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І з накопиченням нових даних про геологічну 
будову і нафтогазоносність Передкарпатсько-
го прогину постає необхідність перегляду його 

геологічного районування з урахуванням сучасного 
розуміння геодинамічного розвитку цього регіону, 
виходячи з теорії літосферних плит і ролі ерозійних 
процесів на межі палеогену–неогену.

Поділ передгірських прогинів на внутрішні і зо-
внішні зони набув розповсюдження в часи домінуван-
ня уявлень про геосинклінальні і платформові умови 
формування геологічних регіонів.

Вважалося, що коли осадконагромадження мола-
сових відкладів прогину відбувалося на їх геосинклі-
нальній основі, то тоді цю зону називали внутрішньою 
зоною прогину, а коли на платформовій основі, то – 
зовнішньою.

Для Передкарпатського прогину ці терміни ста-
ли власними назвами  – Внутрішня та Зовнішня зони, 
і моласи, які були відкладені на флішовій основі в еген-
бург-карпатський час, отримали назву нижні моласи, 

а відкладені в баденій-сарматський час – верхні моласи.
Внутрішню і Зовнішню зони Передкарпатського 

прогину вперше виділив А.Богданов (1949) [1]. У Вну-
трішній зоні за структурно-стратиграфічною ознакою 
з південного заходу на північний схід він виділив два 
великі тектонічні елементи: зону глибинних антиклі-
нальних складок і стебницький синклінорій.

О.С. В’ялов у 1953–1972 рр. у Передкарпатському 
прогині вирізняє дві зони: Південну (Внутрішню) і Пів-
нічну (Зовнішню) [2]. У Внутрішній зоні ним виділені 
три підзони: Бориславська, Долинська і Дрогобиць-
ка, які різняться виходами на поверхню різновікових 
товщ.

М.Р. Ладиженський у межах Битківського родови-
ща виділяє Трускавецьку і Бориславську підзони.

Важливою віхою в подальшому вивченні геологіч-
ної будови Внутрішньої зони була робота О.С. В’ялова, 
В.С. Бурова і Л.Г. Каретникова, опублікована в 1966 р. 
[3]. Автори вперше зробили висновок, що розвиток 
флішу в автохтонному заляганні можливий глибоко 
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В статье рассмотрена история изучения геологического строения и районирова-
ния Предкарпатского прогиба различными авторами начиная с 1949 года и по се-
годняшнее время. На основе обработанных материалов предлагается в Предкар-
патском прогибе выделять автохтонную основу прогиба и надвинутый комплекс 
отложений (алохтон). Предлагается в настоящее время более эффективное и 
экономически выгодное направление поисков углеводородов на небольших глубинах в 
зоне автохтонных моласс и в мезозойских эрозионных останцах этой зоны.
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Present article deals with the history of research of the geological structure and zonation of 
the pre-Carpathian foredeep by various authors since 1949 and to the present day. Based 
on the materials studied, it is proposed to distinguish the autochthonous foredeep base and 
the thrusted deposit block, (allochton) within the Pre-Carpathian foredeep. Hydrocarbon 
exploration is suggested to be more eff ective and cost-effi  cient at shallow depths in the 
autochtonous molasses zone that wedges out on top of the platform to the northeast and in 
the Mesozoic eorsional buttes of the zone.
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під насувами глибинних складок Внутрішньої зони.
Г.Н. Доленко і співавтори в своїх роботах в 1957–

1973  рр. притримувалися тричленного поділу Вну-
трішньої зони та кулісоподібного зчленування скла-
док і показали, що основні нафтопромислові райони 
тут розташовані на проміжних ділянках між попере-
чними підняттями і депресіями, що основними шля-
хами міграції вуглеводнів із великих глибин служать 
регіональні глибинні розломи і, особливо, зони пере-
тину цих розломів [4]. В 1969–1973 рр. Г.Н.  Доленко, 
Б.І. Ярош, Л.Т. Бойчевська, Б.М. Улізко виділеним ними 
підзонам надають друге поняття, подібне до покровів.

В.В. Глушко в 1956–1958 рр. запропонував двочлен-
ний поділ Внутрішньої зони на Бориславсько-Покут-
ську і Долинсько-Слобідську. В 1968 році виділеним 
раніше двом підзонам він надав регіональні статуси: 
Покутсько-Ойтузинський антиклінорій і Самбірсько-
Бухуський синклінорій [5].

