
 



 

 
 
 
 
 
 
 



Мета дисципліни –формування у фахівців з вищою освітою необхідних знань та вмінь 
із геолого-економічної оцінки (ГЕО) родовищ корисних копалин  на різних стадіях 
геологічного вивчення надр із врахуванням природних особливостей об’єкту та 
підходів рентного надрокористування. 
 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування базових принципів підрахунку запасів на різних стадіях 
геологорозвідувальних робіт, їх класифікації, статистичного налізу і 
математичних методів в геології.  

2. Володіти навичками роботи з геологічними розрізами, крупномасштабними 
картами та планами підрахунку запасів корисних копалин, електронними 
таблицями  та іншими джерелами даних.  

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Відбувається ознайомлення з сучасними методами та інструментами геолого-
економічної оцінки ділянок надр на різних етапах геологічного та техніко-економічного 
вивчення, методами вартісної оцінки родовищ корисних копалин. Також розглядаються 
особливості геолого-економічної оцінки для різних геолого-промислових типів 
родовищ корисних копалин 

Завдання: 

- вивчення сучасних підходів і методів оцінки ресурсів і підрахунку запасів та їх 
вартісної оцінки;  

- ознайомити студентів з стадіями геолого-економічної оцінки, методиками 
визначення кількості і якості корисних копалин; 

- набуття студентами необхідних практичних навичок геолого-промислового 
моделювання родовищ корисних копалин та їх вартісної оцінки на основі 
комплексного і раціонального промислового освоєння. 

Результати навчання:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форма/Методи 
викладання і 

навчання 

Форма/Мет
оди 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумков
ій оцінці з 
дисциплін

и 

Ко
д 

Результат навчання 

1.1 Стадії та показники геолого-
економічної оцінки РКК 

лекція Письмова 
робота 

до 10% 

1.2 Методи геолого-економічної оцінки 
на початкових етапах геологічного 
вивчення 

лекція Письмова 
робота 

до 10% 

1.3 Методи детальної геолого-
економічна оцінка родовищ 
корисних копалин 

лекція, семінарське 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.4 Параметри кондицій на мінеральну 
сировину та способи їх 
обгрунтування 

лекція, семінарське 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.5 Способи підрахунку запасів 
корисних копалин 

лекція, семінарське 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.6 Показники і методики вартісної 
оцінки ресурсів і запасів корисних 
копалин 

лекція, семінарське 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 



2.1 Визначати та проводити кількісну 
оцінку геологічних ризиків 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 
робота, 
графічне та 
програмне 
представле
ння 

до 10% 

2.2 Визначати кількість промислових 
та експлуатаційних запасів 
корисних копалин.   

практичне заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

2.3 Визначати виробничу потужність 
добувних підприємств.  
Проводити оцінку 
капіталовкладень та собівартості 
виробництва при освоєнні родовищ 
корисних копалин. 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 
робота, 
графічне та 
програмне 

до 5% 

3.1 Формування письмових звітів про 
оцінку родовищ корисних копалин 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 
робота 

До 10% 

4.1 Доводити коректність обраних 
методик кількісної, якісної та 
вартісної оцінки родовищ корисних 
копалин 

семінарське заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 

Структура курсу: лекційні, семінарські і практичні заняття. 
 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота із застосування методів та інструментів геолого-економічної 
оцінки ділянок надр на різних етапах геологічного та техніко-економічного 
вивчення – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

2) Контрольна робота із застосування методик вартісної оцінки родовищ корисних 
копалин та особливостей геолого-економічної оцінки для різних геолого-
промислових типів родовищ корисних копалин – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

3) Оцінка за роботу на практичних та семінарських заняттях – 40 балів (рубіжна оцінка 
24 балів) 

 

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 бали. Під час іспиту студент відповідає на три теоретичних питання. Іспит 
проводиться у письмово-усній формі.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 
Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру, як сума 
(проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. 

