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Основні характеристики, суть розробки. Для вдосконалення існуючих систем інтерпре-
тації геофізичної, петрохімічної, геохімічної та петрофізичної інформації створена інформаційна база 
петрогеохімічних і петрофізичних даних головних типів гранітоїдів Українського щита (УЩ). Розробле-
на структура і створені електронні таблиці з петрогеохімічними і петрофізичними даними. До електро-
нних таблиць занесено інформацію щодо вмісту петрогенних оксидів (14 ознак), щільнісних, ємнісних, 
пружних, магнітних та радіоактивних фізичних властивостей 10090 зразків кристалічних порід, відібра-
них у 540 об'єктах опробування. Додатково надана інформація про геологічну прив'язку відібраних зраз-
ків (4 показника), стислий опис порід та докладна інформація про орографічну і географічну прив'язку. 

Патентно-, конкурентоспроможні результати. Враховуючи великий обсяг інфор-
мації розробленої бази даних (БД), є можливість проводити порівняльний аналіз геологічних 
об'єктів, їх кореляцію, виконувати статистичне моделювання; багатовимірну класифікацію, 
генетичні реконструкції тощо. 

Порівняння із світовими аналогами. Немає аналогів по представництву і ознаковому 
полю серед баз даних по гранітоїдам. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 
реалізації, показники, вартість. Представлена розробка дозволить суттєво підвищити до-
стовірність створення геохімічних, петрофізичних моделей гранітоїдних комплексів і окре-
мих геологічних об'єктів, вирішувати конкретні геологічні задачі, що стоять перед геологіч-
ними організаціями України (регіональне геологічне картування, пошуки і розвідка родовищ 
корисних копалин і т. ін.). 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реа-
лізовані результати розробки. Геолого-виробничі, освітні та наукові організації, що прово-
дять різноманітні дослідження, пов'язані з вирішенням петрологічних задач, розробки палео-
тектонічних реконструкцій, проведення металогенічного прогнозу, геологічного картування, 
моделювання геологічних процесів тощо. 

Стан готовності розробки. Готова  до використання . 
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