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ВСТУП 
Навчальна дисципліна «РРиинноокк  ддооррооггооццііннннооггоо  іі  ддееккооррааттииввннооггоо  ккаамміінннняя  ттаа  
ююввееллііррнниихх  ввииррооббіівв»»  є складовою освітньо-професійної програми підготовки 
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань 0401 – 
природничі науки з напряму підготовки 06.040103 – геологія, спеціальності - 
8.04010306 – геохімія та мінералогія. 
Дана дисципліна – за вибором (самостійний вибір навчального закладу)  за 
спеціальністю 8.04010306 – геохімія та мінералогія. 
Викладається у 3 семестрі 2 курсу магістратури в обсязі – 144 год. 
(4 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 51 год., самостійна робота – 93 год. У курсі 
передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується 
дисципліна – іспитом. 

Мета дисципліни – сформувати у майбутніх фахівців знання про світовий 
ринок природного дорогоцінного та декоративного каміння і ювелірних виробів, 
ознайомити з особливостями ринку синтетичного та облагородженого каміння. 

Завдання – надати інформацію щодо сучасного стану та тенденцій 
світового ринку дорогоцінного та декоративного каміння і ювелірних виробів. 

Структура курсу 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: теоретичний матеріал в обсязі всього курсу, що передбачається 

навчальною програмою дисципліни  
вміти: проаналізувати сучасні тенденції світового ринку та врахувати їх 

при експертній оцінці дорогоцінного і декоративного каміння та ювелірних 
виробів. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Вибіркова навчальна дисципліна «РРиинноокк  ддооррооггооццііннннооггоо  іі  
ддееккооррааттииввннооггоо  ккаамміінннняя  ттаа  ююввееллііррнниихх  ввииррооббіівв»   є складовою циклу професійної 
та практичної підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр 
геохімії та мінералогії», що логічно завершує цикл дисциплін гемологічного 
спрямування, розпочатий на першому курсі магістратури, доповнюючи та 
поглиблюючи знання у цій галузі. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «РРиинноокк  
ддооррооггооццііннннооггоо  іі  ддееккооррааттииввннооггоо  ккаамміінннняя  ттаа  ююввееллііррнниихх  ввииррооббіівв»   разом з такими 
дисциплінами як «Гемологія», «Експертиза та діагностика дорогоцінного, 
декоративного каміння та дорогоцінних металів» та «Дорогоцінне та 
декоративне каміння України» являє важливу складову гемологічної 
спеціалізації, як можливого перспективного напрямку в рамках спеціальності 
«мінералогія та геохімія». 

 
 
 
 
 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 12, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 

13 - 14. Обов’язковим для іспиту є отримання за МКР у сумі не менш ніж 20 балів. 
          (зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

Оцінювання за формами контролю: 
ЗМ1 ЗМ 2  

Min. – 18 балів Max.– 30 балів Min. – 18 балів Max.– 30 балів 
Усна відповідь   „0”  х  1 = 0 „5”  х 1  = 5 
Доповнення   „0”  х 1  = 0 „5”  х 1  = 5 
Модульна контрольна 
робота* 1 

„18”  х 1  = 18 „30”  х 1  = 30   

Модульна контрольна 
робота 2 

  „18”  х 1  = 18 „20”  х 1  = 20 
„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 
* – усі модульні контрольні роботи (МКР) мають розрахунково-аналітичний характер. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум –  36  балів для одержання іспиту обов’язково перескласти одну 
модульну контрольну роботу.  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 іспит  Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 22  60 
Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 90 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
 91 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 
 

  Шкала відповідності (за умови іспиту)              
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  

4 добре 

65 – 74  
60 – 64  

3 задовільно 

35 – 59  2 не задовільно 
1 – 34    

 
 



 
ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

Змістовий модуль 1    РИНОК ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ ТА 
ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ 

Тема 1. Короткий огляд структури видобутку дорогоцінного каміння (2 
год.):  