 Семестрова кількість 
балів 

іспит Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 



Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час семестру 

набрав менше 20 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання 6 практичних робіт та проведення 6 семінарських занять (де 
студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені 
задачі використовуючи окреслені викладачем методи та засоби), та проведення 2 
письмових модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі 
письмово-усного іспиту. 
 
Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 

Практичні 
та 

семінарські 
 

Самостій
на робота 

Розділ1 Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин: методи та 
підходи на окремих етапах вивчення надр 

1 
Вступ. 
Тема 1  Стадії та показники геолого-

економічної оцінки РКК 
2 2 12 

2 
Тема 2. Методи геолого-економічної оцінки 

на початкових етапах геологічного 
вивчення 

2 2 12 

3 Тема 3. Оцінка геологічних ризиків 2 2 12 

4 
Тема 4. Детальна геолого-економічна оцінка 

родовищ корисних копалин 
2 2 12 

5 
Тема 5. Параметри кондицій на мінеральну 

сировину та способи їх обгрунтування 
2 2 10 

6 
Тема 6. Способи підрахунку запасів корисних 

копалин 
4 2 12 

 Контрольна робота 1    

Розділ 2 Вартісна оцінка РКК. Особливості геолого-економічної оцінки родовищ 
окремих видів корисних копалин 

6 

Тема 7. Економічна оцінка родовищ 
корисних копалин. Визначення 
виробничої потужності добувних 
підприємств. Оцінка капіталовкладень 
та основних засобів. 

4 3 12 

7 

Тема 8.  Оцінка експлуатаційних витрат на 
видобуток та переробку корисних 
копалин. Визначення доходів та 
прибутків. Вартість запасів та ресурсів 
корисних копалин 

2 3 12 

8 
Тема 9. Особливості геолого-економічної 

оцінки залізорудних родовищ у 
фінансових інвестиційних проектах 

2 2 12 

9 
Тема 10. Особливості геолого-економічної 

оцінки родовищ нафти і газу 
2 2 10 

 
Тема 11. Особливості геолого-економічної 

оцінки родовищ декоративного і 
облицювального каміння 

2 2 12 

 Контрольна робота 2    

 ВСЬОГО 26 24 128 

Загальний обсяг 180 год., в тому числі: 
Лекцій – 26год. 
Практичні заняття - 12год. 
Семінарські заняття – 12 год. 

Консультації - 2 год. 
Самостійна робота - 128год. 



 
РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА: 

Основна:  

1. Ампилов Ю.П., Герт А.А. Экономическая геология.-М.:Геоинформмарк, 2006.-329с.  
2. Вельмер Ф.В. Экономические оценки месторождений. – К.: Логос, 2001. – 201 с. 
3. Основи економічної геології. Навчальний посібник.- К.: «Логос».-2006.-223с. 
4. Рудько Г.І., Курило М.М., Радованов С.В. Геолого-економічна оцінка родовищ 

корисних копалин. -К.: Вид-во «АДЕФ-Україна», 2011.- 384 с. 
5. Рудько Г.І., Плотніков О.В., Курило М.М., Радованов С.В. Економічна геологія 

родовищ залізистих кварцитів.- К.: Вид-во «Академпрес», 2010.- 272 с. 
 

Додаткова: 
1. Войновський А.С., Василенко А.П., Лебідь М.І. До методології прогнозу та оцінки 

рудоносних об’єктів під час геологознімальних і пошукових робіт // Мін. ресурси 
України. №1.2004.С.9-11. 

2. Зималина В.Я. Достоверность разведки // Руды и металлы.–2003. – №5-6. – С. 35-
44. 

3. Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин 
державного фонду надр до родовищ руд чорних металів (заліза, марганцю та 
хрому)// Офіційний вісник України вiд 06.12.2002 - 2002 р., № 47, стор. 370 

4. Каганович С.Я. Экономика минерального сырья. – М.: Недра.–1975. – 216 с. 
5. Каждан А.Б., Кобахидзе Л.П. Геолого-экономическая оценка месторождений  

полезных  ископаемых. – М.:  Недра, 1985. – 205 с. 
6. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин Державного фонду надр. 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України №432 від 5.05.1997р.-Київ: 
Державна комісія України по запасах корисних копалин при Міністерстві екології 
та природних ресурсів. – 1997. 

