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ГАЗУ 

 

 
Виконано огляд і аналіз ресурсів і запасів природного газу у світі. Узагальнено дані по 

перших 50 країнах світу, які мають найбільші запаси газу. Проаналізовано окремі регіони - 

нафтогазові провінції. Особливу увагу приділено новому виду газового па- лива – газовим 

гідратам. 
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Постановка проблеми і стан її вивчення. Природний газ займає важливе 

місце в світовому енергобалансі і його роль ще мінімум декілька десятиліть буде 

однією з провідних (табл. 1). 
 

Таблиця 1 - Структура виробництва електроенергії у світі, 2006 р. (у %) [1] 
 

Країна Млрд. 
кВт.годин 
на рік 

Вугілля Нафта Газ Атомна 
енергія 

Гідроенергія Інші 
види 

США 4003,5 52,7 3,1 15,7 20,0 6,2 2,2 

Франція 535,8 5,8 1,4 2,1 77,5 12,5 0,7 
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Німеччина 567,1 52,7 0,8 9,3 29,9 3,8 3,4 

Англія 372,2 33,4 1,5 39,4 22,9 1,4 1,4 

Італія 269,9 11,3 31,8 37,5 - 16,4 3,0 

Іспанія 221,7 36,5 10,2 9,1 28,1 12,8 3,4 

Україна 173,0 31,9 0,6 16,8 45,1 5,6 1,0 

Швеція 145,9 2,1 1,2 0,3 39,3 54,1 3,0 

Норвегія 142,4 0,1 - 0,1 - 99,5 0,3 

Данія 36,2 46,0 12,2 24,3 - 0,1 17,4 

 

Початкові ресурси природного горючого газу світу, за різними оцінками, ста- 

новлять 327-546 трлн м
3
. Загалом оцінки світових ресурсів газу зростають. Так, 

Геологічна служба США визначала початкові ресурси природного газу в світі на 

01.01.1985 р. в 263 трлн м
3
 (в т.ч. прогнозні ресурси – 119 трлн м

3
), на 01.01.1990 р. 

– в 297 трлн м
3
 (125 трлн м

3
), на 01.01.1993 р. – в 327 трлн м

3
 (132 трлн м

3
). До 

1998 р. з надр добуто (накопичений видобуток) бл. 57,7 трлн м
3
 газу. 

Понад 30% світових початкових ресурсів природного газу припадає на частку 

країн СНД, приблизно 20% – на країни Близького і Середнього Сходу, 10-17% – 

на Північну Америку. Приблизно рівні початкові ресурси (понад 6%) мають у сво- 

єму розпорядженні Африка і Латинська Америка. Початкові ресурси газу Півден- 

ної, Південно-Східної і Центральної Азії та Далекого Сходу становлять 77,5% сві- 

тових. На Європу без країн СНД припадає 4-6% світових початкових ресурсів 

природного газу, на Австралію і Океанію – бл. 1%, на Антарктиду (прогнозні ре- 

сурси) – 1,4-2,2%. 

Стан ресурсів і запасів енергетичних корисних копалин, зокрема 

природного газу знаходяться у постійному полі зору аналітиків, так як від їх 

величини, динаміки змін залежить тактика і стратегія промислового розвитку 

країн, рівень цін, довгострокові і оперативні прогнози на енергетичному ринку, 

ринку газу. 

Мета статті – огляд і аналіз світових ресурсів і запасів природного газу. 

Виклад основного матеріалу. Узагальнюючи дані ряду джерел [2-7] нами 

отримано таблицю доведених запасів природного газу на межі ХХ-ХХІ і 

початку ХХІ ст. Запаси природного газу розвідані в 102 державах . Основні з 

них (до рівня 0,1 трлн.м
3
) показано в (табл. 2). 
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Росія 47,800 23,4898 83 

