6 300 1,7 
11 Fayetteville, сер (США) 8,8 3,77 2,5 6 41 1737 4 
12 Fayetteville, max (США) 59 10 4,5 8 61 2135 6,3 
13 Woodford,  min (США) 6,67 3 0,7 3 30 1829 5,65 
14 Woodford,  сер (США) 26,33 5,34 1,5 5 65 2896 7,1 
15 Woodford,  max (США) 60 12 4 9 100 3962 8,49 
16 Antrim, min (США) 3,5 1 0,4 2 20 122 1,1 
17 Antrim, сер (США) 4,6 12 0,5 6 28 518 2 
18 Antrim, max (США) 5,6 6 0,6 10 35 914 2,8 
19 New Albany, min (США) 1,09 6 0,6 10 30 150 1,1 
20 New Albany,сер (США) 7 8 0,6 12 45,7 375 1,7 
21 New Albany, max(США) 12,9 10 0,6 14 122 600 2,2 
22 Fuling, min Китай 11,5 0,46 2,42 1,17 70,1 2200 0,63 
23 Fuling,сер Китай 15,11 2,66 2,59 4,9 75 1850 5,1 
24 Fuling, max Китай 54,7 7,13 2,8 8,61 80,6 3500 9,63 
25 Monteney, сер. Канада 45 7 2,5 6 125 2743 8,49 
26 Horn River, сер. Канада 23 6 2,8 6,2 150 2750 5,2 
27 свердл. J1   Китай 20,3 3,56 2,59 4,8 38 2310 7,08 
28 свердл. JY5  Китай 4,5 3,18 2,48 3,5 43 2370 5,96 
29    свердл. PY1  Китай 2,3 3,31 2,55 4,1 24 2450 3,14 
30  Вака-Муерта Аргентина 43 4 0,9 5 258 2440  
31 свердл. LE-2H Польща 15,4 4 1,75 10 96,32 3750  
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Продовженя Додатку В 

Таблиця В.2 

Інформація для КРА між дебітом газу і геологічними  

характеристиками сланцевих формацій 
 

 
Джерело: cформовано автором на основі даних: [4; 16; 17; 18; 46; 58; 77; 82; 120; 121; 123; 126; 
149; 173; 187; 191; 193; 198; 202; 216; 224; 234; 235; 236; 238] 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ 
п.п 

Сланці Qг, тис. м3/ 
доб./свердл. 

Сорг, % kп, % hеф, м Кпр, нд  lnКпр Н, м 

1 Marcellus,  min (США) 2,55 2 4 15 20 2,9957 1905 
2 Marcellus,  max (США) 87 13 12 350 70 4,2485 2591 
3 Haynesville,   min(США) 17,5 0,7 4 46 350 5,8579 4050 
4 Haynesville,  max(США)  50 6,2 14 122 5000 8,5172 4500 
5 Barnett,    min  (США) 1,42 3 4 30 50 3,912 1700 
6 Barnett,    max (США) 54 12 6 213 100 4,6052 2591 
7 Fayetteville,  min (США) 2,8 2 2 6 50 3,912 1737 
8 Fayetteville, max (США) 59 10 8 61 100 4,6052 2135 
9 Woodford,   min  (США) 2,55 3 3 30 25 3,2189 2896 
10 Woodford,  max (США) 11,6 12 9 100 700 6,5511 3962 
11 Fuling, min Китай 11,5 0,46 1,17 70,1 520 6,2538 2200 
12 Fuling, max Китай 54,7 7,13 8,61 80,6 2450 7,824 3500 
13 Monteney,   min Канада 8,57 0,2 4 107 5 1,6094 1097 
14 Monteney,   mах Канада 14,28 11 6 125 75 4,3175 2743 
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ДОДАТОК Д 

