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Вступ  
 
Дисципліна «Економічна геологія» є дисципліною, що викладається на IV курсі в 

VIII семестрі в обсязі 124 годин. Форма підсумкового контролю – іспит в кінці VIII 
семестру. 
Навчальна дисципліна «Економічна геологія » має на меті формування у фахівців з вищою 
освітою необхідних знань та вмінь із геолого-економічної оцінки родовищ корисних 
копалин та геологічного простору; методів та інструментів державного регулювання 
використання надр; економічної оцінки екологічних збитків на об’єктах 
надрокористування. 

 Завданням курсу «Економічна геологія» є: 
- вивчення економічних аспектів надрокористування при оцінках родовищ корисних 

копалин і геологічного простору;  
- засвоєння методів ефективного управління процесами надрокористування. 

Предметом є сучасні методи та інструменти геолого-економічного вивчення надр 
(родовищ корисних копалин). Курс забезпечує знання про об’єкти, задачі і методи 
економічних оцінок в геології: геолого-економічної оцінки мінеральних ресурсів, 
геологічного простору, еколого-геологічні дослідження та економічні оцінки збитків від 
використання надр. Розглядаються етапи і стадії геологічного, техніко-економічного  
вивчення надр; чинники , які визначають промислову цінність родовищ і ділянок надр. 
Проводиться ознайомлення студентів з основними інструментами та нормативними 
документами, які діють в геологічній галузі у сфері державного управління 
надрокористуванням.  

Студент повинен знати: 
- основні вимоги щодо стадійності проведення геологічного вивчення та розробки 

родовищ корисних копалин; 
- чинники, які визначають промислову цінність родовищ.  
 Студент повинен вміти:  
- користуватись сучасними способами підрахунку запасів родовищ корисних 

копалин; 
- користуватись сучасними підходами і методами економічної оцінки родовищ 

корисних копалин; 
- розраховувати фінансові показники при оцінках об’єктів надрокористування із 

врахуванням специфічних ризиків гірничого бізнесу. Місце в структурно-логічній схемі 
спеціальності.  

Курс «Економічна геологія» є складовою циклу професійної підготовки фахівця за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», знайомить студентів із етапами і стадіями 
геологічного та техніко-економічного вивчення надр; особливостями оцінок родовищ 
окремих видів корисних копалин, основами економіки мінеральної сировини і 
геологорозвідувальних робіт.  

При викладанні даної дисципліни студентів знайомлять з наступними темами, які 
ґрунтовно і послідовно висвітлюють особливості сучасних проблем взаємодії природи і 
суспільства: «Геологічне вивчення надр. Запаси та ресурси корисних копалин»,  «Етапи і 
стадії геологічного вивчення надр»,  «Чинники, які визначають промислову цінність 
родовищ корисних копалин”,  «Підрахунок запасів корисних копалин», «Економічна оцінка 
родовищ корисних копалин», «Методологія геолого-економічного аналізу світової ресурсної 
бази» та ін. 

Отже, курс «Економічна геологія» розглядає важливе коло питань сучасного 
процесу геологічного вивчення і освоєння надр, які необхідно засвоїти студентам 
четвертого курсу для подальшого об’єктивного уявлення про практичне застосування 
набутих знань. 
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Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та передбачає 
проведення двох модульних контрольних робіт протягом періоду навчання (одного 
семестру) та іспиту . Підсумковий семестровий контроль у формі іспиту передбачає 
врахування кількості балів за двома модульними контрольними роботами та балів, 
набраних за письмові та усні завдання на іспиті.  

Для отримання оцінки «задовільно» необхідно набрати не менше 60 балів. 
Максимальна кількість балів, отриманих на іспиті складає 40. Максимальна оцінка при 
кожному модульному контролі складає 30 балів. При отриманні кількості балів від1 до 59 
виставляється оцінка «незадовільно». 

 
VIII семестр 

 Змістовний 
модуль І (ЗМ1) 

Змістовний 
модуль 2 (ЗМ2) 

Іспит Разом 
(підсумкова оцінка) 

Вагові 
коефіцієнти, в % 

30% 
К1=0,30 

30% 
К2=0,30 

40% 
Кзалік=40% 

100% 

Максимальна 
оцінка в балах 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Оцінка (бали) 30 30 40 100 
 
Розрахунок підсумкової оцінки за VIII семестр (зваженої): 
ПО=ЗМ1  К1 ЗМ2  К2 + КПМ  Кзалік 
 
При простому розрахунку отримаємо: 
 

 Змістовний 
модуль І (ЗМ1) 

Змістовний 
модуль 2 (ЗМ2) 

Іспит Разом 
(підсумкова 

оцінка) 
Оцінка (бали) 30 30 40 100 

 
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». 
 
Шкала відповідності1 

За 100-бальною 
шкалою Оцінка за національною шкалою  

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 4 
75 – 84  

добре 

65 – 74 3 задовільно 
60 – 64   
35 – 59 2 незадовільно 
1 – 34   
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Форми поточного контролю. Поточний контроль знань здійснюється за модульно-

рейтинговою системою і передбачає усне опитування під час лекцій – 5 балів, виконання 
письмових і самостійних робіт – 5 балів. 
Студент може отримати в кожному із змістовних модулів максимально 10 балів. 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ГЕОЛОГІЯ» 
 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Оцінювання за формами контролю: 
VIII семестр_____________________________________________________________ 
Модульна контрольна робота 1  1-30 балів. 
Усна відповідь, домашня письмова робота – 5 балів 
Письмова контрольна робота – 10 балів 
Практичні роботи – 10 балів 
Самостійна робота – 5 балів 
 
Модульна контрольна робота 2  1-30 балів. 
Усна відповідь, домашня письмова робота – 5 балів 
Письмова контрольна робота – 10 балів 
Практичні роботи – 10 балів 
Самостійна робота – 5 балів 
 
Підсумковий контроль – у формі іспиту. 
Іспит 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 іспит – 40. 