Іран 33,610 16,5165 251 

Катар 25,200 12,3837 493 

Туркменістан 17,500 8,5998 165 

США 9,459 4,6483 7 

Саудівська 

Аравія 

8,150 4,0051 77 

ОАЕ 6,089 2,9922 165 

Венесуела 5,524 2,7146 81 

Нігерія 5,153 2,5323 108 

Алжир 4,504 2,2133 30 

Австралія 1,219 0,599  

Ірак 3,158 1,5519 723 

КНР 3,100 1,5234  

Індонезія 3,069 1,5082 44 

Норвегія 2,070 1,0172 23 

Канада 1,930 0,9484 10 

Єгипет 2,186 1,0742 47 

Кувейт 1,798 0,8836 159 

Лівія 1,547 0,7602 105 

Казахстан 2,407 1,1828 302 

Індія 1,241 0,6098 22 

Малайзія 2,350 1,1548 49 

Узбекистан 1,841 0,9047 37 

Чад 1,000 0,4914  

Оман 0,850 0,4177 97 

Азербайджан 0,991 0,487 38 

Континенти, 
країни 

Запаси 
доведені 

Частка в 
світі, % 

Забезпеченість, 
роки 

Нідерланди 1,090 0,5356 22 
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Континенти, 
країни 

Запаси 
доведені 

Частка в 
світі, % 

Забезпеченість, 
роки 

Пакистан 0,680 0,3342 33 

Україна 1,104 0,5425 62 

В’етнам 0,699 0,3435 113 

Ємен 0,479 0,2354 40 

Бразилія 0,396 0,1946 23 

Перу 0,360 0,1769 158 

Тринідад і 

Тобаго 

0,375 0,1843 47 

Ангола 0,366 0,1799 10 

Мексика 0,488 0,2398 39 

Болівія 0,282 0,1386 25 

Аргентина 0,333 0,1636  

Бруней 0,391 0,1921 34 

Таїланд 0,285 0,1401 21 

Сирія 0,241 0,1184 54 

М’янма 0,283 0,1391 249 

Бангладеш 0,184 0,0904 39 

Ізраїль 0,269 0,1322 15 

Велика 
Британія 

0,244 0,1199 8 

Східний 
Тимор 

0,200 0,0983  

Вірменія 0,180 0,0885  

Колумбія 0,170 0,0835 24 

Папуа – 

Нова Гві- 

нея 

0,155 0,0762  
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         Таблиця 2. Доведені запаси природного газу  

                         на межі ХХ – ХХІ ст.(трлн. м
3
) і  

                                  забезпеченість видобутку запасами 
 

             Близько половини всіх доведених за-пасів природного газу припадає на  

       країни, що розвиваються,   приблизно 40% – на країни з плановою і перехідною 

       економікою і лише бл. 8% – на індустріально роз- винені країни. У країнах-членах 

        ОПЕК концентрується 47 % запасів. 

Зупинимося на окремих позиціях таблиці. У Росії доведені запаси газу розпо- 

діляються по економічних районах таким чином: на райони європейської час- 

тини країни припадає 4,9 трлн м
3
 (у т. ч. на Поволзький – 5,9%, Уральський – 

2,3%, Північний – 1,5%, Північно-Кавказький – 0,6%), Західного Сибіру – 36,8 

трлн м
3
 (77,5%), Східного Сибіру – 1,0 трлн м

3
, Далекого Сходу – 1,1 трлн м

3
, 

шельфу – 3,7 трлн м
3
. Найбільшими газовими родовищами є Уренгойське і 

Ямбурзьке. На п-ові Ямал на 25 родовищах розвідано 10,4 трлн м
3
 запасів. У 

акваторії Баренцового моря запаси газу понад 3 трлн м
3
. 

У Туркменістані значна частина запасів приурочена до газових родовищ 

Даулетабад (доведені запаси на 01.01.1997 р. – 707 трлн м
3
)   і   Яшлар 

(764,1 трлн м
3
). 

Приблизно третя частина доведених світових запасів газу зосереджена в 

країнах Ближнього і Середнього Сходу (Іран, Катар, Абу-Дабі, Саудівська Ара- 

вія), що належать до нафтогазоносного басейну Персидської затоки. У басейні 

відкрито 90 газових (у т. ч. 11 морських) родовищ. Основна частина запасів га- 

зу приурочена до відкладів пермі та кайнозою. Значна частина нафтових покла- 

дів містить великі газові шапки. Характерна більш висока концентрація газу 

(понад 80% запасів) на складчастому борту басейну (Месопотамський прогин). 

Тут продуктивні карбонатні відклади олігоцену нижнього міоцену (вапняки 

світи Асмарі), а також карбонатні відклади верхньокрейдової групи Бангестан. 

На платформному борту (східний край Аравійської плити) скупчення газу при- 

урочені до пермських карбонатних порід (світа Хуфф), що залягають на глибині 

2700–3500 м. 

У Ірані переважна частина доведених запасів газу припадає на вільний газ; 

запаси попутного газу – приблизно 3,4 трлн м
3
 (2004 р.). 