Таблиця Д.1 

Визначення ставки дисконту для сланцевих родовищ природного газу 

Найменування критерію 
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%
 

1 2 3 4 5 6 
1 Базова норма доходу на момент 
оцінки, % 

    4,42 

2. Ризик зміни базової норми доходу, 
% 

    2,.5 

3. Видобувні запаси газу, трлн м3      

понад 15 
   0  

12 - 15 
   0,2  

9 - 12 +   0,4 0,288 

6 -9 
 0,080 0,720 0,6  

3 - 6 
   0,8  

до 3 
   1  

4. Природно-технологічні умови 
розробки родовища 

 
 

 
  

родовища з  ускладненими природно-
географічними та екологічними умовами 
видобутку газу 

+  
 

1 0,522 

родовища з  ускладненими геолого-
технологічними умовами видобутку газу 

 0,058 0,522 0,5  

запаси з нормальними умовами 
видобутку газу 

   0  

5. Продуктивність свердловин, тис. м3 / 
доб./свердл. 

     

 < 3    1  
3 - 20 + 0,092 0,828 0,8 0,662 
20-40    0,6  
40-60    0,4  
60-80    0,2  
 > 80    0  
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1 2 3 4 5 6 
6. Вміст газу, м3/т      
<1    1  
1-3    0,7  
3-6 + 0,072 0,648 0,4 0,259 
6-9    0,1  
>9    0  
7. Глибина залягання сланцевих 

порід, м 
     

 до 1000     0  
 1000-2000  + 0,074 0.666 0,2 0,133 
 2000-3000    0,4  
 3000-4000    0,6  
4000-5000    0,8  
 понад 5000    1  
8. Вміст органічної речовини, %      
<0,5 +   1 0,639 
0,5-4    0,8  
4-8  0,071 0,639 0,6  
8-12    0,4  
12-16    0,2  
> 16    0  
9. Степінь катагенезу R0, %      
<1    1  
1-2    0,8  
2-3  0,071 0,639 0,6  
3-4 +   0,4 0,256 
4-5    0,2  
> 5    0  
10. Ефективна товщина, м      
<10 + 0,074 0,666 1 0,666 
10-80    0,8  
80-160    0,6  
160-240    0,4  
240-320    0,2  
> 320    0  
 11. Проникність, нанодарсі      
5-1000    1  
1000-2000  0,080 0,720 0,8  
2000-3000 +   0,6 0,432 
3000-4000    0,4  
4000-5000    0,2  
>5000    0  
12. Пористість, %      
< 1 +   1 0,477 
1-4    0,8  
8-12    0,4  
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1 2 3 4 5 6 
12-16    0,2  
> 16    0  
13. Вміст вільного газу, %      
< 20    1  
20-40 +   0,8 0,216 
40-60  0,030 0,270 0,5  
60-80    0,2  
>80    0  
14. Вміст глинистої складової, %      
< 10    0  
10-20    0,2  
20-30 + 0,046 0,414 0,4 0,166 
30-40    0,6  
40-50    0,8  
>50    1  
15. Вміст кварцової складової, %      
< 10 +   1 0,378 
10-20    0,8  
20-30    0,6  
30-40  0.042 0,378 0,4  
40-50    0,2  
>50    0  
16. Карбонатність, %      
< 10 +   1 0,378 
10-30    0,8  
30-40    0,6  
40-50  0.042 0,378 0,4  
50-60    0,2  
>60    0  
17. Вміст азоту, %      
< 5 +   0 0 
5-10    0,2  
10-15    0,4  
15-20  0,037 0,333 0,6  
20-25    0,8  
>25    1  
18. Вміст вуглекислого газу, %      
< 5    0  
5-10 +   0,2 0,067 
10-15  0,037 0,333 0,5  
15-20    0,7  
> 20    1  
19.Теплотворна здатність газу, 
МДж/м3 

     

< 15 +   1 0,369 
15-20    0,8  
20-25  0,041 0,369 0,6  
25-30    0,4  
30-35    0,2  
> 35    0  
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1 2 3 4 5 6 
20.  Сумарна величина ризику, %     12,078 
21. Коригування за інфляцію      
22. Коригування за оподаткування 
(частка прибутку в грошовому потоці)      

23. Коригування за структуру активів      
Ставка дисконту, %     9,46 

 
Джерело: сформовано і розраховано автором  
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ДОДАТОК Е 
Таблиця Е.1 

Оцінка сланцевих формацій у перспективних зонах ДД 
№ свердловини  Розмір         

зони, км 
Вік Інтервал, м Товщина 

пачки, м 
Кількість 

пачок 
Склад Сорг. Rо Порис- 

 тість, % 
Вг 

м3/т 
 Qг, тис. м3/ 
доб/свердл. 