 
VIII семестр_____________________________________________________ 
Змістовий модуль 1:  Геологічне та техніко-економічне вивчення надр: етапи і 

стадії. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин та геологічного 
простору. 

Максимальна кількість балів – 30. 
Термін – 2-га декада жовтня. 
 
Змістовий модуль 2: Економічна оцінка збитків при використанні надр. 

Економічні механізми та система державного регулювання використання надр. 
Максимальна кількість балів – 30. 
Термін – 3-тя декада грудня. 
 
Підсумковий контроль (іспит) 
Студент повинен: 

- засвоїти основні вимоги щодо стадійності проведення геологічного вивчення та 
розробки родовищ корисних копалин; 

- чинники, які визначають промислову цінність родовищ; 
- вміти користуватись сучасними способами підрахунку запасів родовищ корисних 

копалин; 
- вміти користуватись сучасними підходами і методами економічної оцінки родовищ 

корисних копалин; 
- вміти розраховувати фінансові показники при оцінках об’єктів надрокористування 

із врахуванням специфічних ризиків гірничого бізнесу. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
Кількість годин № 

лек-
ції 

Назва лекції 
Лек-
ції 

Прак
тичні 

самос
т. роб 

Інші 
форми 

контрол
ю (бали) 

І СЕМЕСТР 
Змістовий модуль 1. 

Геологічне та техніко-економічне вивчення надр: етапи і стадії.  
Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин та геологічного 

простору. 
Тема 1. 

Геологічне вивчення надр. Запаси та ресурси корисних копалин   
1 Вступ. Об’єкт та предмет, завдання  курсу 

«Економічна геологія». Економічна геологія в 
системі геологічних наук. Види економічних оцінок 
в геології 

1  3  

2 Поняття про запаси та ресурси корисних копалин в 
дослідженнях економічної геології 

1 2   

3 Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин. 
Економічні класифікації корисних копалин 

2 2 3  

Тема 2 Етапи і стадії геологічного вивчення надр 
4 Стадія I. Регіональне геологічне вивчення території 

України  
Стадія II. Пошук та пошукова оцінка родовищ 
корисних копалин  
Стадія III. Розвідка родовищ корисних копалин 

2 2 3  

Тема 3. Чинники, які визначають промислову цінність родовищ корисних копалин 
5 Чинники, які визначають промислову цінність 

родовищ корисних копалин. Запаси (ресурси) 
родовищ. Якість мінеральної сировини. 
Технологічні властивості сировини. 
Гірничотехнічні умови експлуатації. Географо-
економічні умови експлуатації. Екологічні умови 
експлуатації. 

2 2 3  

6 Геолого-промислова класифікація родовищ 
корисних копалин 

1 1 3  

7 Поняття про кондиції. Розвідувальні кондиції. 
Експлуатаційні кондиції. 

1 1 4  

Тема 4. Підрахунок запасів корисних копалин. 
8 Способи підрахунку запасів 2  3  
9 Достовірність інформації при підрахунку запасів 

корисних копалин 
 2   

Тема 5. Економічна оцінка родовищ корисних копалин 
10 Визначення економічної оцінки родовищ корисних 

копалин. Методичні підходи до вартісної оцінки 
родовищ корисних копалин 

2 2 3  

11 Стадії та показники оцінки родовищ корисних 
копалин. Визначення оптимального терміну 
експлуатації родовища та річної виробничої 
потужності підприємства 

2 2 3  
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12 Ризики гірничого бізнесу та можливості їх оцінки.  1  3  
13 Використання методів вартісної оцінки родовищ 

корисних копалин на різних стадіях вивчення і освоєння 
надр 

1  4  

 Тема 6. Методологія геолого-економічного аналізу світової ресурсної бази 
14 Методологія геолого-економічного аналізу світової 

ресурсної бази 
2 2 3  

Тема 7. Вивчення і економічна оцінка геологічного простору 
15 Ресурси геологічного простору та їх вивчення 2  3  
16 Методичні підходи до вартісної оцінки ресурсів 

геологічного простору 
2 2 3  

 модульна контрольна робота 1  2   
 Всього  24 22 44  

Контрольна модульна робота 1  
Геологічне та техніко-економічне вивчення надр: етапи і стадії.  

Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин та геологічного простору. 
 

Змістовий модуль 2. Економічна оцінка збитків при використанні надр. 
Економічні механізми та система державного регулювання використання надр. 

Тема 8. Економічна оцінка збитків при використанні надр 
17 Фактори впливу на довкілля при використанні 

надр. Еколого-геологічні дослідження територій. 
Економічна оцінка збитків від використання надр 

2 2 4  

Тема 9. Економічні механізми та система державного регулювання використання 
надр 

18 Оподаткування у сфері використання надр. Рентне 
регулювання в надрокористуванні 

2 2 4  

19 Фінансове забезпечення геологічного вивчення 
надр 
Процедура фінансового аналізу  для оцінки ренти 

2 2 4  

20 Методи державного регулювання використання надр 2 2 4  
 модульна контрольна робота 2  2   
 Всього  8 10 16  

Контрольна модульна робота 2. Економічна оцінка збитків при використанні надр. 
Економічні механізми та система державного регулювання використання надр. 