7. Кодекс України Про надра. Відомості Верховної Ради. – 1994. – N 36. – 340 с. 
8. Курило М.М. Особливості визначення параметрів кондицій на мінеральну 

сировину для вітчизняних родовищ залізистих кварцитів, які розробляються// 
Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ.-№2, 2010.-С.133-139. 

9. Курило М.М., Андрєєва О.О. Визначення перспективності вітчизняних родовищ та 
проявів бентоніту на основі регресійного аналізу// Вісник КНУ. Геологія.-2007.-
№40.-С.11-14 

10. Малюк Б.І., Бобров О.Б., Меркушин І.Є. Геостатистика золоторудних родовищ 
Українського щита//Геоінформатика, 2003.-№4.-С.62-66. 

11. Методичні рекомендації з оцінки перспективних та прогнозних ресурсів твердих 
корисних копалин//Василенко А.П., Лепігов Г.Д.- К., УкрДГРІ, 2008.133 с. 

12. Методические указания по обоснованию и расчёту кондиций для подсчёта 
твёрдых полезных ископаемых (кроме углей и горючих сланцев).- М.: Изд. ГКЗ 
СССР, 1965. – 38. с. 

13. Неженский И.А. О расчете товарной стоимости прогнозных ресурсов и запасов 
твердых полезных ископаемых // Мин. ресурсы России. Экономика и управление. 
– 2003. – № 3. – С. 54–56. 

14. Неженский  И.А. Стоимостная градация месторождений полезных ископаемых // 
Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. – 2005. – №1. – С. 67-70. 

15. Погребицкий Е.О., Терновой .И. Геолого-экономическая оценка месторождений 
полезных ископаемых.-Л.:Недра.-1974.-304с. 

16. Погребицкий Е.О., Парадеев С.В., Поротов Г.С. Поиски и разведка месторождений 
полезных ископаемых. – М.: Недра, 1977. – 405 с.  



17. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых/ Под 
ред.В.В.Авдонина.-М: Академический проект; Фонд Мир.-2007.-540с. 

18. Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів 
корисних копалин/ Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради 
http://zakon.rada.gov.ua  

19. Положення про порядок розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну 
сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин.-К:ДКЗ України.-
2005.-21с. 

20. Положення про порядок техніко-економічного обґрунтування кондицій для 
підрахунку запасів родовищ нафти і газу// Офіційний вісник України вiд 
09.01.2007 - 2006 р., № 52, стор. 524. 

21. Положення про проектування гірничодобувних підприємств України та 
визначення запасів корисних копалин за ступенем підготовленості до 
видобування// Офіційний вісник України вiд 23.07.2004 - 2004 р., № 27, том 2, 
стор. 417. 

22. Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини / 
Гол. ред. Д.С.Гурський. – Київ: Комітет України з питань геології та використання 
надр. – 2000. – 20 с. 

23. Русанов Д.К. Экономическая оценка минеральных ресурсов. – М.: Недра. – 1987. – 
196 с. 

24. Шаклеин С.В., Рогова Т.Б. Оценка рисков пользования недрами.- Кемерово: ГУ 
КузГТУ.- 2009.-120с. 

25. Шумилин М.В. Геолого-экономические основы горного бизнеса. – М. – 1997. 
26. Steps for preparing uranium production feasibility studies: A Guidebook. – IAEA,  

Vienna, 1996. – 180 p. 
27. Wellmer E.W. Economic evaluation in exploration. – Springer Verlag, Berlin, 1986. 
28. http://www.infomine.ru  
29. http://www.mineral.ru 
30. http://minerals.usgs.gov 

 

 