Цб,  
 дол/тис. М3 

 
Зачипелівсько-Ливенська перспективна зона 

 Зачепилівська 412  35х14  D3 2330-2800 30-90 6 аргіліти 2,8-5,8 0,8-1,55 3,8-6,2 4,3-5,4 8,2-26,3 237-256 

Борківсько-Великозагорівська перспективна зона 
,Борківська 8  

57х25 
D3 2130-2416 50-90 3 аргіліти 2,5-5,5 0,8-1,55 3,5-6 3,9-4,8   8,7-23,5 237-249 

 Борківська 15 D3 2450-3950 90-200 6 аргіліти 2,5-5,5 0,8-1,55 3,5-6 4,4-7,0 15,0-44,8 244-304 

Окопівська перспективна зона 
 Окопівська 385 29х6 C1v  3220-3290 70 1 аргіліти 2,6-11 0,8-1 3,5 5.5-6,0 17,6-33,1 346-349 

Миргородсько-Ливенська перспективна  зона 
 Зачепилівська  100  

93х31 
 

C1t 
  

1710–1800 90 1 аргіліти 1,46–7,73 1,10–1,74 3,5-6 3,3-4,1 10,1-24.5 213-216 

 Боярська 2 C1t 
 

3320-3440 120 1 аргіліти 2,5-9 0,8-1,15 3,6 5,6-6,1 23,5-36,8 351-356 

Західномихайлівсько-Південноблизнюківська перспективна зона 
 Богатойська 403  

 
 
 
 
 
 
128х24 

 C1ve1 4260-4380 40-50 2 аргіліти темно-сірі 2,6-12 0,9-1 3,5-4 6,9-7,6 21,0-39,1 369-374 

Катеринівська 623   C1ve1 3988-4030 42 1 аргіліти темно-сірі 2,6-12 0,9-1 3,5-4 6,5-7,1 19,6-36,1 359-360 

 Північноминівська 
411 

 C1ve2 – 
C1vf1 

3360-3640 50 6 аргіліти темно-сірі 1,2-2,8 0,8-1,15 3,5-4 5,6-6,1 13,9-19,9 364-375 

Керносівська 1   C1vf2 2760-3360 320 4 аргіліти темно-сірі 1,1-2,6 0,8-1 3,5 4,7-5,7 39,8-46,9 343-367 

 Левенцівська 2   C1vf2 2000-2400 160 2 аргіліти темно-сірі 1,1-2,6 0,8-1 3,5 3,7-4,3 17,7-23,5 321-337 

Північноминівська 
411 

   C1vf2 3100-3360 160 4 аргіліти темно-сірі 1,1-2,6 0,8-1 3,5 5,2-5,7 24,2-29,3 365-375 

Катеринівська 623   C1sa 2600-3400 40-135 6 аргіліти темно-сірі до 
чорних 

1,2-2,75 0,8-0,9 3,5 4,5-5,7 8,2-26,1 347-379 

Керносівська 1   C1sa 2120-2720 40-90 4 аргіліти чорні 1,2-2,75 0,8-0,9 3,5 3,8-4.8 5,3-17,5 329-353 

Північнозатиш-
нянська 2 

  C1sa 2120-2700 40-100 6 аргіліти темно-сірі 1,2-2,75 0,9-1,1 3,5 3,9-4,8 5,8-19,4 328-352 

Римарівсько-Більська перспективна зона 
 Більська 470  

54х18 
   C1vf2 4370-4440 30-80 1 аргіліти темно-сірі 1,1-2,6 0,8-1 3,5 7,0-7,2 17,6-27,0 420-423 