 Всього  32 32 60  
 Всього контрол. модульних робіт 2 

 
Загальний обсяг  - 124 год, у тому числі: 
Лекцій  - 32 год, 
Практичних – 32 год, 
Самостійна робота – -60 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Геологічне та техніко-економічне вивчення надр: етапи і стадії. Геолого-
економічна оцінка родовищ корисних копалин та геологічного простору 

 
ТЕМА 1  

Геологічне вивчення надр. Запаси та ресурси корисних копалин . 
Лекція 1. Вступ. Об’єкт та предмет, завдання  курсу «Економічна геологія». Економічна 
геологія в системі геологічних наук. Види економічних оцінок в геології.  
Предмет, задачі та методи досліджень.економічної геології. Геолого-економічна оцінка 
мінерально-сировинних ресурсів. Інженерно-геологічне вивчення і геолого-економічна 
оцінка геологічного простору. Еколого-геологічні дослідження та геолого-економічна 
оцінка екологічних збитків від використання надр. 
Рекомендована література: [9, 8] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): розглянути особливості використання термінів 
«економічна геологія», «економіка мінеральної сировини», «економіка 
геологорозвідувальних робіт». 
Рекомендована література: [16] 
 
Лекція 2. Поняття про запаси та ресурси корисних копалин в дослідженнях економічної 
геології. Ресурси і запаси корисних копалин як об’єкт геолого-економічного аналізу. 
Особливості класифікацій запасів і ресурсів для окремих видів корисних копалин. 
Рекомендована література: [8,20] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): підготувати інформацію про відмінність 
підходів до термінів «запаси» і «ресурси» у вітчизняних та іноземних літературних 
джерелах. 
Рекомендована література:[ 8, 9] 
 

Практична робота 1.  
Вивчення характеристик запасів і ресурсів корисних копалин:  
а) відповідність запасів промисловим кондиціям; 
б) умови залягання, форма, потужність і будова рудних тіл; 
в) природні й промислові типи, марки і сорти сировини; 
г) умови розкриття  і розробки родовища; 
д) ступінь вивченості, розвіданості, підготовленості родовища до використання в 
промисловості. 

Рекомендована література: [18,20] 
 
Лекція 3. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин. Економічні класифікації 
корисних копалин. 
Поділ запасів і ресурсів корисних копалин за ступенем геологічного вивчення, за 
ступенем техніко-економічного вивчення, за промисловим значення, за складністю 
геологічної будови родовища або його ділянки. 
Рекомендована література: [8,18] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): підготувати інформацію про відмінність 
 
Практична робота 2.  

1. Визначення групи складності геологічної будови родовища за наданими 
характеристиками. 
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2. Визначення належності родовищ корисних копалин до відповідних груп із 
використанням Інструкцій до застосування Класифікації запасів і ресурсів для 
окремих видів корисних копалин. 

Рекомендована література: [7,8] 
 

ТЕМА 2  
Етапи і стадії геологічного вивчення надр 

Лекція 4. Стадія I. Регіональне геологічне вивчення території України  
Стадія II. Пошук та пошукова оцінка родовищ корисних копалин  
Стадія III. Розвідка родовищ корисних копалин 
Стадії геологічного вивчення надр за схемою, що прийнята в Росії і рекомендована ООН. 
Рекомендована література: [6, 7, 9 ] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год):  проаналізувати співвідношення етапів ГРР в 
окремих країнах та регіонах світу.. 
Рекомендована література: [13,20] 
 
Практична робота 3.  

1. Співставлення визначення ресурсів та запасів, що використовуються в 
класифікаціях провідних гірничо-видобувних країн; 

2. Проведення класифікація корисних копалин за факторами економічної оцінки 
Рекомендована література: [13,16,20 ] 
 

ТЕМА 3.  
Чинники, які визначають промислову цінність родовищ корисних копалин 

 
Лекція 5. Чинники, які визначають промислову цінність родовищ корисних копалин. 
Запаси (ресурси) родовищ. Якість мінеральної сировини. Технологічні властивості 
сировини. Гірничотехнічні умови експлуатації. Географо-економічні умови експлуатації. 
Екологічні умови експлуатації. 
Рекомендована література: [3,16,25] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): визначити рівні зростання експорту і імпорту 
корисних копалин  по окремим групам сировини. 
Рекомендована література: [10, 15, 8, 9] 
 
Практична робота 4.  

1. Проведення градації родовищ корисних копалин за розмірами запасів; 
2. Проведення градації родовищ корисних копалин за потенційною вартістю 

Рекомендована література: [9,20] 
 
Лекція 6. Геолого-промислова класифікація родовищ корисних копалин. Геолого-
промислова класифікація руд чорних металів. Геолого-промислова класифікація руд 
кольорових металів за Інструкціями до застосування Класифікації запасів і ресурсів 
державного фонду надр. Геолого-промислова класифікація родовищ вугілля. 
Рекомендована література: [18,20] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): особливості технологічних  класифікацій 
мінеральної сировини. 
Рекомендована література: [2, 6] 
 
Практична робота 5.  
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1. Вивчення геолого-промислових класифікацій родовищ металічних корисних 
копалин; 

2. Вивчення геолого-промислових класифікацій родовищ неметалічних корисних 
копалин; 

3. Визначення ознак геолого-промислової, формаційно-генетичної класифікації 
родовищ та технологічної класифікації руд корисних копалин. 

