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Республика Казахстан является одним из крупнейших производителей нефти в 
мире. Особое место – как в отношении запасов, так и в объеме добычи нефти – спра-
ведливо занимает Мангистауская область. На территории области разведано порядка  
70 месторождений углеводородного сырья с общими начальными извлекаемыми запа-
сами: нефти – 900 млн т, газа – 150 млрд м3. При этом вопрос восполнения ресурсной 
базы, а также увеличения объема добычи в данном регионе на сегодня очень актуален. 
Для достижения данных целей необходимо интенсивное проведение геологоразве-
дочных работ, как на суше, так и на неизученных площадях в акватории Каспийского 
моря, а также возобновление региональных геологоразведочных работ.
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пермотриас, карбонатные отложения, рифогенная природа, русловые и баровые 
фации, литологическое экранирование, геологоразведочные работы
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Қазақстан Республикасы – әлемдегі ең ірі мұнай өндірушілердің бірі. Маңғыстау об-
лысы мұнай қоры мен мұнай өндіру көлемінде ерекше орын алады. Облыстың аумағында 
көмірсутегі шикізаттардың 70 кен орыны игеріліп, жалпы бастапқы қоры шамамен 
мұнайдың 900 млн тоннасын, газдың 150 млрд м3 көлемін құрады. Сонымен қатар, ресурстық 
базаны толықтыру, сондай-ақ осы өңірдегі өндіріс көлемін ұлғайту мәселесі бүгінгі күні 
өзекті болып табылады. Осы мақсаттарға жету үшін Каспий теңізі акваториясының 
зерттелмеген жерінде де, құрғақ жерлерде де, аймақтық геологиялық барлау жұмыстарын 
қайта жандандыру қажет. 

КІлТТІК сӨЗДеР: Маңғыстау облысы, өндіріс, мұнай және газ, мұнайлылық, кен орны, 
Оңтүстік Маңғышлақ бассейні, перспективалы құрылымдар, Каспий теңізінің акватория-
лы бөлігі, жаңа технологиялар, жоғарғы палеозойлық кешені, пермо-триас, карбонатты 
шөгінділер, рифтік табиғат, арналы және құмды фациялар, литологиялық экрандау, 
барлау жұмыстары
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Republic of Kazakhstan is one of the largest oil producers in the world. Mangistau region rightly 
occupies a special place both in respect of reserves and in the volume of oil production. There are 
about 70 explored hydrocarbon fields with total initial recoverable oil reserves – 900 million tons, 
gas reserves-150 billion m3. The issue of regenerating the resource base, as well as increasing 
production is highly relevant for the region today. To achieve these objectives, it is necessary to 
conduct intensive exploration, both onshore and on unexplored water areas of the Caspian Sea, 
as well as to resume regional exploration works.

Key words: Mangistau region, recovery, oil and gas, oil recovery, deposit, South Mangyshlak 
basin, advanced structures, water area of the Caspian Sea, new technologies, Upper Palaeozoic 
complex, Permo-Trias, carbonate sediments, reef nature, channel and Barrovian facies, lithologic 
shielding, exploration
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