  Більська 184   C1sa 3900-4090 30-90 3 аргіліти темно-сірі 2-2,5 0,8-0,95 3,5 6,4-6,7 17,1-25,6 401-408 

 Римарівська 100   C1sa 4030-4230 40-55 2 темнокольорові  аргіліти 1,2-2,75 0,8-1 3,5 6,5-6,9 16,8-23,2 407-415 
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Продовження Таблиці Е.1 
 
№ свердловини  Розмір         

зони, 
км 

Ві
к 

Інтервал, м Товщина 
пачки, м 

Кількіс
ть 

пачок 

Склад Сорг. Rо 
Порис- 
тість, % 

Вг 
м3/т 

 Qг, тис. м3/ 
доб/свердл. 

Цб,  
 дол/тис. М3 

 
Веселівсько-Новомечебилівська перспективна зона 

  
 300-біс 

Веселівська 

 
64х31 

  C2b 3910-4550 40-90 2-6 темнокольорові  аргіліти 1,25-2,65 1,1-1,5 3 6,3-7,3 17,6-31,1 417-443 

C3m 3000-3900 70-150 3   темнокольорові аргіліти 1,15-2,25 1-1,1 2,5-3 5,0-6,3 14,7-31,3 379-415 

Червонодонецька-Дробишівська перспективна зона 
 Тернівська 677  

 
 
 
 
 
 
110х20 

C2b 3600-4000 50-60 3   аргіліт чорний,  1,1-2,7 0,9-1 2,5-3 5,8-6,5 15,6-22,3 406-422 

 Медвежанська 1 C2b 3600-4200 50-60 3 темнокольорові  аргіліти 1,1-2,7 1-1,2 2,5-3 5,8-6,9 16,2-28,2 406-430 

   Дробишівські 1, 
3, 11, 12,  637 

C2m 2420-3950 20-100 6-9 аргіліти сірі, 
темно-сірі 

1,05-2,3 0,6-1,3 2,5 4,1-6,4 3,7-27,1 375-436 

   
 Дробишівська 4 

C2m 3663–3782 119 1 аргіліти 4,47 1,43 1,6 6,0-6,2 31,7-32,4 446-451 

C2b 3855–3900 45 1 аргіліти 3,48 1,43 2,5 6,3-6,4 23,1-23,3 431-433 

    
Дробишівська 10 

С2m 3821–3972 151       1 аргіліти 3,99–6,57  2 6,2-6,6 35,3-40,6 431-437 

C2b 4149–4165 > 16 1 аргіліти 5,36 1,62 1,6 6,7-6,8 25,6-25,7 468-469 

  
 
Святогірська 10 

C2m 3751–3800 49      1 аргіліти 3,64–4,54 1,02–1,20 2,2–2,9 6,1-6,3 21,2-23,9 410-412 

C2m 3837–3880 43      1 аргіліти 0,76 1,12 4,1 6,3-6,4 16,8-17 387-388 

C2m 3988–4012 > 24 1 аргіліти 2,84–4,15 1,47 2,4–5,5 6,5-6,9 20,7-23,2 336-337 

Юзівська перспективна зона 
 Слов’янська  6     C3m 1200-1550 40-90 5-12 аргіліти темно-сірі 1,15-1,9 0,8-1 2-2,5 2,4-3,0 0,6-9,5 350-342 

 Корульська 2     C2b 2970-3295 100-150 2 аргіліти темно-сірі 1,15-4 0,8-1,1 3 5,0-5,6 16,9-30,6 384-390 

 Святогірська 16     C2m 3700-4300 20-90 7 аргіліти темно-сірі 1,15-4 0,8-1,3 1,85-5 5,9-7,3 12,5-31,1 362-456 

Меліховсько-Шебелинська перспективна зона 
  Західно-

Шебелинська 701 
54х33   С3 3720-4280 40-80 4 аргіліти темно-сірі 1,05-2 0,95-1,2 2,25 5,9-6,8 15,3-25,9 437-460 