Рекомендована література: [2,6,20] 
 

Лекція 7. Поняття про кондиції. Розвідувальні кондиції. Експлуатаційні кондиції. 
Параметри кондицій :  
1. Мінімальний промисловий вміст корисного компоненту,  
2. Бортовий вміст корисного компоненту;  
3. Умови оконтурення рудних тіл;  
4. Коефіцієнти для приведення в комплексних рудах вмістів корисних компонентів до 

вмісту умовного основного компоненту; 
5. Максимально допустимий вміст шкідливих домішок; 
6. Перелік супутніх компонентів (окремо за технологічними типами корисних 

копалин), за якими необхідно підраховувати запаси; 
7. Мінімальний коефіцієнт рудоносності; 
8. Мінімальні потужність тіл корисних копалин; 
9. Максимально припустима потужність прошарків пустих порід або некондиційних руд, 

які включаються в підрахунковий контур запасів; 
10. Мінімальні запаси ізольованих тіл корисних копалин; 
11. Максимальна глибина підрахунку запасів, для відкритого способу – граничні 

коефіцієнти розкриття. 
Рекомендована література: [2, 3, 16] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): вивчення параметрів кондицій на окремі види 
мінеральної сировини у вітчизняних нормативних документах. 
Рекомендована література: [18] 
 
Практична робота 6.  

1. Визначення показників постійних кондицій на мінеральну сировину; 
2. Визначення показників тимчасових кондицій на мінеральну сировину; 
3. Розрахунок та визначання залежностей при варіаціях параметрів кондицій при 

підрахунку запасів твердих корисних копалин 
Рекомендована література: [2,3,16] 
 

Тема 4. Підрахунок запасів корисних копалин. 
Лекція 8. Способи підрахунку запасів. 

Використання поправочних показників : коефіцієнт рудоносності, коефіцієнт вмісту 
корисного компоненту, коефіцієнт об’ємної ваги, коефіцієнт вологості та ін.. Підрахунок 
запасів способами геологічних й експлуатаційних блоків та розрізів, середнього 
арифметичного та ін.. 

Рекомендована література: [2,20] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): вивчення особливостей використання способів 
підрахунку запасів для окремих геолого-промислових типів родовищ. 
Рекомендована література: [2,20] 
 
Практична робота 7. Достовірність інформації при підрахунку запасів корисних копалин. 
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Використання методики оцінки достовірності запасів із визначенням наступних 
параметрів: 
 достовірність геолого-геометричних побудов: розвідувальних розрізів, структурних 

планів і проекцій, оконтурення рудних тіл; 
 достовірність параметрів підрахунку запасів: середнього вмісту компонентів, потужності 

геологічних тіл, різноманітних коефіцієнтів; 
 зв’язок достовірності з технічними, методичними і геологічними факторами; 
 достовірність запасів як синтетичний показник прогнозних і промислових запасів 

різних категорій. 
 
Рекомендована література: [2,12,23] 

 
Тема 5. Економічна оцінка родовищ корисних копалин 

 
Лекція 9. Визначення економічної оцінки родовищ корисних копалин. Методичні підходи 
до вартісної оцінки родовищ корисних копалин. Можливості та недоліки використання 
методик доходного, порівняльного та витратного підходів при оцінках об’єктів 
надрокористуання. 
Рекомендована література: [3,7, 20] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): Підготувати інформацію щодо особливостей 
оцінки родовищ корисних копалин із діючими гірничо-добувними підприємствами.. 
Рекомендована література: [ 3,7] 
 
Практична робота 8.  

1. Вивчення методик доходного підходу при проведенні ГЕО - методи дисконтування 
грошових потоків, капіталізації, реальних опціонів; 

2. Вивчення методик витратного  підходу при проведенні ГЕО - метод  капіталізації 
витрат з використанням різних мультиплікаторів; 

3. Вивчення методик порівняльного підходу при проведенні ГЕО - методи зіставлених 
угод та опціонів. 

Рекомендована література: [3,7,14,20 ] 
 
Лекція 10. Стадії та показники оцінки родовищ корисних копалин. Визначення 
оптимального терміну експлуатації родовища та річної виробничої потужності 
підприємства. 
Рекомендована література: [7, 13,25 ] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): співставлення стадій геологорозвідувальних 
робіт із стадійністю проведення геолого-економічної оцінки. 
Рекомендована література: [ 3] 
 
Практична робота 9. Розрахунок основних техніко-економічних показників оцінки 
родовищ корисних копалин: бортовий вміст, геологічні запаси руди, середній вміст 
корисних компонентів в геологічних запасах, промислові  запаси корисних компонентів, 
річна виробнича потужність підприємства, показники збагачення мінеральної сировини, 
вилучення корисних компонентів в концентрат, вміст корисних компонентів у 
концентраті та ін.. 
Рекомендована література: [7,12 ] 
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Лекція 11. Ризики гірничого бізнесу та можливості їх оцінки. Статус гірничого проекту. 
Технічні аспекти пов’язані з достовірністю підрахунків запасів. Організаційні і політичні 
ризики. 
Використання методів вартісної оцінки родовищ корисних копалин на різних стадіях 
вивчення і освоєння надр. 
Рекомендована література: [5,14 ] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): особливості проведення геолого-економічної 
оцінки родовищ на початкових етапах геологічного вивчення надр. 
Рекомендована література: [ 5,14] 

