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Основні характеристики, суть розробки. Розробка дозволяє реконструювати обста-
новки формування плутонічних утворень, дає пояснення експериментальним даним про вза-
ємозв'язки фізичних властивостей і параметрів складу інтрузивних і ультраметаморфічних 
порід. Також ця розробка виступає теоретичною і практичною основою нової області при-
кладної геофізики – динамічної геофізики. 

Суть розробки ґрунтується на використанні оригінальних класифікаційних таблиць і 
номограм для ідентифікації палеогеодинамічних параметрів досліджуваного об'єкту з пода-
льшим їх геологічним тлумаченням. 

Патентно-, конкурентоспроможні результати. Низька затратність і відсутність 
подібних аналогів робить розробку конкурентноспроможною. Розробка захищена свідоцтвом 
№А-417 від 27.02.07 про наукове відкриття "Явление петрофизической фиксации геодина-
мических процессов гранитоидными образованиями". 

Порівняння із світовими аналогами. У галузі реконструкції палеогеодинамічних 
умов за петрофізичними даними немає аналогів у світі. Розроблена методика систематизації і 
залучення петрографічного матеріалу для петрогенетичних побудов. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 
реалізації, показники, вартість. Оскільки розробка передбачає комп'ютерну обробку геоло-
гічної інформації, то її вартість залежить тільки від обсягу і номенклатури залучених пер-
винних даних геологічних досліджень (петрографічні описи гірських порід, виміряні значен-
ня фізичних характеристик, вміст хімічних елементів і т. ін.). Тому э очевидною економічна 
ефективність розробки, яка не потребує додаткових витрат і ґрунтується на наявній інформа-
ційній базі досліджуваного об'єкту. 

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 із вирішенням петрологічних задач, розробкою па-
леотектонічних реконструкцій, проведенням металогенічного прогнозу, геологічного карту-
вання, моделювання геологічних процесів тощо. 

Стан готовності розробки. Розробка повністю готова до застосування. 
Результати впровадження. Апробація розробки та її практичне застосування впер-

ше були здійснені в петрофізичній комісії Петрографічного комітету АH СРСР (Москва, 
1988; Київ, 1987), на IV Всесоюзній геохімічній нараді (Ужгород, 1988), Республіканській 
конференції "Геодинамика и минерагения Украины" (Кривий Ріг, 1989), Всесоюзному нау-
ково-технічному семінарі "Петрофизика рудных месторождений" (Ленинград, 1990), а також 
при реконструкції умов утворення низки геологічних об'єктів Українського щита і Словач-
чини. 
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