Артемівська перспективна зона 
Артемівська 1  

 
24х20 

   Сs3 2310-3250 30-80 5 аргіліти сірі, темно-сірі 1,15-1,9 0,8-1 2-2,5 3,9-5,4 5,2-18,6 373-411 

 Артемівська 1    C2m 3600-3710 110 1 аргіліти сірі, темно-сірі 0,73-3,74 1,14-1,51 1,5-3,5 5,7-6,3 22,-30,2 384-388 

Артемівська 1    C2m 3830-4030 200 1 аргіліти сірі, темно-сірі 2,41-4,13 2,02 1,4-4,1 6,1-6,8 40,9-45,1 367-375 
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Джерело: Сформовано і розраховано автором

№ свердловини  Розмір         
зони, 
км 

Вік Інтервал, м Товщина 
пачки, м 

Кількість 
пачок 

Склад Сорг. Rо 
Порис- 
тість, % 

Вг 
м3/т 

 Qг, тис. м3/ 
доб/свердл. 

Цб,  
 дол/тис. м3 

 
Євгенівсько-Дружелюбівська  перспективна зона 

  
 Євгенівська-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
110х20 
 
 

C1s 2200–2367 167 1 чорні сланці 4,43 0,92–1,49 2,8-6,8 4,7-4,8 24,3-24,9 213-220 

C1v 2600–2690 90 1 чорні сланці 6,91 1,02–1,04 2,2 4,7-4,8 24,3-24,9 381-386 

  
 Євгенівська-4 

C1s2 2450–2490 40 1 аргіліти 6,24 1,26 3,6 4,6-4,7 18,0-18,2 331-354 

   C1s2 2815–2823 > 8 1 аргіліти 5,9 0,73-
0,94 

3,2–4,2 5,0-5,2 13,5-14,6 283-327 

C1v1 3056–3070 > 14 1 аргіліти 3,19 1,08 3,1 5,2-5,3 12,7-12,8 381-382 

 
 Євгенівська-6 

С2b 1707–1715 > 8 1 аргіліти, алевроліти 5,58 1,16 3 3,47-3,5 8,38-8,42 324-362 

C1s2 2042–2049 > 7 1 аргіліти,, алевроліти 6,08 0,73-
0,94 

8,4 4,58 4,6 156-163 

C1v1 2676–2692 > 16 1 чорні сланці 8,18 0,9 1,3-2,4 4,7-4,9 18,1-18,3 306-374 

Євгенівська-8 C1s2 2224–2358 134     1 чорні сланці 2-6 1,3 3,8 4,1-4,5 20,0-27,6 295-315 

Євгенівська-20 C2m-b 992–1210 218    1 аргіліти 4,21–4,85 2,40 3,4–8,4 2,5-3,5 30,8-33,4 116-196 

Дружелюбівська 
104 C1s 1852–3090 238    1 аргіліти 5,33–7,20 1,21–1,30 1,4–3 3,5-5,5 34,3-45,4 362-370 

Ржавецька перспективна площа 

   
 
 
 
   Ржавецька 1 

 C1s 3204–3216 >12      1 аргіліти 4,42     0,8 -3 2,8 5,4-5,6 14,1-24,6 380-394 

–″– 3280–3288 >8     1 аргіліти 5,26 0,8 -3    1,3 5,4-5,6 25,5-26 444-457 

–
″– 

3358–3360 >2      1 аргіліти 6,01 0,8 -3    0,6 5,5-5,7 16,5-26,9 468-489 

–″– 3595–3606 >11,5 1 аргіліти 4,49–
7,27 0,8 -3   3,4–4,5 6,1-6,5 16,6-31,8 312-344 

C1v2 3883–3894 >11,2 1 аргіліти 5,63 0,8 -3    1,1 6,3-6,4 20,1-30,5 440-474 
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Таблиця Е.2 

Оцінка сланцевих формацій у перспективних зонах Західного регіону 

Джерело: cформовано і розраховано автором 

№ 
свердловин

и 
Розмір               
зони, 
км2 

Вік Інтервал, м Товщина 
пачки, 

м 

Кількі
-сть 

пачок 

Склад Сорг. Rо Порис- 
тість, % 

Вг 
м3/т 

Qг, тис. м3/ 
доб/сверд

л. 