 
Тема 6. Методологія геолого-економічного аналізу світової ресурсної бази 

 
Лекція 12. Методологія геолого-економічного аналізу світової ресурсної бази. 
Загальний аналіз проблеми. Загальна характеристика сировини. Геологічна 
характеристика сировини – типові рудні формації, генезис промислових скупчень; 
генетичні, речовинні й геолого-промислові типи родовищ, їхня роль і значення в сучасній 
структурі видобувної промисловості та у майбутньому; металогенія. Ресурсні аспекти. 
Технологічні аспекти. Проблеми ринку. 
Рекомендована література: [9,26 ] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): Екологічні проблеми у сучасному 
гірничодобувному виробництві. 
Рекомендована література: [ 27,28] 

 
Практична робота 10.  

1. Вивчення характеристик найважливіших гірничорудних компаній світу.  
2. Прогноз споживання, видобутку і вартості окремих видів мінеральної  сировини на 

період до 2015 р. 
Рекомендована література: [9,13 ] 
 

Тема 7. Вивчення і економічна оцінка геологічного простору 
Лекція 13. Ресурси геологічного простору та їх вивчення. Критерії економічної оцінки 

геологічного простору: 
 функціональна можливість використання; 
 ризик використання – величина можливих збитків (економічних і екологічних) 

від руйнування об’єктів; 
 величина прибутку від використання; 
 заощадження на інженерному захисті за рахунок використання властивостей 

(природної якості) геологічного середовища; 
 фінансові ризики спорудження і експлуатації об’єктів, пов’язані з проявом 

небезпечних геологічних явищ і процесів (землетрусів, зсувів, карсту та ін.); 
 зовнішні ефекти (величина нанесених навколишньому середовищу і населенню 

збитків внаслідок використання елементів геологічного простору); 
 витрати на забезпечення охорони навколишнього природного середовища. 

Рекомендована література: [4,14 ] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): вивчення особливостей оцінки геологічних 
об’єктів (геологічних пам’ятників), які мають культурну цінність, та ресурсів, які 
використовуються в лікувальних цілях. 
Рекомендована література: [ 4,19] 
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Лекція 14. Методичні підходи до вартісної оцінки ресурсів геологічного простору. 
Економічна оцінка ресурсу поверхні геологічного простору. Економічна оцінка вільного 
простору природних геологічних  об’єктів. Економічна оцінка геологічного простору для 
проходження гірничих виробок при вивченні надр і видобутку корисних копалин.  
Рекомендована література: [4,19 ] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): Підготувати інформацію щодо особливостей 
використання геологічного середовища в Україні. 
Рекомендована література: [ 19] 
 
Практична робота 11. Визначення базових показників економічної оцінки ресурсів 
геологічного простору: 

 Витрати на інженерний захист будівель та споруд 
 Витрати на ліквідацію наслідків екодеструктивної діяльності 
 Витрати на підтримання стану екосистем 
 Рентний прибуток від використання ресурсів геологічного простору 
 Економічний збиток від порушення (забруднення) інших природних ресурсів 
 Втрачені вигоди при не використанні ресурсів геологічного середовища 

Рекомендована література: [19 ] 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1  
 

1. Види економічних оцінок в геології.  
2. Чинники, які визначають промислову цінність родовищ корисних копалин. 

Гірничотехнічні умови експлуатації.  
3. Визначення базових показників економічної оцінки ресурсів геологічного 

простору. 
 

Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 1. 
1. Предмет, задачі та методи досліджень.економічної геології.  
2. Геолого-економічна оцінка мінерально-сировинних ресурсів.  
3. Інженерно-геологічне вивчення і геолого-економічна оцінка геологічного простору. 

Еколого-геологічні дослідження та геолого-економічна оцінка екологічних збитків від 
використання надр. 

4. особливості використання термінів «економічна геологія», «економіка мінеральної 
сировини», «економіка геологорозвідувальних робіт». 

5. Поняття про запаси та ресурси корисних копалин в дослідженнях економічної 
геології 

6. відмінність підходів до термінів «запаси» і «ресурси» у вітчизняних та іноземних 
літературних джерелах. 

7. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин. Економічні класифікації 
корисних копалин. 

8. Поділ запасів і ресурсів корисних копалин за ступенем геологічного вивчення, за 
ступенем техніко-економічного вивчення, за промисловим значення, за складністю 
геологічної будови родовища або його ділянки. 

9. Етапи і стадії геологічного вивчення надр 
10. Стадія I. Регіональне геологічне вивчення території України  
11. Стадія II. Пошук та пошукова оцінка родовищ корисних копалин  
12. Стадія III. Розвідка родовищ корисних копалин 
13. Стадії геологічного вивчення надр за схемою, що прийнята в Росії і рекомендована 

ООН. 
14. співвідношення етапів ГРР в окремих країнах та регіонах світу.. 
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15. Співставлення визначення ресурсів та запасів, що використовуються в 
класифікаціях провідних гірничо-видобувних країн; 

16. Чинники, які визначають промислову цінність родовищ корисних копалин. Запаси 
(ресурси) родовищ.  

