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Питання незалежності України — багатоас-
пектне. Йдеться як про політичні, економічні, 
так і про наукові аспекти. Серед економічних 
чи не найважливішою є саме енергетична не-
залежність країни, яка, звичайно, завжди має 
вагомі складові — і політичну, і, без сумніву, 
економічну.

Мені, випускникові Дрогобицького нафто во-
го технікуму (спеціальність «буріння наф то вих 
і газових свердловин») в 1965 р., було особли-
во приємно поспілкуватися з ректором Іва но-
Франківського національного технічного уні-
верситету нафти і газу академіком НАН Ук раї-
ни Євстахієм Івановичем Крижанівським, який 
на запрошення керівництва Західного нау ко-
вого центру НАН України і МОН України на 
урочистому засіданні з нагоди Дня науки поді-
лився з присутніми науковцями станом енер-
гетичної незалежності Украї ни, зок рема у сфе-
рі газонафтовидобування.

Пропонуємо вашій увазі нашу розмову з ака-
деміком Євстахієм Крижанівським на цю тему.

Наука і промисловість повинні дуже бага-
то зробити...

— Євстахію Івановичу! Питання енергетич-
ної незалежності України — одне з пріоритет-
них питань сучасності. Як би Ви його, так би 
мовити, розшифрували для наших читачів як 

спеціаліст зокрема і як ректор Івано-Фран ків-
ського національного технічного університету 
нафти і газу взагалі?

— Відповідно до Указу Президента України 
№ 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Ук-
раїна — 2020» головне завдання «Програми енер-
гонезалежності» — однієї з першочергових прог-
рам — є забезпечення енергетичної безпеки.

— А під енергетичною безпекою України слід...
— слід розуміти спроможність держави за-

безпечити ефективне використання власної 
паливно-енергетичної бази, здійснення опти-
мальної диверсифікації джерел і шляхів по-
стачання в Україну енергоносіїв для забезпе-
чення життєдіяльності населення. А ще — фун-
кціонування національної економіки у режимі 
звичайного, надзвичайного та воєнного станів, 
попередження різких цінових коливань на па-
лив но-енергетичні ресурси (ПЕР) та створен-
ня умов для безболісної адаптації національ-
ної економіки до зростання цін на ці ресурси.

Якщо говорити про основні джерела енергії, 
то частка природного газу в структурі кінцево-
го споживання залишається найбільшою і ра-
зом з нафтою перевищує 50 %. А в структурі 
імпорту палива вага природного газу є також 
найбільшою і за два попередні роки становила 
майже 57 %.
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Одними з основних цілей державної політи-
ки у сфері енергонезалежності можна назвати:

 нарощування видобутку вітчизняних енер-
гоносіїв;

 забезпечення максимально широкої дивер-
сифікації шляхів та джерел постачання пер-
винних енергоресурсів, зокрема нафти та 
при родного газу;

 лібералізація ринку газу;
 повна реформа системи ціно- та тарифоут-
ворення на енергію та паливо;

 залучення іноземних інвестицій до модер-
нізації Єдиної газотранспортної системи Ук-
раїни;

 реорганізація управління нафтогазовою про-
мисловістю відповідно до Третього енерге-
тичного пакету Європейського Союзу.
Прийняття такої програми і створення умов 

для її реалізації с надважливим завданням для 
України з огляду на те, що ХХІ століття з точ-
ки зору енергетики має бути переважно газо-
вим, про що стверджує Департамент енергети-
ки США. Україна, що була серед піонерів та 
світових лідерів у сфері нафто- та особливо га-
зовидобувної індустрії, втратила ці позиції. 

— Чи є змога поліпшити ситуацію?
— Є. Наука і промисловість можуть і повинні 

дуже багато зробити, щоб створити і розвива-
ти базу для реалізації основних цілей держав-
ної політики енергонезалежності та уникнути 
колапсу вітчизняного паливно-енер ге тич ного 
комплексу, який зумовлений не міфічним ви-
снаженням українських надр, а обвальним па-
дінням обсягів глибокого буріння та сейсмо-
розвідки, хибною економічною політикою та 
іншими негативними чинниками, що призве-
ли до падіння видобування нафти і газу.