Розміщення головних родовищ дорогоцінного каміння. Основні регіони-
постачальники дорогоцінного каміння. Місце України в системі світових 
ринків дорогоцінного каміння та дорогоцінних металів 

Тема 2. Благородний опал ( 2 год.):  
Структура видобутку та міжнародний ринок 
Тема 3. Сапфіри та рубіни (4  год.):  
 Структура видобутку сапфірів та рубінів. Особливості ринку благородних 

корундів. Синтетичні корунди. 
Тема 4.  Смарагди  (4 год.):  
 Структура видобутку та основні країни-постачальники. Смарагди на 

міжнародному ринку дорогоцінного каміння. Синтетичні смарагди. 
Тема 5.  Благородний берил та топаз ( 2 год.):  
Структура видобутку та міжнародний ринок. 
Тема 6. Турмалін (1 год.):  
Структура видобутку та міжнародний ринок. 
Тема 7. Хризоліт (1 год.):  
Структура видобутку та міжнародний ринок. 
Тема 8. Гранати (4 год.):  
Структура видобутку та міжнародний ринок. 
Тема 9. Перли (2 год.):  
Структура видобутку та міжнародний ринок. 
Тема 10. Бурштин (2 год.):  
Структура видобутку та міжнародний ринок. 
Тема 11. Структура видобутку алмазів та  особливості алмазно-

діамантового ринку (4 год.):  
Структура видобування алмазів. Історія розвитку алмазного ринку. 

Конкуренція та монополія алмазного ринку. Структура алмазно-
діамантового ринку.  

Тема 12. Дорогоцінні метали (4 год.):  
Структура видобутку благородних металів (золото, срібло, платиноїди). 

Міжнародна торгівля благородними металами, характеристика 
основних ринків. 

 
 
 



Змістовий модуль 2 РИНОК ДЕКОРАТИВНОГО КАМІННЯ  
ТА ВИРОБІВ З НЬОГО 

 
Тема 13. Загальні відомості про ринок декоративного каміння та виробів з 
нього (24 год.):  
Світовий асортимент декоративного каміння, загальні поняття та 
термінологія. Виробничі складові ринку декоративного каміння. Головні 
економічні показники ринку декоративного каміння. 

 
Тема 14. Регіональні особливості ринку декоративного каміння в різних країнах 
(28 год.):  
Ринок декоративного каміння в країнах Західної та Центральної Європи. Ринок 
декоративного каміння в країнах Східної Європи та Закавказзя. Ринок 
декоративного каміння в країнах Азії.  



ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 
Кількість годин № 

п/п Назва  лекції 
лекції семінари самостійна 

робота 
Змістовий модуль 1 (Ринок дорогоцінного каміння та ювелірних виробів ) 

1 

Тема 1. Короткий огляд структури видобутку 
дорогоцінного каміння: Розміщення головних 
родовищ дорогоцінного каміння. Основні регіони-
постачальники дорогоцінного каміння. Місце України в 
системі світових ринків дорогоцінного каміння та 
дорогоцінних металів 

2  - 

2 Тема 2. Благородний опал: структура видобутку та 
міжнародний ринок 2  6 

3 
Тема 3. Структура видобутку сапфірів та рубінів. 

Особливості ринку благородних корундів. 
Синтетичні корунди. 

4  6 

4 
Тема 4.  Смарагди: структура видобутку та основні країни-

постачальники. Смарагди на міжнародному ринку 
дорогоцінного каміння. Синтетичні смарагди. 

4  4 

5 Тема 5.  Благородний берил та топаз: структура видобутку 
та міжнародний ринок. 2  4 

6 Тема 6. Турмалін: структура видобутку та міжнародний ринок. 1  2 

7 Тема 7. Хризоліт: структура видобутку та міжнародний ринок. 1  2 

8 Тема 8. Гранати: структура видобутку та міжнародний ринок. 4  6 

9 Тема 9. Перли: структура видобутку та міжнародний ринок. 2  4 

10 Тема 10. Бурштин: структура видобутку та міжнародний ринок. 2  6 

11 

Тема 11. Структура видобутку алмазів та  особливості 
алмазно-діамантового ринку: Структура 
видобування алмазів. Історія розвитку алмазного ринку. 
Конкуренція та монополія алмазного ринку. Структура 
алмазно-діамантового ринку.  