17. Чинники, які визначають промислову цінність родовищ корисних копалин. Якість 
мінеральної сировини.  

18. Чинники, які визначають промислову цінність родовищ корисних копалин. 
Технологічні властивості сировини.  

19. Чинники, які визначають промислову цінність родовищ корисних копалин. 
Гірничотехнічні умови експлуатації.  

20. Чинники, які визначають промислову цінність родовищ корисних копалин. 
Географо-економічні умови експлуатації. Екологічні умови експлуатації. 

21. градації родовищ корисних копалин за розмірами запасів; 
22. градації родовищ корисних копалин за потенційною вартістю 
23. Геолого-промислова класифікація родовищ корисних копалин. 
24. Поняття про кондиції. Розвідувальні кондиції. Експлуатаційні кондиції.  
25. Показники та параметри кондицій. 
26. Мінімальний промисловий вміст корисного компоненту,  
27. Бортовий вміст корисного компоненту;  
28. Умови оконтурення рудних тіл;  
29. Коефіцієнти для приведення в комплексних рудах вмістів корисних компонентів до 

вмісту умовного основного компоненту; 
30. Максимально допустимий вміст шкідливих домішок; 
31. Перелік супутніх компонентів (окремо за технологічними типами корисних 

копалин), за якими необхідно підраховувати запаси; 
32. Мінімальний коефіцієнт рудоносності; 
33. Мінімальні потужність тіл корисних копалин; 
34. Максимально припустима потужність прошарків пустих порід або некондиційних руд, 

які включаються в підрахунковий контур запасів; 
35. Мінімальні запаси ізольованих тіл корисних копалин; 
36. Максимальна глибина підрахунку запасів, для відкритого способу – граничні 

коефіцієнти розкриття. 
37. Способи підрахунку запасів. 
38. Достовірність інформації при підрахунку запасів корисних копалин. 
39. Визначення економічної оцінки родовищ корисних копалин.  
40. Методичні підходи до вартісної оцінки родовищ корисних копалин.  
41. Можливості та недоліки використання методик доходного, порівняльного та 

витратного підходів при оцінках об’єктів надрокористуання. 
42. Стадії та показники оцінки родовищ корисних копалин. Визначення оптимального 

терміну експлуатації родовища та річної виробничої потужності підприємства. 
43. співставлення стадій геологорозвідувальних робіт із стадійністю проведення 

геолого-економічної оцінки. 
44. Ризики гірничого бізнесу та можливості їх оцінки. Статус гірничого проекту.  
45. Технічні аспекти пов’язані з достовірністю підрахунків запасів.  
46. Організаційні і політичні ризики гірничого бізнесу. 
47. Використання методів вартісної оцінки родовищ корисних копалин на різних 

стадіях вивчення і освоєння надр. 
48. особливості проведення геолого-економічної оцінки родовищ на початкових етапах 

геологічного вивчення надр. 
49. Екологічні проблеми у сучасному гірничодобувному виробництві. 
50. Ресурси геологічного простору та їх вивчення.  
51. Критерії економічної оцінки геологічного простору: 
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52. Методичні підходи до вартісної оцінки ресурсів геологічного простору.  
53. Економічна оцінка ресурсу поверхні геологічного простору.  
54. Економічна оцінка вільного простору природних геологічних  об’єктів.  
55. Економічна оцінка геологічного простору для проходження гірничих виробок при 

вивченні надр і видобутку корисних копалин.  
56. Визначення базових показників економічної оцінки ресурсів геологічного 

простору. 
 

Змістовий модуль 2.  
Економічна оцінка збитків при використанні надр. Економічні механізми та система 

державного регулювання використання надр. 
 

Тема 8. Економічна оцінка збитків при використанні надр 
Лекція 15. Фактори впливу на довкілля при використанні надр. Еколого-геологічні 
дослідження територій. Економічна оцінка збитків від використання надр. 
Порушення породного масиву внаслідок ведення гірничих робіт. Накопичення відходів 
гірничодобувного і переробного комплексів. Порушення гідрогеологічного режиму 
території. Еколого-геологічне моделювання. Еколого-геологічний моніторинг.  
 
Рекомендована література: [19,21 ] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): проведення функціонального аналізу еколого-
геологічної обстановки.  
Рекомендована література: [27,28 ] 
 
Практична робота 13.  

1. Вивчення можливостей застосування еколого-геологічного картування як основний 
метод вивчення еколого-геологічних умов геологічного простору. 

2. Економічна оцінки екологічних збитків, пов’язаних із техногенним впливом на 
літосферу й використанням ресурсів геологічного середовища. 

Рекомендована література: [15,19] 
 

Тема 9. Економічні механізми та система державного регулювання використання 
надр 

Лекція 16. Оподаткування у сфері використання надр. Рентне регулювання в 
надрокористуванні. Цілі та пріоритети системи оподаткування. Складові системи 
оподаткування. Роль глобального податкового середовища. Впливи макроекономічних 
чинників. Загальні положення рентного регулювання. 
Рекомендована література: [13,14 ] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): Роль  ренти  і  гірничого  капіталу  в 
управлінні  ресурсами 
Рекомендована література: [14 ] 
 
Практична робота 14. Моделювання податкових режимів.  
Вивчення модельних прикладів режимів оподаткування використання надр. 
 