— Експерти також так вважають?
— Звичайно. Професор школи менеджмен-

ту Массачусетського технологічного інститу-
ту А. Кириленко («Дзеркало тижня. Україна» 
від 10.10.2014 р.) вважає діяльність «Нафто га-
зу» «ключовою загрозою національній безпеці 
України», що є незаперечним підтвердженням 
термінової необхідності категоричної і радика-

льної зміни технологій, процесів і процедур уп-
равління діяльністю галузі та її підприємств.

Я зараз оперую цифрами Міжнародного ва-
лютного фонду, які містяться в переглянутій 
влітку цього року програмі. Відповідно до за-
кладених туди оцінок прогнозований дефіцит 
усього державного бюджету на 2014 р. стано-
вить 88 млрд. грн., тоді як у НАК «Нафтогаз 
України» окремо — 115 млрд., або майже в пів-
тора рази більше. При цьому передбачається 
приріст активів усієї фінансової системи на 63 
млрд. грн., а внутрішнього банківського кре-
дитування — на 51 млрд. Тобто, щоб закрити 
діру одного лише «Нафтогазу», необхідні дві 
(!) українські фінансові системи в нинішніх її 
масштабах!

«Нафтогаз» є чорною дірою в бюджеті та 
основним джерелом корупції», — констатує 
Дж. Сорос («Українська правда». Економічна 
правда від 13.11.2014). Усе це знаходиться в 
разючому протиріччі з науково-обґрун това ни-
ми перспективами нафтогазоносності нашої 
країни. 

— У чому бачите вихід?
— Передусім — в освоєнні вуглеводневого 

потенціалу великих та надвеликих глибин в 
межах центральної частини Дніпрово-Доне-
ць кої западини. І пробурені дві надглибокі 
свердловини в Полтавській області глибиною 
понад 6,5 та 5,5 тис. м підтвердили прогнози. 
Отримали фонтани газу дебітом понад 100 
тис. — аж до 1,2 млн. м3 /добу. Наукові основи 
буріння надглибоких свердловин започатко-
вано у 70-і роки минулого століття під час бу-
ріння свердловини «Шевченкове-1» в Івано-
Франківській області, глибина якої переви-
щила 7,5 тис. м. Українські науковці також 
брали участь у спорудженні Кольської над-
глибокої свердловини (глибина якої переви-
щувала 13 тис. м).

— А що можете сказати про специфіку шель-
фу Чорного моря?

— За 30 років освоєння ресурсів чорномор-
ської акваторії створено інфраструктуру, на-
працьовано технології буріння та експлуатації 
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морських свердловин, виконано величезний 
обсяг наукових досліджень щодо безпечної 
екс плуатації морських нафтових родовищ без 
шкоди довкіллю. Створено також систему під-
готовки фахівців для виконання непростих 
робіт в морських умовах. На жаль, усе це по-
рушено в результаті анексії Криму Росією. 
Неприпустимим є те, що Одеське родовище, 
яке знаходиться виключно в територіальних 
водах України на відстані менше 90 км від бе-
рега Одеської області, експлуатує російський 
«Газпром». Відстань до Криму — близько 150 км. 
Газопровід прокладено до Криму, тож Україна 
втрачає за рік майже 1,5 млрд. м3 газу.

Процеси нафто-газовидобутку на всіх ета-
пах — технологічно складні…

— А що кажуть науковці?
— В Інституті електрозварювання ім. Є.О. Па-

тона НАН України спільно з Івано-Фран ків-
сь ким національним технічним університетом 
нафти і газу та Національним університетом 
кораблебудування ім. Адмірала Макарова роз-
роблено метод морського транспортування стис-
нутого природного газу (CNG), який вигідно 
відрізняється від відомих LNG та підводних 
трубопроводів простотою і відносно невисо-
кою вартістю інфраструктури та гнучкістю при 
зміні маршрутів транспортування.