4  10 

12 
Тема 12. Структура видобутку благородних металів 

(золото, срібло, платиноїди). Міжнародна торгівля 
благородними металами, характеристика 
основних ринків. 

4  10 

13 Модульна  контрольна  робота    
Змістовий модуль 2 (ринок декоративного каміння та виробів з нього) 

14 

Тема 13. Загальні відомості про ринок декоративного 
каміння та виробів з нього. Світовий асортимент 
декоративного каміння, загальні поняття та 
термінологія. Виробничі складові ринку 
декоративного каміння. Головні економічні 
показники ринку декоративного каміння. 

9  15 

15 

Тема 14. Регіональні особливості ринку декоративного 
каміння в різних країнах. Ринок декоративного каміння в 
країнах Західної та Центральної Європи. Ринок 
декоративного каміння в країнах Східної Європи та 
Закавказзя. Ринок декоративного каміння в країнах Азії.  
 

10  18 



16 Підсумкова модульна  контрольна  робота    

 ВСЬОГО 51  93 
Загальний обсяг 144 год., в тому числі: 
Лекцій – 51 год. 
Самостійна робота - 93 год. 
 

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
РИНОК ДОРОГОЦІННИХ КАМІНІВ ТА ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ 

Тема 1. Короткий огляд структури видобутку дорогоцінного каміння:.. – (2 
год.) 
Лекція 1.   Розміщення головних родовищ дорогоцінного каміння. Основні регіони-
постачальники дорогоцінного каміння.  
Лекція 2.   Місце України в системі світових ринків дорогоцінного каміння та дорогоцінних 
металів 

Контрольні запитання та завдання  
1. Назвіть основні регіони-постачальники  дорогоцінного каміння. 
2. Які дорогоцінні камені постачає на світові ринки: Австралія, Мадагаскар, країни 
Південної та Східної Африки, Бразилія, країни Південної Азії? 

Рекомендована література:1- 3, 6, 15, 16, 18, 23 
 
ТЕМА 2. Благородний опал – (2 год.)  
Лекція 1.   Структура видобутку та міжнародний ринок 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 6 год.) 

1. Опрацювати тему лекції  за підручником та конспектом. 
2. У тезисній формі підготувати відповідь на наступні питання: Особливості опалів 

Австралії. Мексиканські опали. Африканські опали. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Назвіть основні регіони з видобутку благородних опалів 

 
Рекомендована література:1-3,6,9,15,18 
 

ТЕМА 3. САПФІРИ ТА РУБІНИ:– (4 год.)  
Лекція 1. Структура видобутку сапфірів та рубінів. Особливості ринку благородних 
корундів.  
Лекція 2. Синтетичні корунди. 

 
Завдання для самостійної роботи       ( 6  год.) 

1. Опрацювати тему лекції  за підручником та конспектом. 
2. У тезисній формі підготувати відповідь на наступні питання: Могокські рубіни. 

Сапфіри Монтани (США). Сапфіри Індії. Рубіни Пакистану та Афганістану. 
Благородні корунди Шрі-Ланки.  



Контрольні запитання та завдання  
1. Назвіть основні регіони з видобутку рубінів 
2. Назвіть основні регіони з видобутку сапфірів 

 
Рекомендована література:1-3,6,9, 16,18,20,23 

ТЕМА 4. Смарагди – (4 год.)  
Лекція 1. Структура видобутку та основні країни-постачальники. Смарагди на міжнародному 
ринку дорогоцінного каміння.  
Лекція 2. Синтетичні смарагди. 

 
Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 

1. Опрацювати тему лекції  за підручником та конспектом. 
2. У тезисній формі підготувати відповідь на наступні питання: Смарагди Колумбії. 

Смарагди Уралу (Росія). Смарагди Африки.  