У 1969 р. група авторів, як-от: В.С. Буров, В.В. Глуш-
ко, В.О. Шакін, П.Ф. Шпак, запропонували новий поділ 
Передкарпатського прогину на три самостійні зони: 
Зовнішню (Більче-Волицьку), Самбірську і Борислав-
сько-Покутську [6]. Цей поділ прогину деякою мірою 
зберігся і дотепер, хоча в ньому Внутрішня зона не ви-
ділена.

У кінці 60-х – на початку 70-х рр. минулого століття 
усе більше геологів приходить до висновку про по-
крівну структуру Карпат і Передкарпатського прогину.

Б.С. Буров, А.В. Максимов, Ю.Я. Дяченко, Я.О. Куль-
чицький, М.І.  Шубін у 1965 році та Ю.З.  Крупський у 
1973 році виділяють у прогині алохтонну й автохтонну 
частини. До того ж, останній в алохтоні прогину виді-
лив зону насунутих структур із моласами і флішем та 
зону насунутих молас.

Усе більшого значення в розумінні геологічної бу-
дови Карпат і їх прогинів набувають дані, отримані 
від польових геофізичних досліджень. С.І. Субботіним 
(1954–1960 рр.) у Карпатському регіоні виділено осьо-
ві зони піднять і прогинів фундаменту, осьові зони роз-
ломів докембрію і палеозою, відмічено можливу ам- 
плітуду насуву Покутських Карпат на платформу, яка 
досягає 35–45 км [7]. Ці регіональні геофізичні дослі-
дження актуальні й зараз, особливо карта локальних 
аномалій сил тяжіння Карпатського регіону. У 1970 р. 
В.В. Глушко, А.П. Самойлюк і Р.Т. Трушкевич на основі 
аналізу матеріалів сейсморозвідки роблять висновок 
про те, що Бориславсько-Покутська і Самбірська зони 
насунуті на прогин на 40–55 км.

А.В. Чекунов у 1970 р. на основі даних інтерпрета-
ції сейсмологічних розрізів верхньої частини земної 
кори Українських Карпат за даними КМЗХ у трьох пе-
ретинах (Чоп-Рудки, Берегово-Долина і Рахів-Тлумач) 
зробив висновок про наявність під інтенсивно дисло-
кованими відкладами флішу Карпат і прогину, спокій-
но залягаючих відкладів палеогену з юрськими вапня-
ками в основі [8].

У поділі Передкарпатського прогину на три само-
стійні зони [6] Внутрішню зону не виділено, однак під 
цим терміном розуміють Бориславсько-Покутську 
зону. Вона є основним нафтоносним районом Захід-

ного нафтогазоносного регіону. Тут відкрито близько 
40 родовищ, 8 із яких нафтогазоконденсатні. Поклади 
нафти відомі від денної поверхні (Космацький нафто-
прояв у Покутських Карпатах, поклад Кубаш-Луква в 
Майданському тектонічному піввікні) і до глибини 
5800 м на Соколовецькому родовищі. Найбільшим за 
запасами є Битків-Бабчинське нафтогазоконденсатне 
родовище з початковими видобувними запасами: на-
фти – більше 12 млн т, розчиненого газу – 9,5 млрд м3, 
вільного газу  – 46,4  млрд  м3, конденсату  – 1,8  млн  т, 
всього близько 69,7 млн т умовного палива.

Відклади Бориславсько-Покутської зони виходять 
на поверхню у Майданському тектонічному піввікні і 
Покутських Карпатах.

Інтенсивний розвиток пошуково-розвідувального 
буріння на нафту і газ в прогині дав змогу відкрити 
тут багато нових структур, які не вписувалися в рам-
ки запропонованих схем, тому починаючи з кінця 60-х 
років ХХ ст. виникли терміни «яруси» і «поверхи скла-
док». Тепер у межах Внутрішньої зони виділяють від 
трьох до п’яти ярусів складок (М.А. Вуль).

Рис. 1. Гіпотетичний розріз басейну формування чорнослан-
цевих відкладів олігоцену в Карпатському регіоні (а) та схема 
геологічного розвитку та районування Передкарпатського 
прогину (б): I – пізній олігоцен; II – пізній олігоцен-міоцен; III – 
егенбургій; IV – ранній сармат; відклади: 1 – флішові, 2 – плат-
формні, 3 – а – насунуті моласові, б – автохтонні моласові; 4 – 
глибинні розломи: У – Ужгородський, П – Передкарпатський, 
Н – Надвірнянський, К – Калуський; 5 – насуви і покриви; 6 – на-
прямки руху блоків; 7 – переважний напрямок зносу

Ю.З. Крупський (1973 р.), ґрунтуючись на величи-
ні амплітуд насування і наявності підвернутого крила 
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передової складки, виділив у південно-східній частині 
прогину в насунутому комплексі флішу з моласами три 
тектонічні покрови: нижній  – Дзвиняч-Рунгурський, 
середній – Битківський і верхній  – Майданський, а в 
2001 р. на цих принципах виділено покрови на всій 
території простягання прогину: нижній – Рунгурсько-
Соколовецький, середній – Битківсько-Іваниківський і 
верхній – Майдансько-Долинський із рядом структур 
у кожному з цих покровів.