Можливість такого транспортування повин-
на додати впевненості для початку процедур 
повернення Україні Одеського, Безіменного і 
Голіцинського родовищ.

Додатковими перевагами технології CNG є 
можливість її застосування для збору газу з 
окремих свердловин, особливо на ранніх ста-
діях розробки родовищ за відсутності розгалу-
женої інфраструктури промислових газопро-
водів. Наприклад, у північно-західній частині 
Чорного моря (на прилеглому шельфі о. Змії-
ний) виділено низку перспективних нафтога-
зоносних площ. За попередньою оцінкою ре-
сурсна база становить приблизно 420 млрд м3 
природного газу. Однак потенційні ресурси 
вуглеводнів знаходяться у значній кількості 
невеликих газоносних структур, які розміщені 

на значній відстані між собою. Для швидкого і 
ефективного освоєння таких родовищ доціль-
но застосовувати CNG-технології.

— А як ми співпрацюємо з Румунією в цьому 
плані?

— Відповідно до рішення Міжнародного су-
ду ООН від 3 лютого 2009 року щодо деліміта-
ції континентального шельфу та виключних 
економічних зон України і Румунії у Чорному 
морі визначено лінію розмежування виключ-
них економічних зон між Україною та Ру му-
нією, що стала компромісом між румунською 
та українською сторонами. Після рішення су-
ду морська територія між двома державами роз-
ділена як 2,1 : 1 на користь України. Крім того, 
з 26-и нафтогазоперспективних структур на-
шій країні відійшло 21.

Під час оцінювання перспектив нафтогазо-
носності прилеглого шельфу о. Зміїний слід 
взяти до уваги і результати робіт, виконаних 
на сусідньому з Україною румунському шель-
фі Чорного моря. Розвідувальне буріння про-
водилося на 19-и з 27-и виявлених структур. 
Усього на румунському шельфі пробурено бли-
зько 70 розвідувальних свердловин. Вив че ність 
румунського шельфу розвідувальними сверд-
ловинами становить 0,4 тис. км2 /св. Цей по-
казник більше, ніж у 4 рази перевищує анало-
гічний для українського сектора акваторій 
Чор ного і Азовського морів. Сумарні почат-
кові ви добувні запаси нафти румунських ро-
довищ скла дають, за приблизними оцінками, 
до 20 млн. т. Початковий дебіт свердловин 
досягав 150 т/добу. Освоєння своїх родовищ 
дало можливість Румунії відмовитися від ім-
порту нафти і газу. Це — хороший приклад 
для України.

Транспортування природного газу за техно-
логією CNG дозволяє реалізувати нові перс пек-
тивні шляхи диверсифікації постачання га зу в 
межах Чорного моря як один з найбільш ефек-
тивних методів за умови обмеженої пропуск-
ної здатності протоки Босфор. На приклад, мож-
на реалізувати маршрут транс портуван ня газу 
Супса—Іллічівськ або Вар на—Іллі чівськ.
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— Доводилось чути, що в нас чимало свердло-
вин ліквідовано.

— Власне, одним із перспективних джерел 
збільшення власного видобутку нафти і газу є 
відновлення виведених із експлуатації і лікві-
дованих малодебітних свердловин. В Україні 
фонд ліквідованих свердловин становить май-
же 8 тис. За раніше існуючими технологіями 
максимальне нафтовилучення незначно пере-
вищувало 30 %, газовилучення — значно вище.

Наявність нових вітчизняних технологій 
від новлення ліквідованих свердловин шля-
хом бу ріння бокових стовбурів дозволяє зна-
чно підвищити нафто-газовилучення. За ра-
хунок сис темного відновлення ліквідованих і 
недіючих свердловин можна додатково видо-
бувати до 5—6 млрд. м3 газу і 1,5—2 млн. т на-
фти щороку.