Контрольні запитання та завдання  
1. Назвіть основні регіони з видобутку смарагдів 

 
Рекомендована література: 1-3,6,9, 16,18,20,23 

 
ТЕМА 5. Благородний берил та топаз – (2 год.) 
Лекція 1. Структура видобутку та міжнародний ринок 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 

1. Опрацювати тему лекції  за підручником та конспектом. 
2. У тезисній формі підготувати відповідь на наступні питання: Берили та топази 

України. Бразильські берили. Топази Оуру-Прету (Бразилія). Берили Мадагаскару. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Назвіть основні регіони з видобутку благородних берилів. 
2.  Назвіть основні регіони з видобутку топазів 

Рекомендована література: 1-3,6,9, 16,18,23 
 
ТЕМА 6. Турмалін – (1 год.) 
Лекція 1. Структура видобутку та міжнародний ринок 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 2 год.) 

1. Опрацювати тему лекції  за підручником та конспектом. 
2. У тезисній формі підготувати відповідь на наступні питання: Ювелірний турмалін 

Мадагаскару. Турмаліни Мозамбіку. Липівські кольорові турмаліни (Росія). 

Контрольні запитання та завдання  
1. Назвіть основні регіони з видобутку благородних берилів 

Рекомендована література: 1-3,6,9, 16,18,23 
 
ТЕМА 7. Хризоліт – (1 год.) 



Лекція 1. Структура видобутку та міжнародний ринок 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 2 год.) 
1. Опрацювати тему лекції  за підручником та конспектом. 
2. У тезисній формі підготувати відповідь на наступні питання: Хризоліт США. Хризоліти 
Африки. Хризоліти Росії. 

Контрольні запитання та завдання  
Назвіть основні регіони з видобутку хризоліту 

Рекомендована література:1-3,6,9, 16,18,23 
ТЕМА 8. Гранати – (4 год.) 
Лекція 1. Структура видобутку та міжнародний ринок 
Завдання для самостійної роботи       ( 6 год.) 
1. Опрацювати тему лекції  за підручником та конспектом. 
2. У тезисній формі підготувати відповідь на наступні питання: Піропи Чехії. Родоліти 
Мадагаскару. Альмандини США. Спесартини Африки. Демантоїд. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Назвіть основні регіони з видобутку піропів. 
2. Назвіть основні регіони з видобутку родолітів. 
3. Назвіть основні регіони з видобутку цавориту. 
4. Назвіть основні регіони з видобутку демантоїду. 
5. Назвіть основні регіони з видобутку альмандину. 
6. Назвіть основні регіони з видобутку спесартину. 

Рекомендована література: 1-3,6,9, 16,18,23 
 
ТЕМА 9. Перли – (2 год.)  
Лекція 1.Структура видобутку та міжнародний ринок 

 
Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
1. Опрацювати тему лекції  за підручником та конспектом. 
2. У тезисній формі підготувати відповідь на наступні питання: Культивовані перли  (Акойя) 
Японії. Таїтянські чорні перлини.  Прісноводні перли. 

Контрольні запитання та завдання  
Назвіть основні-країни постачальники перлів на світовий ринок 
Перерахуйте особливості культивованих перлів Південних морів, таїтянських чорних перлів,  
перлів Акойя. 

Рекомендована література: 1-3,6,9, 13,16,18,23 
 
ТЕМА 10. Бурштин – (2 год.) 
Лекція 1. Структура видобутку та міжнародний ринок 
Завдання для самостійної роботи       ( 6 год.) 
1. Опрацювати тему лекції  за підручником та конспектом. 
2. У тезисній формі підготувати відповідь на наступні питання: Бурштин України. 
Балтійський бурштин. Викопний копал. Сучасні смоли як  природні імітації бурштину. 



