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ВСТУП 
 
Дисципліна « Нормативно-правове регулювання геологічної галузі» є 

дисципліною, що викладається на 2 курсі магістратури в І семестрі в обсязі 
36 годин. Форма підсумкового контролю – залік в кінці І семестру. 
Курс « Нормативно-правове регулювання геологічної галузі» має на меті 
ознайомлення студентів з основними законодавчими, нормативними 
документами, які діють в геологічній галузі, і відповідності з якими 
формується державна політика у сфері надрокористування. 

Завданням курсу «Нормативно-правове регулювання геологічної 
галузі» є: 

- вивчення головних принципів державного та міжнародного 
регулювання  геологічної галузі;  

- ознайомлення із чинними нормативними документами, які діють у 
сфері надрокористування; 

Предметом вивчення є законодавча і нормативна база України у галузі 
геологічного вивчення та використання надр, включаючи документи 
розроблені як законодавчими, так і виконавчими органами влади. Надаються 
відомості про головні положення Кодексу про надра, де встановлені 
принципи користування надрами з метою  геологічного вивчення, видобутку 
корисних копалин та видів діяльності, не пов’язаної з видобуванням 
корисних копалин ( створення пам’яток природи та інших об’єктів 
заповідного фонду, оздоровчих установ, будівництво та  експлуатація 
підземних споруд та он.). Вивчаються Закон та постанови про геологічну 
службу України, де визначені її функції та права по відношенню до суб’єктів 
геологорозвідувальних робіт. Проводиться ознайомлення студентів з 
процедурою отримання дозволів для проведення геологорозвідувальних 
робіт та інших видів користування надрами, з іншими основними 
нормативними документами, які діють в геологічній галузі, зокрема 
Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин, положення про стадії 
геологорозвідувальних робіт та он. Розглядаються напрямки гармонізації 
вітчизняного законодавства у відповідності з міжнародними вимогами та 
домовленостями. В заключній частині розглядаються сучасні тенденції 
розвитку мінерально-сировинної бази України на основі Концепції розвитку 
МСБ до 2010 року, яка затверджена відповідним Указом Президента. 

Студент повинен знати: 
- теоретичні та методичні принципи державного управління та 

регулювання геологічної галузі; 
- зміст, структуру головних нормативних документів, які діють в 

геологічній галузі.; 
- основні напрямки розвитку мінерально-сировинної бази України та 

визначати найбільш перспективні види геологорозвідувальних робіт; 
Студент повинен вміти: 

- вміти орієнтуватись в використанні чинних нормативних та 
методичних положень розроблених Державною геологічною службою 
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України, Державною комісією по запасах корисних копалин та он. щодо 
проведення різних видів геологорозвідувальних робіт; 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.  
Курс «Нормативно-правове регулювання геологічної галузі » є 

складовою циклу професійної підготовки фахівця за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «спеціаліст з геології», знайомить студентів із 
основами функціонування геологічної галузі в сучасних економічних умовах, 
допомагає зрозуміти практичне значення та  застосування у виробничих 
умовах  набутих знань.  

При викладанні даної дисципліни студентів знайомлять з наступними 
темами, які ґрунтовно і послідовно висвітлюють особливості нормативного 
регулювання діяльності геологічних підприємств: „Кодекс України про 
надра”, „Органи, які здійснюють функції державного контролю за діяльністю 
геологічних підприємств”, „Особливості отримання дозволів на геологічне 
вивчення надр та інші види діяльності”, „Класифікація запасів та ресурсів 
корисних копалин”, „Перспективи розвитку геологічної галузі мінерально-
сировинної бази у відповідності з чинним законодавством” та он. 

Отже, курс «Нормативно-правове регулювання геологічної галузі » 
розглядає важливе коло питань сучасного стану та розвитку геологічної 
галузі, які необхідно засвоїти студентам п’ятого  курсу для подальшого 
об’єктивного уявлення про практичне застосування набутих знань. 
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Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає проведення 1 модульної контрольної роботи протягом періоду 
навчання (одного семестру) та заліку. Підсумковий семестровий контроль у 
формі заліку передбачає врахування кількості балів за 1 модульною 
контрольною роботою та балів, набраних за письмові та усні завдання на 
заліку.  

