
 

 

Методика оцінки ймовірності наявності продуктив-
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Основні характеристики, суть розробки: Розробка дозволяє на основі даних ГДС і 

результатів випробувань пластів у еталонних інтервалах кількісно оцінити ймовірність наяв-
ності породи-колектора та нафтогазонасиченого колектора безперервно по розрізах всіх све-
рдловин досліджуваної площі або родовища. Ймовірності наявності водонасичених і продук-
тивних порід-колекторів надаються у вигляді синтетичних каротажних кривих. Для реаліза-
ції методики потрібні дані типового комплексу геофізичних  досліджень в свердловинах та 
виявлені інтервали нафтогазоносних і водонасичених порід за результатами промислових 
випробувань пластів в одній або декількох свердловинах родовища. 

Конкурентоспроможність: Низька затратність і відсутність подібних аналогів ро-
бить розробку конкурентоспроможною. 

Порівняння із світовими аналогами: Застосування для розрахунків значень ймовір-
ності наявності породи-колектора та нафтогазонасиченого колектора дозволяє на якісно но-
вому рівні підійти до оцінки перспектив нафтогазоносності гірських порід розрізу родовища 
або досліджуваної площі на основі поєднання результатів геофізичних досліджень свердло-
вин та промислових випробувань пластів. 

Економічна привабливість: Оскільки розробка використовує лише наявні дані про 
результати досліджень геофізичними методами в свердловинах та виявлені інтервали проду-
ктивних і водонасичених пластів то її вартість залежить тільки від об'єму та номенклатури 
залучених геофізичних та промислових досліджень свердловин. Тому очевидна економічна 
ефективність розробки, яка не потребує додаткових витрат і ґрунтується на наявній інформа-
ційній базі досліджуваного об'єкту. 

Потенційні споживачі розробки: Геолого-виробничі, освітні та наукові організації, 
що проводять різноманітні дослідження, пов'язані із розв'язанням задач оцінки перспектив 
нафтогазоносності виявлених родовищ, перспективних площ та окремих територій. 

Стан готовності розробки: Розробка повністю готова до застосування. 
Результати впровадження: Методика впроваджена в Івано-Франківській  експедиції 

з геофізичних досліджень свердловин ДГП "Укргеофізика". Результати використання мето-
дики безпосередньо сприяли відкриттю покладів природного газу на Комарівському газово-
му родовищі (Львівська область). 

Результати також впроваджені в навчальному процесі геологічного факультету Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка та Івано-Франківського націона-
льного технічного університету нафти і газу. 
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