У Катарі розташоване морське газове родовище Норт з доведеними запаса- 

ми 6,76 трлн м
3
; геологічні запаси перевищують 10–12 трлн м

3
. 

У Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) запаси газу виявлені в основному 

в Абу-Дабі, а також в еміратах Шарджа, Дубай і Расах-ель-Хайма. 

У Саудівській Аравії, де природний газ ніколи не був цільовим об’єктом 

пошуків, третина його доведених запасів припадає на попутний газ родовища 

Камерун 0,135 0,0663 52 

Мозамбік 0,127 0,0624  

Румунія 0,106 0,0521 19 

Німеччина 0,125 0,0614 15 

Разом 200,559 100 52 
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Гавар. 

У Іраку бл. 70% доведених запасів припадає на попутний газ, 20% – на вільний, 

10% – на газ газових шапок. Основна частина запасів попутного газу міс- тяться 

в нафтових родовищах Киркук, Айн-Залу, Бутма, Бай-Хассан (на півночі країни), 

а також в родовищах Румейла-Норт, Румейла-Саут і Зубейр (на півдні). У 

Бахрейні початкові запаси газу нафтогазового родовища Авалі визнача- 

ються в 570 трлн м
3
. 

У США прогнозні ресурси природного газу оцінюються Комітетом по газо- 

вих ресурсах (US Potential Gas Committee) на 01.01.1999 р. в 25,36 трлн м
3
 (на 

01.01.1997 м. – 26,06 трлн м
3
). Крім того, прогнозні ресурси газу вугільних ро- 

довищ складають, за оцінкою, 4 трлн м
3
. Ресурси природного газу знаходяться в 

основних газоносних регіонах: Мексиканської затоки – 7513,6 трлн м
3
; Аляска 

– 5484,5 трлн м
3
; басейни Скелястих гір – 4245 трлн м

3
; Західний Внутрішній 

НГБ (Мідконтинент) –   3455,4 трлн м
3
; Приатлантичний регіон – 2940,4 трлн 

м
3
; Тихоокеанський регіон – 1052,8 трлн м

3
. Існує тенденція збільшення запасів 

природного газу в США. За даними Адміністрації енергетичної інформації (EIA 

), тільки в 2001 р запаси газу (сухий газ ) зросли на 644 млрд куб.м. Запаси від- 

критих родовищ становили 101.26 млрд куб. м , приріст за рахунок уточнення 

запасів відомих родовищ - 463.55 млрд куб. м , запаси нових покладів на старих 

родовищах - 79.24 млрд куб.м. Приріст запасів перевищило видобуток на 31% [ 

Petroleum Economist . 2002. V.69 , № 11]. 

У Канаді прогнозні ресурси газу провінції Альберта (Західно-Канадський 

НГБ) оцінюються Канадським комітетом по газу (Canadian Gas Potential 

Commitee) в 3452,6 трлн м
3
. Значні перспективи зв’язуються зі східними аква- 

торіями Канади; прогнозні ресурси природного газу в межах шельфу між Нью- 

фаундлендом і Новою Шотландією визначаються в 1415 трлн м
3
. У цих оцінках 

не враховуються ресурси важкодоступних районів і ресурси газу вугільних ро- 

довищ (“unconventional resources”). Основна частина доведених запасів газу в 

Канаді зосереджена в Західно-Канадському НГБ, де виявлено 1621 газове родо- 

вище. 

У Венесуелі початкові ресурси газу оцінюються в 12964 трлн м
3
. У венесу- 

ельській частині басейну Маракайбо (на північному заході країни) розвідані ві- 

дносно великі запаси газу, але це на 90% розчинений газ нафтових родовищ. 

Відкрито 4 газових родовища. Розчинений газ еоцен-міоценових відкладів ро- 

довищ зони Болівар жирний, із вмістом важких гомологів метану до 16%. У 

Орінокському НГБ (на сході країни) міститься 35% запасів газу. Відкрито 

17 газових родовищ, в т.ч. 14 – на акваторії. 

У Алжирі основна продуктивність пов’язана з Алжиро-Лівійським НГБ. У 

західній частині басейну (газоносні западини Ахне і Тімімун) газові родовища 

переважно дрібні і середні. Доведені запаси газу западини Ахне (24 родовища) 

оцінюються в 267 трлн м
3
, западини Тімімун (17 родовищ) – в 290 трлн м

3
. 