Контрольні запитання та завдання  
1. Перерахуйте основні ареали розповсюдження бурштину. 
2. Коротко охарактеризуйте бурштини кайнозойського віку. 
3. Коротко охарактеризуйте бурштини мезозойського віку. 
4. Коротко опишіть основні природні та синтетичні імітації бурштину представлені на ринку 

Рекомендована література: 1-3,6,9, 16,18,23,24 
 
ТЕМА 11. Структура видобутку алмазів та  особливості алмазно-
діамантового ринку:– (4 год.)  
Лекція 1. Структура видобування алмазів.  
Лекція 2. Історія розвитку алмазного ринку. Конкуренція та монополія алмазного ринку.  
Лекція 3. Структура алмазно-діамантового ринку. 
Завдання для самостійної роботи       ( 10 год.) 
1. Опрацювати тему лекції  за підручником та конспектом. 
2. У тезисній формі підготувати відповідь на наступні питання: Видобуток та збагачення 
алмазів. Промислова класифікація оцінки алмазної сировини.  

 
Контрольні запитання та завдання  
Перерахуйте основні країни-постачальники алмазів на світовий ринок. 
 

 
Рекомендована література: 1-4,6,9, 16,18,20-23 

 
ТЕМА 12. Структура видобування благородних металів (золото, срібло, 
платиноїди). Міжнародна торгівля благородними металами, 
характеристика основних ринків.– (4 год.) 

 
Завдання для самостійної роботи       ( 10 год.) 
1. Опрацювати тему лекції  за підручником та конспектом. 
2. У тезисній формі підготувати відповідь на наступні питання: Найбільші світові родовища 
золота. Найбільші світові родовища платиноїдів. Найбільші світові родовища срібла. 

Контрольні запитання та завдання  
Перерахуйте основні країни-постачальники золота на світовий ринок. 
Перерахуйте основні країни-постачальники срібла на світовий ринок. 
Перерахуйте основні країни-постачальники платиноїдів на світовий ринок. 
 
Рекомендована література: 1-12, 16,17,18,21,23 

 
ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 1 

1. Основні країни-постачальники опалів на світовий ринок 
2. Основні країни-постачальники благородних корундів на світовий ринок 
3. Основні країни-постачальники смарагдів на світовий ринок 
4. Основні країни-постачальники берилів на світовий ринок 
5. Основні країни-постачальники топазів на світовий ринок 
6. Основні країни-постачальники турмалінів на світовий ринок 
7. Основні країни-постачальники хризолітів на світовий ринок 
8. Основні країни-постачальники гранатів на світовий ринок 
9. Основні країни-постачальники перлів на світовий ринок 



10.Основні країни-постачальники бурштину на світовий ринок 
11.Основні країни-постачальники алмазів на світовий ринок 
12.Найкрупніші родовища алмазів 
13.Найбільші золотодобувні країни світу 
14.Золото як елемент світової фінансової системи 
15.Найкрупніші золотодобувні компанії світу 
16.Головні імпортери та експортери срібла 

 
  

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  
РИНОК ДЕКОРАТИВНОГО КАМІННЯ ТА ВИРОБІВ З НЬОГО 

 
ТЕМА 13. Загальні відомості про ринок декоративного каміння та виробів з 
нього (24 год.):  
 
Лекція 1. Світовий асортимент декоративного каміння, загальні поняття та 
термінологія. Зміст понять «декоративне каміння», «природне каміння», 
«натуральне каміння» «natural stone». Галузі використання необробленого 
декоративного каміння та асортимент виробів з нього. Декоративне каміння та 
вироби з нього як товар. Різноманіття гірських порід, що можуть 
використовуватись у якості декоративного каміння.  
 
Завдання для самостійної роботи:       ( 5 год.) 
Комерційні назви та торгові марки декоративного каміння. 
 
Контрольні запитання та завдання:  
1) Які гірські породи визначаються комерційними назвами «граніт» та «мармур»? 
2) Під які комерційні назви підпадають лабрадорити та габро? 
 