Під час апробації технологій відновлення на 
10-и свердловинах були отримані високі (май-
же первинні) дебіти. Час відновлення — 3—4 
місяці, а вартість відповідно — 30—35 % від 
вартості нової свердловини. Необхідно враху-
вати і те, що ліквідовані свердловини є еколо-
гічно небезпечними, оскільки через певний час 
під впливом корозії руйнується обсадна коло-
на, що призводить до забруднення дов кілля 
(напр., велика загазованість м. Борис лава, на-
фтові плями на поверхні землі в місцях старих 
родовищ на заході України тощо).

З огляду на це, а також з урахуванням того, 
що свердловини — це дорогі інженерні спору-
ди, їх доцільно повторно експлуатувати як 

джерела теплової енергії. Найціннішим аспек-
том тут є наявність великих обсягів інформа-
ції щодо існуючих свердловин.

А взагалі процеси нафто-газовидобутку на 
всіх етапах — технологічно складні і вимага-
ють глибоких теоретичних та експерименталь-
них досліджень. Адже навіть незначні помил-
ки можуть призвести до великих екологічних 
катастроф. Прикладів є чимало.

— Чи можна стверджувати, що в Україні 
здійснюється відповідне наукове забезпечення 
розвитку нафтогазової промисловості?

— Так, цим займаються інститути НАН Ук-
раї ни, університети та галузеві інститути. Ос-
танні виконують переважно проектні робо-
ти. Фундаментальні та прикладні досліджен-
ня здій снюються академічними установами та 
уні вер ситетами. Особливо ефективною є спів-
праця академічної та університетської наук. Ве-
ликий обсяг для наукового забезпечення наф-
тогазової галузі виконує наш Івано-Фран ків-
сь кий на ціональний технічний університет наф-
ти і газу.

Зразком для досягнення високих наукових 
результатів може слугувати співпраця універ-
ситету з установами НАН України. Унаслідок 
отримано важливі результати, які дають можли-
вість стверджувати, що наукову основу для реа-
лізації «Програми енергонезалежності» в Украї-
ні створено. І це стало можливим завдяки коор-
динації відповідних досліджень особисто прези-
дентом НАН України академіком Б.Є. Патоном.

Тепер слово за урядом України.
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Ефективна співпраця академічної та університетської наук

Коментар голови Західного наукового цен-
тру НАНУ і МОНУ академіка НАН України 
З.Т. Назарчука:

Наукова громадськість Львівщини, збираю-
чись на зустріч з нагоди Дня науки, запропону-
вала представникам органів місцевої влади під-
бити підсумки і обговорити проблеми, які сто-
ять перед нами. Основні віхи роботи ЗНЦ за 
минулий рік: певні заходи проведені, певні ре-
зультати отримані…

Основний пріоритет: інтеграція науки і про-
мисловості. Є ряд чинників, які негативно вплива-
ють на розвиток наукового потенціалу: невеликий 
процент високотехнологічних виробництв, слабке 
забезпечення науково-технічними ресурсами.

Україна має готові до реалізації технології. 
Але потрібні політичні рішення.

Про що йдеться? Перше: для підвищення де-
бету діючих свердловин належить перейти на 
технології, які пропонують науковці. Дру ге: по-
трібно диверсифікувати поставки газу за ра-
хунок інших варіантів, використовуючи стис-
нутий газ. І третє: при потребі використову-
вати технології глибокого буріння для розробки 
нових свердловин і нових родовищ. Адже є роз-
відані ділянки, а ще й шельф Чорного моря.

Отже, сказане вище вимагає державних під-
ходів — і в економічному, і в науковому плані. 
Словом, повторюся, обов’язково потрібні полі-
тичні рішення.

Бесіду записав Богдан ЗАЛІЗНЯК —
керівник прес-центру наукової журналістики 

Західного наукового центру НАН України і МОН України,
член НСПУ і НСЖУ, кандидат філологічних наук