Цб, 
дол/тис. 

м3 
 

Рава-Руська ділянка 
 

Рава-Руська 
1 

 
 

500 
 

S2sk 1740–2051,1 153,5 6 аргіліти темно-
сірі 

0,2-0,5 0,85-1,55 0,7-3,6 2,9-3,3 14- 17,9 315-412 

S2ld 2075,4-2780 217,8 8 аргіліти темно-
сірі 

0,2-1,1 0,85-1,55 1,1-6,1 3,4-4,1 23,1-28,1 240-409 

S1w 2792-2960 32 7 аргіліти темно-
сірі 

0,5-1,3 0,85-1,55 2,8-7 4,7-5,3 7,5-12,4 247-389 

Східно-Ліщинська ділянка 
Ліщинська 1 500 S 2278-3537 80 1 аргілітами сірі,  темно-

сірі 

0,75-1,53 до 
11,52 

0,85 0,21-4,15 3,7-4,2 10-28,3 285-451 

Давидівська ділянка 
Давидени 1 500 S 1977- 

2993 600 1 чорні аргіліти 1,3 1,15-1,55 2,5-8 3,6-4,2 67,9-70 153-336 

Белзька ділянка 
Великі 

Мости 30 
500 S 3483- 

4044 50 1 чорні аргіліти 0,7 1,15-1,55 2-5 5,6-6 15,4-17.4 342-442 

Лудинсько-Монастирецька перспективна зона 
Лудинська 

15 
2657 S 2200-2615 100 5 аргіліти чорні 0,5-2,2 0,85-1,55 2-7 3,7-4,5 11,4-17,8 217-389 

Олеська перспективна ділянка 
Олеська 1 6324 S 600-3000 75-120 1 карбонатні 

аргіліти 
0,2-0,7 до 

2,5 
1,35 0,6-

2,4 
3,3-3,7 1,7-24,2 304-372 

Діллянка І Бориславсько-Покутської зони 
 275 Р3 5500 169-200 1 чорні,, темно-сірі 

аргіліти 
4-8 0,65-1,15 0,2-5 8,3-9,1 43,6-56,4 391-565 
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Таблиця Е.3 

Оцінка сланцевих формацій у перспективних зонах Південного регіону 

 
Джерело: Сформовано і розраховано автором

№ 
свердло-
вини 

 Розмір            
зони, 
км2 

Вік Інтервал, м Товщина 
пачки, 

м 

Кількі
-сть 

пачок 

Склад Сорг. Rо Порис- 
тість, % 

Вг 
м3/т 

 Qг, тис. м3/ 
доб/сверд

л. 

Цб,  
 дол/тис. 

м3 
 

 
  
 
Саратcька 

6 

3343 J2 1800-2000 30-80 
до 150 

1 аргіліти, алевроліти і 
глини 

0,2-13 0,55-0,9 3,1 3,3-4,3 0,5-37 306-356 

575 C1v- 
C1s 

2417-2767 25-60 1 аргіліти із прошарками 
алевролітів і пісковиків 

0,8-1,7 до 6 0,9-1,6 3,1 4,2-5,0 5,3-23 303-342 

880 D1 3267-4264 50-60 1 темно-сірі 
аргіліти 

0,5-4 0,5-0,9 0,5-3 5,0-6,9 10,6-25,6 333-358 
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Додаток Ж 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У наукових фахових виданнях: 

1. Витвицький Я. С. Врахування фактора часу при освоєнні родовищ 

природного газу у сланцевих породах / Я. С. Витвицький, О. В. Лебега // Вісник 

Волинського інституту економіки та менеджменту. – Луцьк, 2017. - № 18. – С. 63-74. 