Рекомендована література:  
 
Лекція 2. Виробничі складові ринку декоративного каміння. Структура 
світового ринку декоративного каміння. Родовища декоративного каміння – 
географічна розповсюдженість, горно-геологічні умови залягання та 
особливості розробки. Каменевидобувні та каменеперероблюючі підприємства – 
структура, обладнання та організація діяльності. Підприємства, що 
спеціалізуються на реалізації сировини та виробів з декоративного каміння. 
Транспортна інфраструктура в галузі. Споживачі сировини та виробів з 
декоративного каміння. 
 
Завдання для самостійної роботи:       (5  год.) 
Ринок декоративного каміння України 
 
Контрольні запитання та завдання: 
1) Стисло охарактеризуйте мінерально-сировинну базу ринку декоративного каміння 
України;  



2) Дайте характеристику асортименту декоративного каміння України та виробів з 
нього; 
 
Рекомендована література:  
 
Лекція 3. Головні економічні показники ринку декоративного каміння. 
Світові запаси декоративного каміння. Об’єми та темпи видобутку 
декоративного каміння. Об’єми та темпи виробництва виробів з декоративного 
каміння. Об’єми споживання декоративного каміння. Існуючий попит на 
декоративне каміння та вироби з нього. Експорт та імпорт декоративного 
каміння. Зайнятість населення у сфері видобутку, переробки та реалізації 
декоративного каміння.  
 
Завдання для самостійної роботи:       (5  год.) 
Грошова вартість та світові ціни на декоративне каміння. 
 
Контрольні запитання та завдання: 
1) Охарактеризуйте ціни на декоративне каміння по окремим асортиментним групам;  
2) Охарактеризуйте ціни на декоративне каміння по окремим країнам виробникам;  
 
Рекомендована література:  
 

Тема 14. Регіональні особливості ринку декоративного каміння в різних країнах 
(28 год.) 
 
Лекція 4. Ринок декоративного каміння в країнах Західної та Центральної 
Європи. Перелік провідних країн, задіяних на ринку декоративного каміння 
Західної та центральної Європи:  Італія, Греція, Іспанія, Франція, Португалія, 
Норвегія, Швеція, Фінляндія, Македонія, Албанія, Ірландія, Бельгія, Германія та 
Великобританія. Систематичний огляд ринку декоративного каміння в окремих 
країнах, що включає: сировинну базу (родовища, запаси, видобуток), 
каменеобробну промисловість (підприємства та асортимент продукції), попит та 
споживання, а також імпорт та експорт декоративного каміння.  
 
Завдання для самостійної роботи:       (6  год.) 
Підготуйте доповідь про ринок декоративного каміння окремої обраної країни. 
 
Контрольні запитання та завдання: 
1) Охарактеризуйте асортимент декоративного каміння в обраній країні; 
2) Дайте стислу характеристику найбільш характерної для даної країни асортиментної 
групи декоративного каміння.  
 
Рекомендована література:  
 



Лекція 5. Ринок декоративного каміння в країнах Східної Європи та 
Закавказзя. Перелік провідних країн, задіяних на ринку декоративного каміння 
Східної Європи та Закавказзя: Систематичний огляд ринку декоративного 
каміння в окремих країнах, що включає: сировинну базу (родовища, запаси, 
видобуток), каменеобробну промисловість (підприємства та асортимент 
продукції), попит та споживання, а також імпорт та експорт декоративного 
каміння. 
 
Завдання для самостійної роботи:       (6  год.) 
Підготуйте доповідь про ринок декоративного каміння окремої обраної країни. 
 
Контрольні запитання та завдання: 
1) Охарактеризуйте асортимент декоративного каміння в обраній країні; 
2) Дайте стислу характеристику найбільш характерної для даної країни асортиментної 
групи декоративного каміння.  
 
Рекомендована література:  
 
Лекція 6. Ринок декоративного каміння в країнах Азії. Перелік провідних 
країн, задіяних на ринку декоративного каміння Систематичний огляд ринку 
декоративного каміння в окремих країнах, що включає: сировинну базу 
(родовища, запаси, видобуток), каменеобробну промисловість (підприємства та 
асортимент продукції), попит та споживання, а також імпорт та експорт 
декоративного каміння.  