На підставі сучасного розуміння геологічної будо-
ви і геодинамічного розвитку Карпат та їх прогинів, 
виходячи з теорії літосферних плит, Ю.З.  Крупський 
[9–11] запропонував виділяти основу насунутого 
комплексу Карпат і прогину – автохтон і насунутий 
комплекс порід – алохтон (рис.  1, а та б). Внутрішню 
зону прогину (на основі сейсморозвідувальних і гра-
віметричних даних) запропоновано виділяти в основі 
прогину, де очікується залягання невеликої товщини 
молас на фліші крейди–палеогену.

Північно-східну межу зони потрібно проводити по 
лінії Передкарпатського розлому, розташування яко-
го відповідає осі витягнутого регіонального мінімуму 
сили тяжіння (за даними С.І. Субботіна) і проходить по 
лінії Добромиль–Болехів–Пасічна–Ямна–Путила–Дих-
тинець, а на південному заході зона обмежена глибо-
ким розломом, який проходить приблизно посере- 
дині складчастої області Карпат (Ужоцький розлом).

В алохтонному комплексі прогину доцільно виріз-
нити зону насунутих структур із моласами і флішем та 
зону насунутих молас (із південного заходу на північ-
ний схід).

В.В.  Глушко (1968 р.) у Зовнішній зоні виділяє три 
підзони: Угерську, Косівську і Станіславську. В.М. Утро-
бін (1956, 1970, 1974  рр.) досліджував донеогеновий 
рельєф Зовнішньої зони. А.С.  Пилипчук, Ю.Р.  Карпен-
чук і Л.Б. Пономаренко (1993 р.), враховуючи відкрит-
тя Лопушнянського родовища в піднасуві Карпат, ви-
ділили структурно-тектонічну Лопушнянську підзону.

П.Ю. Лозиняк (1996 р.) вважає, що Більче-Волицька 

зона є складовою частиною платформи, і до прогину 
пропонує відносити тільки Слобідський і Стебницький 
покрови, а складки Бориславсько-Покутської зони, на 
його думку, необхідно відносити до Скибової зони 
Карпат.

Дуже важливу роль у систематизації поділу від-
кладів сармату дашавської світи на окремі горизонти 
і дотепер відіграє видана в 1977 р. робота І.Б. Вишня-
кова і Г.П. Федоровича «Схема корреляции и унифици-
рованная синонимика газовых горизонтов нижнего 
сармата Внешней (Бильче-Волицкой) зоны Предкар-
патского прогиба», у якій за даними ряду свердловин 
виділено 17 горизонтів у нижньодашавській підсвіті і 
14 – у верхньодашавській.

З початку 2000-х років щораз більшого значення 
набувають дослідження умов осадконагромадження 
в карпат-баден-сарматський час ерозійного палеоре-
льєфу Зовнішньої зони, який виник у результаті значної 
перерви в осадконагромадженні на границі палеоге-

ну і карпатію (близько 20 млн років) (Т.С. Ізотова та ін., 
2001 р.). Ю.З. Крупський, П.М. Чепіль у 2009 р. [12] за-
пропонували в Зовнішній зоні в поперечному напрям-
ку виділяти: Рудківську (сарматську) і Коломийську 
(баденську) западини з поперечним Івано-Франків-
ським підняттям між Коломийською і Ходорівською 
палеодолинами, а в поздовжньому напрямку виділя-
ти північно-східну і більш опущену південно-західну 
(Крукеницько-Лопушнянську) підзони.

М.М.  Андрейчук (2014  р.) вважає, що вирішальну 
роль у формуванні Зовнішньої зони відіграли не по-
здовжні розломи, по яких мезопалеозойські породи 
ступінчасто опускалися, а субсиквентні потужні па-
леоріки, які текли з північного заходу і розмивали від-
клади мезо-палеозою.

Тепер також важливо визначити умови формуван-
ня відкладів верхніх молас у зоні їх виклинювання до 
платформи в північно-східному напрямку.