(0,8 д. а., особисто автору належить 0,4 д. а.: встановлено фактори, які формують 

ставку дисконту необхідну для врахування ризиків, що існують при реалізації 

інвестиційних проектів із освоєння ресурсів сланцевого газу). 

2. Лебега О. В. Формування організаційно-економічного механізму 

управління процесами освоєння ресурсів сланцевого газу / О. В. Лебега // Вісник 

Волинського інституту економіки та менеджменту. – Луцьк, 2018. - № 20. – С. 157-

171. (0,3 д. а.). 

 
У наукових фахових виданнях України, які включені до міжнародних 

науковометричних баз: 
3. Лебега О. В. Фактори та геолого-економічні показники, що визначають 

цінність  газосланцевих родовищ / О. В. Лебега // Економічний аналіз (Index 

Copernicus, Google Scholar). – Тернопіль, 2017. - №2. –  С. 162-171. (0,6 д. а.). 

4. Витвицький Я. С. Світовий досвід видобування сланцевого газу / Я. С. 

Витвицький, О. В. Лебега // Науковий вісник Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти та газу: серія Економіка та управління в нафтовій і 

газовій промисловості (Google Scholar). – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. -  № 1 

(13). – С. 40-52. (0,6 д. а., особисто автору належить 0,4 д. а.: проаналізовано досвід 

видобування сланцевого газу та його роль у світовому енергетичному балансі). 

5. Лебега О.В. Класифікація геолого-економічних факторів, що 

визначають цінність родовищ природного газу у сланцевих породах/ О. В. Лебега // 

Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії (Google Scholar). - 

Запоріжжя, 2017. - № 5 (11), ч. 2. – С. 96-100. (0,3 д. а.). 
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6. Витвицький Я. С. Капіталізація ресурсів природного газу сланцевих 

формацій / Я. С. Витвицький, О. В. Лебега // Економічний аналіз (Index Copernicus, 

Google Scholar).  – Тернопіль, 2018. – Том 28. – №1.– С. 11-17. (0,4 д. а., особисто 

автору належить 0,2 д. а.: розроблено модель для капіталізації ресурсів сланцевого 

газу). 

7. Витвицький Я.С. Моделювання економічних показників видобування 

сланцевого газу / Я. С. Витвицький, О. В. Лебега // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету: серія Міжнародні економічні відносини та світове 

господарство (Index Copernicus). – Ужгород: УНУ, 2017. - №14, ч.1. – С. 41-45. (0,3 

д. а., особисто автору належить 0,2 д. а.: запропоновано модель, що дає змогу 

прогнозувати ціну беззбиткового видобування сланцевого газу). 

8. Петровський О. П., Витвицький Я. С., Дригант Д. М., Федченко Т. О., 

Кухар Н.П., Лебега О.В., Бодлак П.М., Булмасов О.В.  Силурійські сланцеві 

відклади західного закінчення Східно-Європейської платформи як об’єкт пошуку 

нетрадиційних резервуарів вуглеводнів [О. П. Петровський, Я. С. Витвицький, Д. М. 

Дригант, Т. О. Федченко та ін.] // Нафтогазова галузь України (Google Scholar). - 

Київ, 2017. - № 2. – С.8-16. (0,7 д. а., особисто автору належить 0,2 д. а.: здійснено 

аналіз геолого-економічних характеристик газоперспективних силурійських 

сланцевих відкладів Волино-Поділля). 

9. Витвицький Я. С. Оцінювання перспектив видобування природного газу 

із сланцевих порід / Я. С. Витвицький, Петровський О. П., О. В. Лебега, Н. П. Кухар 

// Нафтогазова галузь України (Google Scholar). – Київ, 2017. - № 4. – С. 3-7. (0,8 д. 

а., особисто автору належить 0,4 д. а.: встановлено кореляційно-регресійні 

залежності, що дають змогу оцінювати вміст газу та продуктивність газовидобувних 

свердловин із сланцевих порід). 