 
Завдання для самостійної роботи:       (6  год.) 
Підготуйте доповідь про ринок декоративного каміння окремої обраної країни. 
 
Контрольні запитання та завдання: 
1) Охарактеризуйте асортимент декоративного каміння в обраній країні; 
2) Дайте стислу характеристику найбільш характерної для даної країни асортиментної 
групи декоративного каміння.  
 
Рекомендована література:  
 
 

ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 2 
 

Дайте відповіді на питання або виберіть правильні закінчення для тез: 
 

1. Що означає англомовне поняття «dimension stone»? 
2. Для природних гірських порід, що використовуються у декоративних цілях при  
будівництві, а також при споруджені монументальних скульптур та пам’яток в англомовній 
літературі звичайно застосовують термін: а) decorative stones; б) natural stones; г) artificial 
stones; в) monumental stones. 
3. Якими спільними фізико-механічними властивостями характеризуються природні гірські 
породи, що мають комерційну назву «граніт»? 



4. Під комерційну назву «мармур» не підпадають: а) вапняки; б) доломіти; в) серпентиніти; г) 
пісковики. 
5. Які переваги дає використання кам’яних слябів замість сировинних блоків на ринку 
декоративного каміння? 
6. Для виготовлення пиляних стінових блоків звичайно використовують: а) ракушняки; б) 
мармури; в) граніти; г) базальти. 
7. Назвіть сім фактур поверхні облицювальних плит? 
8. До списку світових лідерів, що видобувають більше 1 млн. т. на рік природного каміння не 
попадає: а) Італія; б) Індія; в) Іран; г) Ірак. 
9. В яких країнах промислово видобувають лабрадорити? 
10. Ринок сировинних мармурових блоків Російської Федерації значною мірою 
забезпечується родовищами: а) Кольського півострова; б) Уралу; в) Північного Кавказу; г) 
Далекого Сходу.  
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 ПИТАННЯ НА ІСПИТ 
 

1. Структура видобутку, основні країни-постачальники опалів. Опали на міжнародному 
ринку дорогоцінного каміння.  

2. Структура видобутку, основні країни-постачальники рубінів. Рубіни на міжнародному 
ринку дорогоцінного каміння. Синтетичні рубіни на світовому ринку коштовного каміння. 

3. Структура видобутку, основні країни-постачальники сапфірів. Сапфіри на міжнародному 
ринку дорогоцінного каміння. Синтетичні рубіни на світовому ринку коштовного каміння. 

4. Структура видобутку, основні країни-постачальники смарагдів. Смарагди на 
міжнародному ринку дорогоцінного каміння. Синтетичні смарагди на світовому ринку 
коштовного каміння. 

5. Структура видобутку, основні країни-постачальники берилів та топазів. Берили і топази на 
міжнародному ринку дорогоцінного каміння.  

6. Структура видобутку, основні країни-постачальники хризоліту та турмаліну. Турмаліни та 
хризоліти на міжнародному ринку дорогоцінного каміння.  

7. Структура видобутку, основні країни-постачальники гранатів. Гранати на міжнародному 
ринку дорогоцінного каміння.  

8. Структура видобутку, основні країни-постачальники перлів. Перли на міжнародному 
ринку дорогоцінного каміння.  

9. Структура видобутку, основні країни-постачальники бурштину. Бурштин на 
міжнародному ринку дорогоцінного каміння.  

10. Структура видобутку алмазів та  особливості алмазно-діамантового ринку. 
11. Структура видобутку благородних металів. Міжнародна торгівля благородними металами. 
12. Ринок декоративного каміння Італії. 



13. Ринок декоративного каміння Норвегії. 
14. Ринок декоративного каміння Греції. 
15. Ринок декоративного каміння Росії. 
16. Ринок декоративного каміння Китаю. 
17. Ринок декоративного каміння Фінляндії. 
18. Ринок декоративного каміння Туреччини. 
19. Ринок декоративного каміння Індії. 
20. Ринок декоративного каміння Афганістану. 