У ході вивчення геологічної будови і нафтогазонос-
ності крайньої північно-східної частини Зовнішньої 

Рис. 2. Схематична карта палеорельєфу і нафтогазоносності Зовнішньої зони Передкарпатського прогину (автори І. Вишняков, Х. За-
єць, Т. Ізотова, Р. Морошан, І. Гоник (ЛВ УкрДГРІ), П. Бодлак, М. Бударкевич, М. Введенська, (ЗУГРЕ), М. Андрейчук, В. Котик (ДП  “Західукр
геологія”), Ю. Крупський, О. Крупська (ДП “Науканафтогаз”)): 1 – Стебниький насув; 2 – насув Карпат, 3 – основні поздовжні розломи:   

 – Городоцький,  – Калуський,  – Судово-Вишнянський,  – Краковецько-Стрийсько-Надвірнянсько-Лопушнянський; 4 – інші роз-
ломи і флексури; 5 – палеоріки і напрямок їх течій; 6 – родовища вуглеводнів: г – газові, к – конденсатні, н – нафтові; 7 – перспективні 
ділянки; 8 – основні консеквентні ріки з боку насуву Карпат і Стебницького насуву в верхньобаденський, сарматський і теперішній час:    
1   Сянська,  2  Дністерська,  3   Тисменицька,  4  Стрийська,  5  Свічська,   6  Лімницька,   7  Бистриця-Солотвинська,  8  Бистриця-Надвір-
нянська,  9  Прутська, 10 Черемоська, 11 Серетська
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зони Передкарпатського прогину встановлюються 
особливості її будови, які вказують на необхідність 
виділити в цій частині окрему підзону південно-за-
хідного занурення платформи під Передкарпатський 
прогин. Для цієї підзони характерним є виклинюван-
ня відкладів верхніх молас у північно-східному на-
прямку, а також дуже розчленований палеорельєф у 
верхів’ях палеорік. Північно-східна межа цієї підзони 
добре виражена уступом у рельєфі по всьому про-
стяганні Зовнішньої зони. Запропонований варіант 
поділу Зовнішньої зони Передкарпатського прогину 
з виділенням підзони південно-західного занурення 
платформи під Передкарпатський прогин показано 
на схематичній карті палеорельєфу і нафтогазонос-
ності Зовнішньої зони Передкарпатського прогину 
[12] (рис. 2 ).

Дотепер у Зовнішній зоні відомо 66 родовищ, за 
початковими видобувними запасами найбільше се-
ред них Рудківське – понад 33 млрд м3. Поклади важ-
кої нафти відомі в карпат-юрських відкладах на п’яти 
родовищах, поклад нафти в піднасуві Карпат – на од-
ному родовищі. Глибини залягання покладів від 80 м 
на Черемхівсько-Струпківському родовищі до 3700 м 
на Залужанському.

Висновки
У подальшому, з розвитком теорії літосферних 

плит і практичним її застосуванням, вочевидь, від-
паде необхідність вирізнення Внутрішніх і Зовнішніх 
зон прогинів, а мова повинна йти про пасивні окра-

їни платформ і осадконагромадження на них флішо-
вих і моласових формацій. У випадку Карпатського 
регіону  – із широким розвитком високо-амплітудних 
покровів і насувів. Безсумнівною є необхідність виді-
лення непереміщених (автохтонних) комплексів порід 
і насунутих порід (алохтону).

У відкладах автохтону пасивної окраїни платформи 
варто виділити основу (автохтон) Передкарпатського 
прогину з платформовою і флішовою основами. В плат-
формовій основі – північно-східну і південно-західну 
опущену частини з Краковецькою западиною на північ-
ному заході. У піднасуві Карпат доцільно виділити Ло-
пушнянську зону. На границі платформи і прогину – зону 
автохтонних молас, які виклинюються до північного сходу.

У насунутому алохтонному комплексі порід із пів-
денного заходу до північного сходу доцільно виді-
лити: зону насунутих структур із моласами і флішем і 
зону насунутих молас.

Ураховуючи сучасний стан вивченості Передкар-
патського прогину, можемо зазначити, що перспек-
тивними в відношенні нафтогазоносності залиша-
ються всі виділені тектонічні елементи, однак більш 
пріоритетним, з огляду на вартість робіт, потрібно вва-
жати пошук вуглеводнів на невеликих глибинах у зоні 
автохтонних молас, які виклинюються до північного 
сходу на платформу, і в платформовій основі цієї зони. 

Щодо нафтогазового районування в прогині, то тут 
доцільно виділяти: Передкарпатську нафтогазоносну 
область із Більче-Волицьким і Бориславсько-Покут-
ським нафтогазоносними районами [13].
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