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Економічна геологія – навчальний і науковий напрям геології 
пов'язаний із вивченням родовищ корисних копалин, 
перспектив їх видобутку і вилучення в товарну продукцію, та 
встановлення кількості, якості і вартості запасів. 
 

Можливості працевлаштування: 
•Державні та приватні геологорозвідувальні 
підприємства. 
•Гірничодобувні компанії (геологічні служби). 
•Нафтогазові компанії. 
•Оцінка декоративного та дорогоцінного 
каменю. 
•Розробка геоінформаційних систем. 
•Науково-дослідні геологічні установи. 
 Координатор освітньої програми: 

Курило Марія Михайлівна, 
кандидат геологічних наук (“Економічна геологія”) 
тел./факс: +38(044)5213338 
E-mail: kurilo@univ.kiev.ua 
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Міжнародний і національний попит на спеціалістів  
В Україні виявлено майже 20 000 родовищ корисних копалин. До промислового освоєння 
залучено 2 868 родовищ, на базі яких працює понад дві тисячі гірничодобувних та 
переробних підприємств. За діючими нормами законодавства підприємства-
надрокористувачі зобов’язані проводити аудит та переоцінку запасів та ресурсів корисних 
копалин кожні 5 років.  
 

Паралельно Україна прямує шляхом 
гармонізації власних стандартів оцінки 
корисних копалин з міжнародними, що 
полегшує залучення закордонних інвестицій у 
гірничу галузь. Разом це створює значний 
попит на спеціалістів з оцінки родовищ 
корисних копалин та управління ресурсами, 
що володіють сучасними міжнародними 
стандартами оцінки, знаннями у специфічній 
галузі (рудна геологія, нафтогазова геологія, 
гідрогеологія тощо), практичними уміннями в 
геостатистиці, геоінформаційних системах, 
комп’ютерному моделюванні родовищ 
корисних копалин та оцінки запасів і ресурсів). 
Компетенції, що набуваються можуть бути 
корисними як при працевлаштуванні в Україні, 
так й в інших країнах Світу. 
 



Основні відомості про навчання за 
освітньою програмою «Економічна 
геологія»: 
 

Метою освітньої програми є підготовка 
висококваліфікованого, 
конкурентоспроможного, інтегрованого у 
європейський та світовий науково-
освітній простір фахівця з економічної 
геології. До участі в програмі залучені 14 
фахівців з науковим ступенем в 
геологічних науках. 
 

ННІ «Інститут геології» надає можливість не 
тільки проходити навчання, але й  
виконувати наукові дослідження в 
структурних підрозділах, які включають: 

•7 кафедр, спеціалізація яких охоплює 
більшість геологічних наук та споріднені 
науки про Землю; 
•6 навчальних лабораторій; 
•3 науково-дослідні підрозділи; 
•2 лабораторні комплекси; 
•прекрасний геологічний музей 



Додаткові можливості, що доступні 
студентам: 
•щорічно проводиться 1-2 міжнародних 
наукових конференції; 
•підтримка міжнародних фахових наукових 
спілок (Спілка економічних геологів, 
Американська асоціація нафтових геологів, 
Європейська асоціація геовчених та інженерів, 
Спілка розвідувальних геофізиків тощо); 
•робота з програмним забезпеченням 
провідних фахових компаній Світу; 
•Академічна мобільність з університетами 
Європи (програма Erasmus+ та інші) 

•спілкування з фахівцями інститутів 
Національної Академії наук України; 
•проживання в Кампусі разом з понад 20000 
студентів різноманітних спеціальностей, що 
створює можливості знайти друзів та 
споріднені інтереси; 
•Київ – значний європейський культурний 
центр, в якому доступна велика кількість 
музеїв, театрів і галерей, постійно 
відбуваються значні культурні і спортивні 
події 



Навички, які здобувають економічні 
геологи: 

 
Геологічне і геолого-промислове 
моделювання родовищ корисних копалин: 

•статистичні та ймовірнісні моделі 
запасів 

•геологічні та генетичні моделі родовищ  
•оцінка кількості і якості ресурсів  

 
Геолого-економічна оцінка мінеральних 
ресурсів та запасів: 

•Оцінка мінеральних ресурсів та їх 
перетворення в запаси руди.  
•Вибір та обґрунтування граничних 
параметрів промислового освоєння 
запасів. 
•Техніко-економічне обґрунтування 
освоєння запасів на кожній стадії 
вивчення.  
•Вартісна оцінка запасів (нормативна та 
комерційна). 
•Оптимізації структури запасів та 
послідовності їх вилучення в процесі 
експлуатації родовищ корисних 
копалин. 



Практичні знання дозволяють виконувати 
оцінки відповідно до вітчизняних і 
міжнародних класифікаційних систем : 
 
•Класифікація запасів і ресурсів корисних 
копалин Державного фонду надр 
•United Nations Framework Classification for 
Fossil Energy and Mineral Reserves and 
Resources 
•Committee for Mineral Reserves International 
Reporting Standards (CRIRSCO) Template  
•Society of Petroleum Evaluation Engineers 
(SPEE) - Petroleum Resource Management 
System (PRMS) 
 

Випускники ННІ «Інститут геології» після успішного 
закінчення отримують диплом міжнародного зразка та 
мають змогу продовжити навчання за програмою 
доктора філософії. 
 



Умови присвоєння професійної кваліфікації : 

 1. Опанування не менше ніж 30 кредитів із дисциплін вільного вибору студенту за фахом "Economic geology". 

2. Середній бал результатів навчання (додатку до диплому) не менше 70 балів (за 100-ою шкалою).  

3. Оцінка за комплексну підсумкову атестацію за освітньою програмою (іспит) не менше 75 балів (за 100-ою шкалою) 

4. Оцінка за захист магістерської роботи не менше 70 балів (за 100-ою шкалою). 