Рекомендована література: [14 ] 
 
Лекція 17. Фінансове забезпечення геологічного вивчення надр 
Процедура фінансового аналізу  для оцінки ренти. Форми капіталізації 
геологорозвідувальних робіт. Фінансування геологорозвідувальних робіт у розвинених 
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країнах за їх стадіями. Гірничий капітал як фінансова база ГРР. Організаційно-економічні 
передумови фінансування ГРР.  
Рекомендована література: [4,5,14 ] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): принципової схеми фінансування ГРР за 
ринково-економічними засадами. 
Рекомендована література: [4,5 ] 
 
Практична робота 15. Визначення показників чистої поточної вартості, показників 
прибутковості  при експлуатації родовищ корисних копалин. Фактор часу при виконанні 
ГЕО. Елементи теорії грошових потоків. Поняття аннуітету. Статичні і динамічні методи 
оцінки інвестиційних проектів у гірничо-добувному секторі. 
Рекомендована література: [3,5,25] 
 
Лекція 18. Методи державного регулювання використання надр. 
Класифікація методів державного регулювання. використання надр 
Екологічне регулювання використання надр. Функції реалізації екологічної політики на 
національному, регіональному та місцевому рівнях. 
Рекомендована література: [4,14 ] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год): Схема структурних зв`язків основних 
факторів, які визначають доцільність розробки власних родовищ мінеральної сировини і 
розвиток мінерально-сировинної бази. 
 
Рекомендована література: [1,9,10 ] 
 
Практична робота 16.  

1. Вивчення загальної схеми державного управління в галузі використання надр.  
2. Структура механізму прямого екологічного регулювання 

Рекомендована література: [1,4 ] 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 2 
1. Оподаткування у сфері використання надр.  
2. Класифікація методів державного регулювання. використання надр 
3. Схема структурних зв`язків основних факторів, які визначають доцільність 

розробки власних родовищ мінеральної сировини і розвиток мінерально-
сировинної бази. 

 
Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 2. 

4. Фактори впливу на довкілля при використанні надр.  
5. Еколого-геологічні дослідження територій. Економічна оцінка збитків від 

використання надр. 
6. Економічна оцінка збитків від використання надр. Порушення породного масиву 

внаслідок ведення гірничих робіт.  
7. Економічна оцінка збитків від використання надр. Накопичення відходів 

гірничодобувного і переробного комплексів.  
8. Економічна оцінка збитків від використання надр. Порушення гідрогеологічного 

режиму території. Еколого-геологічне моделювання. Еколого-геологічний 
моніторинг.  

9. Оподаткування у сфері використання надр.  
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10. Рентне регулювання в надрокористуванні. Цілі та пріоритети системи 
оподаткування. Складові системи оподаткування. Роль глобального податкового 
середовища.  

11. Впливи макроекономічних чинників.  
12. Загальні положення рентного регулювання. 
13. Роль  ренти  і  гірничого  капіталу  в управлінні  ресурсами 
14. Моделювання податкових режимів.  
15. Фінансове забезпечення геологічного вивчення надр. 
16. Процедура фінансового аналізу  для оцінки ренти.  
17. Форми капіталізації геологорозвідувальних робіт. Фінансування 

геологорозвідувальних робіт у розвинених країнах за їх стадіями.  
18. Гірничий капітал як фінансова база ГРР.  
19. Організаційно-економічні передумови фінансування ГРР.  
20. Методи державного регулювання використання надр. 
21. Класифікація методів державного регулювання. використання надр 
22. Екологічне регулювання використання надр.  
23. Функції реалізації екологічної політики на національному, регіональному та 

місцевому рівнях. 
24. Схема структурних зв`язків основних факторів, які визначають доцільність 

розробки власних родовищ мінеральної сировини і розвиток мінерально-
сировинної бази. 

 
Проблемні теми для обговорення: 

1. Стратегії розвитку МСБ енергетичних ресурсів України; 
2. Стратегії розвитку МСБ металічних і неметалічних корисних копалин України. 

 
Перелік запитань на іспит: 

1. Предмет, задачі та методи досліджень.економічної геології.  
2. Геолого-економічна оцінка мінерально-сировинних ресурсів.  
3. Інженерно-геологічне вивчення і геолого-економічна оцінка геологічного простору. 

Еколого-геологічні дослідження та геолого-економічна оцінка екологічних збитків від 
використання надр. 

4. Особливості використання термінів «економічна геологія», «економіка мінеральної 
сировини», «економіка геологорозвідувальних робіт». 

5. Поняття про запаси та ресурси корисних копалин в дослідженнях економічної 
геології 

6. відмінність підходів до термінів «запаси» і «ресурси» у вітчизняних та іноземних 
літературних джерелах. 

7. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин. Економічні класифікації 
корисних копалин. 

8. Поділ запасів і ресурсів корисних копалин за ступенем геологічного вивчення, за 
ступенем техніко-економічного вивчення, за промисловим значення, за складністю 
геологічної будови родовища або його ділянки. 

9. Етапи і стадії геологічного вивчення надр 
10. Стадія I. Регіональне геологічне вивчення території України  
11. Стадія II. Пошук та пошукова оцінка родовищ корисних копалин  
12. Стадія III. Розвідка родовищ корисних копалин 
13. Стадії геологічного вивчення надр за схемою, що прийнята в Росії і рекомендована 

ООН. 
14. співвідношення етапів ГРР в окремих країнах та регіонах світу.. 
15. Співставлення визначення ресурсів та запасів, що використовуються в 

класифікаціях провідних гірничо-видобувних країн; 
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16. Чинники, які визначають промислову цінність родовищ корисних копалин. Запаси 
(ресурси) родовищ.  