Для отримання оцінки «зараховано» необхідно набрати не менше 60 
балів. Максимальна кількість балів, отриманих на заліку складає 60. 
Максимальна оцінка при кожному модульному контролі складає 40 балів. 
При отриманні кількості балів від 1 до 59 виставляється оцінка «не 
зараховано». 

 
І семестр 

 Змістовний 
модуль І (ЗМ1) 

Залік Разом 
(підсумкова 

оцінка) 
Вагові 
коефіцієнти, в % 

40% 
К1=0,40 

60% 
Кзалік=60% 

100% 

Максимальна 
оцінка в балах 

100 100 100 

Оцінка (бали) 40 60 100 
 
Розрахунок підсумкової оцінки за І семестр (зваженої): 
ПО= ЗМ1 х К1 х КПМ х Кзалік 

 
 

При простому розрахунку отримаємо: 
 

 Змістовний 
модуль І (ЗМ1) 

Залік Разом 
(підсумкова 

оцінка) 
Оцінка (бали) 40 60 100 

 
Шкала відповідності 

За 100-бальною 
шкалою Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 5 
85 – 89 4 
75 – 84  
65 – 74 3 
60 – 64  

зараховано 

35 – 59 2 
1 – 34  

незараховано 
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При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни; 
35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо») ; 
65-74 – «задовільно»; 
75 – 84 – «добре»; 
85 – 89 – «добре» («дуже добре»); 
90 – 100 – «відмінно». 

 
Форми поточного контролю. Поточний контроль знань здійснюється 

за модульно-рейтинговою системою і передбачає усну відповідь і домашню 
письмову роботу – 20 балів, виконання письмових і самостійних робіт – по 10 
балів. 



 7 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ « НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГЕОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ» 

 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Оцінювання за формами контролю: 
І семестр______________________________________________________ 
Модульна контрольна робота 1  1-40 балів. 
Усна відповідь, домашня письмова робота – 20 балів 
Письмова контрольна робота – 10 балів 
Самостійна робота – 10 балів 
 
 
Підсумковий контроль – у формі заліку. 
Залік виставляється за результатами поточної  роботи студента протягом 

семестру із врахуванням набраних балів,  для студентів, які не набрали 
необхідну кількість балів (60), або хочуть покращити отриману оцінку. 
Кількість балів, що виноситься на залік – 60. 

 
І семестр______________________________________________________ 
Змістовий модуль 1:  Кодекс України про надра. Органи, які 

здійснюють функції державного контролю за діяльністю геологічних 
підприємств. Особливості отримання дозволів на геологічне вивчення 
надр та інші види діяльності. Класифікація запасів та ресурсів корисних 
копалин. 

Максимальна кількість балів – 40. 
Термін – 1-ша декада грудня. 
 
Підсумковий контроль (залік) 
Студент повинен: 

- знати теоретичні та методичні принципи державного управління та 
регулювання геологічної галузі; 

- знати зміст, структуру головних нормативних документів, які діють в 
геологічній галузі.; 

- знати основні напрямки розвитку мінерально-сировинної бази України 
та визначати найбільш перспективні види геологорозвідувальних робіт; 

- вміти орієнтуватись в використанні чинних нормативних та 
методичних положень розроблених Державною геологічною службою 
України, Державною комісією по запасах корисних копалин та он. щодо 
проведення різних видів геологорозвідувальних робіт; 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
Кількість годин № 

лек-
ції 

Назва лекції 
Лек
-ції 

лаб
ор. 

Сам
ост. 
Роб 

Інші 
форми 

онто
рко 

(бали) 
І СЕМЕСТР 

Змістовий модуль 1. 
Кодекс України про надра. Органи, які здійснюють функції державного 

контролю за діяльністю геологічних підприємств. Особливості 
отримання дозволів на геологічне вивчення надр та інші види 

діяльності. Класифікація запасів та ресурсів корисних копалин 
Тема 1. 

Кодекс України про надра 
1 Система державного управління в галузі 

використання надр. Методи та інструменти 
державного регулювання 
надрокористування. 

2    

2 Завдання Кодексу України про надра. Види 
користування надрами. Надання надр для 
геологічного вивчення.  

2  3  

3 Геологічне вивчення надр. Державний облік 
родовищ, запасів і проявів корисних 
копалин.  
Державна експертиза та оцінка запасів 
корисних копалин. 