 
У зарубіжному виданні: 

10. Lebega O. Use of correlation-regression analysis for estimation of prospects 

of natural gas extraction of shale rocks / Olga Lebega, Yaroslav Vytvitsky // EUREKA: 

social and humanities, еconomics, econometrics and finance, 2017. - Volume 4 (10). – Р. 

37-43. (0,4 д. а., особисто автору належить 0,3 д. а.: встановлено кореляційно-
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регресійні залежності між продуктивністю (дебітом) газовидобувних свердловини і 

геологічними характеристиками сланцевих формацій). 

 

У науковому виданні, що зареєстроване у міжнародних наукометричних 
базах 

11. Лебега О. В. Економічна доцільність та оцінювання перспектив 

видобування природного газу із сланцевих порід / О. В. Лебега // Молодий вчений 

(Google Scholar, Index Copernicus). – Херсон, 2017.- № 49. – С. 16-20. (0,3 д. а.). 

 
В інших виданнях: 

12. Лебега О. В. Освоєння ресурсів сланцевого газу як інноваційний фактор 

енергетичної стратегії України / О. В. Лебега // Економіка та управління в 

нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи. 

Міжнародна науково-практична конференція присвячена 40-річчя кафедри 

менеджменту та адміністрування Івано-Франківського національно технічного 

університету нафти та газу  (Тези доповідей). – (м. Івано-Франківськ, 21-23 вересня 

2016 р). – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2016. – С. 36-38. (0,1 д. а.). Форма участі - 

очна. 

13. Лебега О. В. Сланцевий газ як фактор ресурсної регіоналізації 

газозабезпечення у світі / О. В. Лебега // Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, 

майбутнє: матеріали Наук.-практ. інтернет-конф., 03 березня 2017 року. ДВНЗ КНЕУ. 

К.: КНЕУ, 2017 - С. 276–279. - Режим доступу: 

http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/21074/3/Sbornik.pdf.  (0,1 д. а.). Форма участі – 

заочна. 

14. Лебега О. В. Переваги та економічна доцільність видобутку сланцевого 

газу на території України” / О. В. Лебега // Сучасні можливості забезпечення 

соціально-економічного розвитку країн. Міжнародна науково-практична 

конференція, 16 вересня 2017 р. – м. Ужгород: УНУ, 2017. – С. 93-96. (0,1 д. а.). 

Форма участі – заочна. 

15. Витвицький Я. С., Лебега О. В. Оцінювання граничної межі витрат для 

рентабельного видобування сланцевого газу / Я. С. Витвицький, О. В. Лебега // 
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Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних 

соціально-економічних систем: матеріали VI Міжнародної науково-практичної 

конференції (11-13 жовтня 2017 року). – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, ІНЕУ, 2017. – 

С. 37-39 (0,2 д. а., особисто автору належить 0,1 д. а.: встановлено кореляційно-

регресійні залежності, що дають змогу оцінювати граничну межу витрат, при яких 

видобування сланцевого газу буде рентабельним). Форма участі – очна. 

16. Лебега О. В. Інституційне забезпечення управління при освоєнні ресурсів 

сланцевого газу / О. В. Лебега // Сучасні управлінські технології в умовах 

трансформації соціально-економічних відносин: матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції (19-20 квітня 2018 року). – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 

ІНЕУ, 2018. – С. 73-76. (0,1 д. а.). Форма участі - очна. 

17. Лебега О. В. Оцінювання ефективності інвестицій при освоєнні ресурсів 

сланцевого газу/ О. В. Лебега // Весняні наукові читання – 2018: матеріали 

XІХ Міжнародної інтернет – конференції (19 квітня 2018 року). – Київ: КНУ ім. Т. 

Шевченка, 2018 – С. 29-35. – Режим доступу: http://el-conf.com.ua/wp-

content/uploads/2018/04/частина-1_XIX.pdf . (0,4 д. а.). Форма участі - заочна. 
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Додаток З 

Довідки про впровадження результатів дослідження 
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