17. Чинники, які визначають промислову цінність родовищ корисних копалин. Якість 
мінеральної сировини.  

18. Чинники, які визначають промислову цінність родовищ корисних копалин. 
Технологічні властивості сировини.  

19. Чинники, які визначають промислову цінність родовищ корисних копалин. 
Гірничотехнічні умови експлуатації.  

20. Чинники, які визначають промислову цінність родовищ корисних копалин. 
Географо-економічні умови експлуатації. Екологічні умови експлуатації. 

21. Градації родовищ корисних копалин за розмірами запасів; 
22. Градації родовищ корисних копалин за потенційною вартістю 
23. Геолого-промислова класифікація родовищ корисних копалин. 
24. Поняття про кондиції. Розвідувальні кондиції. Експлуатаційні кондиції.  
25. Показники та параметри кондицій. 
26. Мінімальний промисловий вміст корисного компоненту,  
27. Бортовий вміст корисного компоненту;  
28. Умови оконтурення рудних тіл;  
29. Коефіцієнти для приведення в комплексних рудах вмістів корисних компонентів до 

вмісту умовного основного компоненту; 
30. Максимально допустимий вміст шкідливих домішок; 
31. Перелік супутніх компонентів (окремо за технологічними типами корисних 

копалин), за якими необхідно підраховувати запаси; 
32. Мінімальний коефіцієнт рудоносності; 
33. Мінімальні потужність тіл корисних копалин; 
34. Максимально припустима потужність прошарків пустих порід або некондиційних руд, 

які включаються в підрахунковий контур запасів; 
35. Мінімальні запаси ізольованих тіл корисних копалин; 
36. Максимальна глибина підрахунку запасів, для відкритого способу – граничні 

коефіцієнти розкриття. 
37. Способи підрахунку запасів. 
38. Достовірність інформації при підрахунку запасів корисних копалин. 
39. Визначення економічної оцінки родовищ корисних копалин.  
40. Методичні підходи до вартісної оцінки родовищ корисних копалин.  
41. Можливості та недоліки використання методик доходного, порівняльного та 

витратного підходів при оцінках об’єктів надрокористуання. 
42. Стадії та показники оцінки родовищ корисних копалин. Визначення оптимального 

терміну експлуатації родовища та річної виробничої потужності підприємства. 
43. співставлення стадій геологорозвідувальних робіт із стадійністю проведення 

геолого-економічної оцінки. 
44. Ризики гірничого бізнесу та можливості їх оцінки. Статус гірничого проекту.  
45. Технічні аспекти пов’язані з достовірністю підрахунків запасів.  
46. Організаційні і політичні ризики гірничого бізнесу. 
47. Використання методів вартісної оцінки родовищ корисних копалин на різних 

стадіях вивчення і освоєння надр. 
48. Особливості проведення геолого-економічної оцінки родовищ на початкових 

етапах геологічного вивчення надр. 
49. Екологічні проблеми у сучасному гірничодобувному виробництві. 
50. Ресурси геологічного простору та їх вивчення.  
51. Критерії економічної оцінки геологічного простору: 
52. Методичні підходи до вартісної оцінки ресурсів геологічного простору.  
53. Економічна оцінка ресурсу поверхні геологічного простору.  
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54. Економічна оцінка вільного простору природних геологічних  об’єктів.  
55. Економічна оцінка геологічного простору для проходження гірничих виробок при 

вивченні надр і видобутку корисних копалин.  
56. Визначення базових показників економічної оцінки ресурсів геологічного 

простору. 
57. Фактори впливу на довкілля при використанні надр.  
58. Еколого-геологічні дослідження територій. Економічна оцінка збитків від 

використання надр. 
59. Економічна оцінка збитків від використання надр. Порушення породного масиву 

внаслідок ведення гірничих робіт.  
60. Економічна оцінка збитків від використання надр. Накопичення відходів 

гірничодобувного і переробного комплексів.  
61. Економічна оцінка збитків від використання надр. Порушення гідрогеологічного 

режиму території. Еколого-геологічне моделювання. Еколого-геологічний 
моніторинг.  

62. Оподаткування у сфері використання надр.  
63. Рентне регулювання в надрокористуванні. Цілі та пріоритети системи 

оподаткування. Складові системи оподаткування. Роль глобального податкового 
середовища.  

64. Впливи макроекономічних чинників.  
65. Загальні положення рентного регулювання. 
66. Роль  ренти  і  гірничого  капіталу  в управлінні  ресурсами 
67. Моделювання податкових режимів.  
68. Фінансове забезпечення геологічного вивчення надр. 
69. Процедура фінансового аналізу  для оцінки ренти.  
70. Форми капіталізації геологорозвідувальних робіт. Фінансування 

геологорозвідувальних робіт у розвинених країнах за їх стадіями.  
71. Гірничий капітал як фінансова база ГРР.  
72. Організаційно-економічні передумови фінансування ГРР.  
73. Методи державного регулювання використання надр. 
74. Класифікація методів державного регулювання. використання надр 
75. Екологічне регулювання використання надр.  
76. Функції реалізації екологічної політики на національному, регіональному та 

місцевому рівнях. 
77. Схема структурних зв`язків основних факторів, які визначають доцільність 

розробки власних родовищ мінеральної сировини і розвиток мінерально-
сировинної бази. 
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