2  3  

Тема 2 . Органи, які здійснюють функції державного контролю за 
діяльністю геологічних підприємств 

4 Закон України Про державну геологічну 
службу України.  
Міжнародне співробітництво у сфері 
геологічної діяльності. Положення про  
Державну  комісію  України по запасах 
корисних копалин. 

2  3  

Тема 3. Особливості отримання дозволів на геологічне вивчення надр та 
інші види діяльності 

5 Порядок надання спеціальних дозволів на 
користування надрами 

2  3  

6 Проведення аукціонів з продажу 
спеціальних дозволів на користування 
надрами. 

2    

Тема 4. Класифікація запасів та ресурсів корисних копалин  
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7 Класифікація запасів та ресурсів корисних 
копалин Державного фонду надр. 
Гармонізація вітчизняної Класифікації до 
Рамкової класифікації ООН. 

2  3  

Тема 5. Плата за користування надрами 
 

8 Плата за користування надрами. 
Методики розрахунку платежів за 
користування надрами.  

1  3  

 Модульна контрольна робота 1 1    
Контрольна модульна робота 1. Кодекс України 
про надра. Органи, які здійснюють функції 
державного контролю за діяльністю геологічних 
підприємств. Особливості отримання дозволів на 
геологічне вивчення надр та інші види діяльності. 
Класифікація запасів та ресурсів корисних копалин. 
Плата за користування надрами 

   40 

Тема 6. Перспективи розвитку геологічної галузі мінерально-сировинної 
бази у відповідності з чинним законодавством 

9 Загальнодержавна програма розвитку 
мінерально-сировинної бази України на 
період до 2010 року. 

2  4  

 Всього  18 - 22  
 Всього за 1 семестр 18 - 22  

 
Загальний обсяг  36 год, у тому числі: 
Лекцій  - 18 год, 
Самостійна робота – 22 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Етапи та стадії геологічного вивчення надр. Організаційна 
структура геологічної галузі в Україні. Основи планування 

геологорозвідувальних робіт. 
 

ТЕМА 1  
Кодекс України про надра (4 год) 

 
Лекція 1 Система державного управління в галузі використання надр. 
Методи та інструменти державного регулювання надрокористування. Етапи 
формування системи державного управління надрокористуванням. 
Класифікація методів прямого та непрямого регулювання: ліцензування, 
квотування, економічні та екологічні інструменти управління 
Рекомендована література: [1, 19] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): проаналізувати можливості 
застосування інструментів екологічного регулювання і контролю на окремих 
стадіях геологічного вивчення надр 
Рекомендована література: [1, 19] 

 
Лекція 2. Завдання Кодексу України про надра.  Державний фонд надр та 
державний фонд родовищ корисних копалин. Органи, що здійснюють 
державне управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони 
надр. Компетенція Верховної Ради України у сфері регулювання гірничих 
відносин. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі геологічного 
вивчення, використання і охорони надр. Види користування надрами. 
Спеціальні дозволи на користування надрами. Надання надр для геологічного 
вивчення. Надання надр для захоронення відходів виробництва та інших 
шкідливих речовин, скидання стічних вод. 
Рекомендована література: [1] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): розглянути положення 
„Модельного кодексу про надра і надрокористування для держав-членів 
СНД”. Порівняти з Кодексом України про надра. 
Рекомендована література: [1, 5] 
 
Лекція 3. Геологічне вивчення надр. Вимоги щодо геологічного вивчення 
надр. Державна реєстрація та облік робіт по геологічному вивченню надр, 
геологічна інформація. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних 
копалин. Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин.  
Державний баланс запасів корисних копалин.  
Державна  експертиза та оцінка запасів корисних копалин. 
Рекомендована література: [1, 5 ] 
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Завдання для самостійної роботи (2 год): підготувати інформацію про 
проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин. 
 
Рекомендована література: [1, 18] 
 

ТЕМА 2  
 Органи, які здійснюють функції державного контролю за діяльністю 

геологічних підприємств (2 год) 
Лекція 4. Закон України Про державну геологічну службу України. Основні 
завдання державної геологічної служби України. Склад державної 
геологічної служби України. Державні підприємства, установи та організації 
державної геологічної служби України. Фінансування робіт з геологічного 
вивчення надр, передбачених державними цільовими програмами. 
Міжнародне співробітництво у сфері геологічної діяльності. Положення про 
Державну  комісію  України по запасах корисних копалин. 
 