Продуктивні силурійські і девонські пісковики, вапняки і доломіт, а також кем- 

брій-ордовикські і нижньокам’яновугільні відклади на глибинах 900–2400 м. У 

північно-східній частині НГБ (нафтогазоносні області Тріасова, Гадамес і Іллі- 
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зі) відкрито 47 газових родовищ. Продуктивні пісковики кембрію, ордовика, 

силуру-девону, карбону і тріасу. У Тріасової області (20 газових і газоконден- 

сатних родовищ) найбільше значення мають піщані горизонти тріасу. 

Газоконденсатне родовище Хассі-Р’Мель розташоване в центральній части- 

ні склепіння Тільремт. Продуктивні три горизонти пісковиків нижнього тріасу в 

інтервалі глибин 2100–2300 м. Початкові геологічні запаси газу – 2,8 трлн м
3
. В 

області Іллізі виявлено бл. 20 нафтогазових і 27 газових родовищ. Приблизно 

85% запасів газу Алжиру припадає на вільний газ газових родовищ і газових 

шапок нафтових родовищ; інший газ розчинений в нафті (г. ч. родовища Хассі- 

Мессауд). Основні газові родовища країни, крім Хассі-Р’Мель (в дужках – по- 

чаткові запаси, що добуваються, трлн м
3
): Рурд-Нусс (372), Ста (218), Хассі- 

Туіль (195), Тін-Фуйє-Табанкорт (156), Ін-Аменас (155), Хамpа (100), Ін-Сала 

(71) та ін. 

У Нігерії, де досі пошуково-розвідувальні роботи були орієнтовані на наф- 

ту, реальні запаси газу можуть значно перевищувати існуючі оцінки. На сього- 

днішній день відомо бл. 25 родовищ газу. Переважна частина запасів – газ у га- 

зових шапках нафтових родовищ (бл. 70%), а також газ, розчинений у нафті. 

На країни Південної і Південно-Східної Азії припадає бл. 6% світових дове- 

дених запасів газу. В Індонезії, за оцінками державної нафтової і газової компа- 

нії Pertamina, загальні запаси газу можуть досягати 7,56 трлн м
3
. Велика їх час- 

тина приурочена до Північно-Суматринського (19 газових родовищ), Центра- 

льно-Суматринського НГБ (12), Південно-Суматринського (33), Східно- 

Калімантанського (48), а також до Північно-Яванського (38 родовищ) НГБ. Всі 

НГБ пов’язані з крайовими і внутрішньоскладчастими прогинами, заповненими 

теригенно-карбонатними породами кайнозою потужністю до 10 км. Продукти- 

вні піщані, карбонатні і вулканогенно-осадові відклади від еоцену до пліоцену 

включно, що залягають на глибинах від 0,1 до 4 км. 

У Західній Європі (3,1% світових запасів) основні ресурси газу зосереджені 

в Центрально-Європейському НГБ, г. ч. в синеклізі Північного моря. Газоносні 

в основному відклади карбону, пермі і тріасу. Велика частина газових ресурсів 

пов’язана з південним бортом западини. Загалом виявлено 329 газових родовищ 

(у т. ч. 109 – морських). Значний ареал газоносних зон пов’язаний з Англо- 

Голандським прогином (Англійська западина). Доведені запаси природного га- 

зу британського сектора Північного моря оцінюються в 699 трлн м
3
; основні га- 

зові родовища (трлн м
3
 газу): Леман (161), Британія (84,9), Індіфетіґейбл (48) і 

Кліппер (22,6). Запаси газоконденсатних родовищ Елджін і Франклін – 45 млн т 

конденсату і 48,4 трлн м
3
 газу. Норвезьке нафтогазове родовище Троль є найбі- 

льшим у Північному морі. Родовище розділене на дві структури: Троль-Іст і 

Троль-Вест. Доведені запаси покладу Троль-Іст – 1300 трлн м
3
 газу і 17 млн т 

конденсату. Нафтовий поклад Троль-Вест містить бл. 31 трлн м
3
 попутного га- 

зу. 

В Україні Державним балансом враховано бл. 290 родовищ природного га- 

зу. Більшість родовищ – комплексні. З них 79 – газові, 98 – газоконденсатні, 53 

– нафтоконденсатні, газонафтові та нафтогазові – 11. Початкові сумарні ресур- 



115 Збірник наукових праць ФНГтП – Вип. 7 - 2015. - ПолтНТУ  

си природного газу складають бл. 6700 млрд м
3
. 