Рекомендована література: [1,2] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): структура Державної геологічної 
служби України. Нормативні документи Державної комісії по запасах 
корисних копалин (ДКЗ). 
 
Рекомендована література: [1, 2, 18] 
 

ТЕМА 3 
Особливості отримання дозволів на геологічне вивчення надр та інші 

види діяльності 
 

Лекція 5. Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами. 
Види користування надрами, на які надаються спеціальні дозволи. Строки дії 
спеціальних дозволів. Підстави для припинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами. 
Рекомендована література: [1,7] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год):порівняння нормативних 
документів ліцензування геологічного вивчення надр в Україні та інших 
країнах. 
 
Рекомендована література: [1, 2, 18] 
 
Лекція 6. Проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на 
користування надрами.  
Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами. Розмір 
збору за надання спеціальних дозволів на користування надрами. 
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Рекомендована література: [1, 8, 18] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): 
Стратиграфічний кодекс України. Загальні положення. Стратиграфічні 
підрозділи і шкали.  
 
Рекомендована література: [10] 
 

ТЕМА 4.  
Класифікація запасів та ресурсів корисних копалин  

 
Лекція 7. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин Державного 
фонду надр. 
Класифікація запасів та ресурсів корисних копалин Державного фонду надр. 
Співставлення визначення ресурсів та запасів, що використовуються в 
класифікаціях основних гірничо-видобувних країнах. Розподіл запасів і 
ресурсів за промисловим значенням, ступенем техніко-економічного та 
геологічного вивчення. Гармонізація вітчизняної Класифікації до Рамкової 
класифікації ООН. 
 
Рекомендована література: [4,12,17] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): Особливості застосування 
Інструкцій ДКЗ (Державної комісії запасів) щодо застосування класифікації 
запасів і ресурсів до родовищ окремих видів корисних копалин. 
 
Рекомендована література: [5,7,9,10 ] 
 

ТЕМА 5.  
Плата за користування надрами 

 
Лекція 8. Плата за користування надрами. 
Встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за 
рахунок державного бюджету, та його справляння.  
Методики розрахунку платежів за користування надрами. Диференційовані 
нормативи плати за користування надрами. 
 
Рекомендована література: [7, 8, 10 ] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): Стратиграфічний кодекс України. 
Валідність стратиграфічних підрозділів. Основні правила стратиграфічної 
номенклатури. Правила публікації та авторство. Право пріоритету. 
 
Рекомендована література: [ 10,24] 
 



 13 

ТЕМА 6. 
Перспективи розвитку геологічної галузі мінерально-сировинної бази у 

відповідності з чинним законодавством 
Лекція 9. Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази 
України на період до 2010 року. 
Загальний стан та основні проблеми мінерально-сировинної бази України. 
Організаційне забезпечення та координація виконання Програми. Фінансове 
забезпечення. Етапи реалізації програми. 
 
Рекомендована література: [7, 8, 10 ] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): Стратиграфічний кодекс України. 
Порядок складання та затвердження стратиграфічних схем для території 
України. 
 
Рекомендована література: [ 10,24] 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1  
 

1. Компетенція Верховної Ради України у сфері регулювання гірничих 
відносин. 

2. Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами. 
3. Склад державної геологічної служби України. Державні 

підприємства, установи та організації державної геологічної служби 
України. 

 
Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 1. 

1. Органи, що здійснюють державне управління у галузі геологічного 
вивчення, використання і охорони надр.  

2. Компетенція Верховної Ради України у сфері регулювання гірничих 
відносин.  

3. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі геологічного 
вивчення, використання і охорони надр.  

4. Види користування надрами. Спеціальні дозволи на користування 
надрами.  

5. Надання надр для геологічного вивчення.  
6. Надання надр для захоронення відходів виробництва та інших 

шкідливих речовин, скидання стічних вод. 
7. Вимоги щодо геологічного вивчення надр. 
8. Державна реєстрація та облік робіт по геологічному вивченню надр, 

геологічна інформація. 
9. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин.  
10. Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин.  
11. Державний баланс запасів корисних копалин 
12. Державна  експертиза та оцінка запасів корисних копалин. 
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13. . Основні завдання державної геологічної служби України.  
14. Склад державної геологічної служби України. Державні підприємства, 

установи та організації державної геологічної служби України.  
15. Фінансування робіт з геологічного вивчення надр, передбачених 

державними цільовими програмами.  
16. Міжнародне співробітництво у сфері геологічної діяльності.  
17. Положення про Державну  комісію  України по запасах корисних 

копалин. Функції та повноваження ДКЗ.  
18. Встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, 

виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння. 
19. Методики розрахунку платежів за користування надрами. 

Диференційовані нормативи плати за користування надрами. 
20. Загальний стан та основні проблеми мінерально-сировинної бази 

України. Організаційне забезпечення та координація виконання 
Програми розвитку мінерально-сировинної бази України. 

 
Проблемні теми для обговорення: 

1. Проблеми охорони навколишнього середовища при геологічному 
вивчення надр та розробці родовищ корисних копалин.  

2. Державний геологічний контроль за веденням робіт по геологічному 
вивченню та використанню надр України. 
 

 
Перелік запитань на залік. 

 
1. Органи, що здійснюють державне управління у галузі геологічного 

вивчення, використання і охорони надр.  
2. Компетенція Верховної Ради України у сфері регулювання гірничих 

відносин.  
3. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі геологічного 

вивчення, використання і охорони надр.  
4. Види користування надрами. Спеціальні дозволи на користування 

надрами.  
5. Надання надр для геологічного вивчення.  
6. Надання надр для захоронення відходів виробництва та інших 

шкідливих речовин, скидання стічних вод. 
7. Вимоги щодо геологічного вивчення надр. 
8. Державна реєстрація та облік робіт по геологічному вивченню надр, 

геологічна інформація. 
9. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин.  
10. Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин.  
11. Державний баланс запасів корисних копалин 
12. Державна  експертиза та оцінка запасів корисних копалин. 



 15 

13. . Основні завдання державної геологічної служби України.  
14. Склад державної геологічної служби України. Державні підприємства, 

установи та організації державної геологічної служби України.  
15. Фінансування робіт з геологічного вивчення надр, передбачених 

державними цільовими програмами.  
16. Міжнародне співробітництво у сфері геологічної діяльності.  
17. Положення про Державну  комісію  України по запасах корисних 

копалин. Функції та повноваження ДКЗ.  
18. Встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, 

виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння. 
19. Методики розрахунку платежів за користування надрами. 

Диференційовані нормативи плати за користування надрами. 
20. Загальний стан та основні проблеми мінерально-сировинної бази 

України. Організаційне забезпечення та координація виконання 
Програми розвитку мінерально-сировинної бази України. 

21. Стадії геологічного вивчення надр. 
22. Державна геологічна служби України та Геологічна галузь України 
23. Виробнича та організаційна структура ДГСУ. 
24. Ліцензування. Гірничий відвід 
25. Плата за користування надрами 
26. Розміри платежів за користування надрами 
27. Розподіл платежів за користування надрами 
28. Види специфічних платежів у надрокористуванні 
29. види специфічних пільг у надрокористуванні 
30. Класифікація запасів та ресурсів корисних копалин Державного фонду 

надр. 
31. Співставлення визначення ресурсів та запасів, що використовуються в 

класифікаціях основних гірничо-видобувних країнах. 
32. Розподіл запасів і ресурсів за промисловим значенням, ступенем 

техніко-економічного та геологічного вивчення. 
33. Гармонізація вітчизняної Класифікації до Рамкової класифікації ООН. 
34. Поділ запасів та ресурсів корисних копалин за ступенем геологічного 

вивчення  
35. Поділ запасів та ресурсів корисних копалин за промисловим значенням 
36. Поділ запасів та ресурсів корисних копалин за ступенем техніко-

економічного вивчення 
37. Особливості Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів 

корисних копалин до родовищ залізних руд 
38. Особливості Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів 

корисних копалин до родовищ марганцевих руд. 
39. Особливості Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів 

корисних копалин до родовищ нафти і газу. 
40. Особливості Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів 

корисних копалин до родовищ будівельного та облицювального 
каменю. 
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41. Стратиграфічний кодекс України. Порядок складання та затвердження 
стратиграфічних схем для території України. 

42. Стратиграфічний кодекс України. Валідність стратиграфічних 
підрозділів. Основні правила стратиграфічної номенклатури.  

43. Стратиграфічний кодекс України. Правила публікації та авторство. 
Право пріоритету. 
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