Особливе місце у природних ресурсах газу займає його газогідратна фо- 

рма. Скупчення гідратів метану в океанах, морях і на суші розглядається сього- 

дні як новий вид газового палива [8-11]. Їх розвіданість на межі ХХ–ХХІ ст. ще 

досить фрагментарна. Так, за підрахунками геологів США, запаси газових гід- 

ратів з імовірністю 65% складають в прилеглих до цієї країни акваторіях 

5663,4 трлн м
3
. Карта прогнозного розташування покладів газогідратів поблизу 

берегів США показує їх поширення на десятки і сотні кілометрів. При щоріч- 

ному споживанні менше 0,7 трлн м
3
 природного газу в цій країні таких запасів 

вистачить на багато сотень років. 

Ресурси метану в газогідратах оцінюються до 85% від всіх світових ресурсів 

природного газу. Точний розподіл покладів газогідратних промислових скуп- 

чень досі не встановлений. Це пов’язано з тим, що фізичні властивості океаніч- 

них гідратів метану вивчені недостатньо, як і їх генезис. Припускають, що зна- 

чна його частина має біогенне походження. Метан нагромаджується в морях і 

океанах зі швидкістю 10 кілотонн на рік. Гідрат метану містить метан і воду в 

пропорції 1:5,75. При розкладанні однієї одиниці об’єму гідрату метану утво- 

рюється 150 об’ємних одиниць метану і 0,85 одиниць води. Метан у молекуля- 

рній структурі гідрату перебуває у вигляді твердих включень (крупинок), тому 

він не може переміщатися і утворювати великі поклади. Родовища гідратів ме- 

тану зустрічаються у вигляді розсіяних крупинок або тонких пластів (від 5 до 

105 см). Джерелом утворення гідратів метану є біогенний, так званий “вільний 

газ”, що знаходиться під їх покладами. Ще одним джерелом можуть бути роз- 

печені гази вулканічного походження, що знаходяться на великій глибині. Пок- 

лади гідратів метану і супутнього їм “вільного газу” утворюються у відкладах 

морського дна до глибини 1,5 км. При цьому найбільш перспективні для про- 

мислової розробки глибини 200–800 м нижче за рівень морського дна. 

На суші в Канаді (дельта р. Макензі в північно-західній частині) у 1998 р. 

пробурена свердловина, де на глибинах 819–1111 м виявлений пласт гідратів 

метану потужністю 110 м. Ця свердловина уперше виявила гідрати метану і су- 

путній їм “вільний газ” на глибині нижче рівня вічної мерзлоти. Роботи в цьому 

напрямку проводять також США, Японія, Росія. На шельфі Японії виявлені га- 

зогідратні родовища із запасами в 130 раз більшими від щорічного споживання 

цією країною газу. У Росії проблему розробляє “Газпром”. 

У Україні Чорне море багате газогідратними родовищами (65-70 трлн м
3
), а в 

районі глибоководної Кримської частини моря запаси газогідратних родовищ 

складають понад 20 трлн м
3
. Експериментальні роботи з газогідратами в нашій 

країні тривають вже 30 років (Одеська “Академія холоду”). Тут розроблена тех- 

нологія добування метану з газогідратів. Розроблено інноваційний проект “Ме- 

тан – з газогідратів Чорного моря”. Його реалізація тільки на одному газодобув- 

ному комплексі може дати Україні метану до 1 млрд м
3
 на рік або 1680 т рідкого 

метану на добу, а також чисту талу (цілющу, без дейтерію) питну воду – 22000 т 

на добу. Вартість проекту – 150 млн доларів, повернення кредиту – через 1–2 ро- 

ки. Чистий прибуток – 148 млн доларів на рік. 
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Висновки. 

1. Світові ресурси і запаси природного газу мають тенденцію до збільшення. 

Зокрема, це обумовлюється відкриттям нових полів в Туркменістані, 

Східному Середземномор'ї, в глибоководних і ультраглибоководних зо- нах 

Атлантичного і Індійського океанів. Існує тенденція збільшення за- пасів 

природного газу в США. На початку ХХІ ст.. 

2. Особливе місце у природних ресурсах газу займає його газогідратна фор- ма, 

але розвіданість газових (метанових) гідратів ще досить фрагментар- на. 
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