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ПЕРЕДМОВА
Економічна геологія – порівняно новий на пострадянському
просторі науковий напрям, який бурхливо розвивається у зв'язку з
нагальними потребами переоцінки наявної мінерально-сировинної
бази (МСБ) і взагалі природних ресурсів України в сучасних ринкових умовах. Під "економічною геологією", згідно із світовим досвідом, розуміємо науку, яка вивчає економічну доцільність освоєння і використання ресурсів надр – родовищ корисних копалин та
інших геологічних об'єктів, запасів підземних вод, інженерногеологічного середовища, екологічні наслідки їхньої експлуатації
тощо. Економічна геологія використовує і синтезує дані багатьох
інших дисциплін, у першу чергу геологічного, гірничотехнічного,
економічного, екологічного і географічного напрямів. Безумовно,
стрижнем цієї науки є традиційна "геологія родовищ корисних копалин", але в ній також використовуються методи і дані таких напрямів, як гірнича справа і технологія переробки мінеральної сировини, геоінформатика, економіка природокористування, екологія,
гемологія, геологія нафти і газу, геологорозвідувальні роботи, економіка підприємства тощо. Таким чином, економічна геологія є
міждисциплінарною наукою, основним завданням якої є обґрунтування доцільності використання об'єктів надрокористування для
потреб людства. Це визначає її практичне значення.
Разом із тим, нині переважає більш вузьке бачення цієї науки, основним завданням якої вважається аналіз і геологоекономічна оцінка об'єктів МСБ та наслідків діяльності мінерально-сировинного комплексу (МСК). У такому розумінні економічна геологія дуже тісно пов'язана з традиційним напрямом
"геологія родовищ корисних копалин" і відповідає поняттю
Economic Geology, прийнятому в західних країнах. Саме цей
напрямок геолого-економічних досліджень бурхливо розвивається в останній час на теренах України.
З урахуванням суті й завдань економічної геології основними
напрямами її розвитку в Україні є: розробка наукових засад геолого-економічної оцінки МСБ України; підготовка кваліфікованих
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фахівців у галузі економічної геології; геолого-економічна оцінка
МСБ України загалом та її окремих складових частин з урахуванням світових чинників; надання рекомендацій щодо подальших
напрямків геологорозвідувальних робіт; розробка нормативної й
правової бази функціонування і відтворення МСБ України.
Актуальність і необхідність геолого-економічної оцінки вітчизняної МСБ в сучасних умовах викликані такими причинами:
1. Перехід від державної до приватної форми фінансування
геологорозвідувальних робіт і необхідність залучення приватного капіталу на початкових стадіях геологічного вивчення надр.
2. Виснаження якісних запасів родовищ корисних копалин,
які експлуатуються протягом тривалого періоду і погіршення
гірничо-геологічних умов їхньої розробки, що привело до зниження конкурентоспроможності української мінеральної сировини і продуктів її переробки на світовому ринку, і в свою чергу, зумовило необхідність введення більш гнучкої системи кондицій на мінеральну сировину.
3. Необхідність визначення об'єктивної вартості запасів і ресурсів корисних копалин з метою оптимального державного регулювання і розподілу державного фонду надр.
4. Цінність і невідновлюваність мінеральних ресурсів визначають
необхідність їхнього раціонального та ощадливого використання.
Геологічне вивчення й оцінка об'єктів МСБ мають проводитись з
дотриманням головних принципів геолого-економічної оцінки:
 максимальне задоволення поточних і перспективних
потреб мінерально-сировинного комплексу і переробної
промисловості в конкретних видах корисних копалин з
урахуванням темпів споживання і відтворення обсягів
розвіданих запасів;
 комплексне і раціональне використання родовищ корисних копалин при мінімальних втратах корисних компонентів при видобутку, збагаченні й переробці сировини;
 мінімізація матеріальних і трудових витрат на видобуток і переробку корисних копалин.
 урахування екологічних наслідків гірничодобувної
діяльності з визначенням екологічних ризиків і збитків
при експлуатації родовищ корисних копалин.
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Перелічені чинники й особливості розвитку МСБ обумовили
необхідність розвитку в Україні сучасних теоретичних і методичних знань з економічної геології й геолого-економічної оцінки
зокрема та підготовки фахівців з цього напряму.
Що стосується підготовки фахівців, то вона здійснюється на
двох рівнях: підготовки магістрів із спеціалізацією "економічна
геологія" і підготовки фахівців вищої кваліфікації – кандидатів і
докторів наук.
З 2008 р. на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється підготовка магістрів за спеціалізацією "економічна геологія". Розроблено навчальні плани і програми підготовки фахівця з вищою
освітою за спеціальністю 8.070701 – Геологія (спеціалізація –
економічна геологія) за кваліфікацією "магістр геології, викладач вищого навчального закладу". Цими планами передбачено
поглиблене вивчення економічних питань дослідження родовищ
корисних копалин (поряд з базовими геологічними дисциплінами), зокрема такі дисципліни, як економіка підприємства, геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин (РКК), економіка природокористування, МСБ енергетичної сировини України, управління конкурентоспроможністю підприємства, експертиза коштовного і декоративного каміння, бізнес-планування та
ін. Підготовлено навчальний посібник "Основи економічної геології" (2006), серія підручників, присвячених характеристиці
корисних копалин України: "Металічні корисні копалини України" (2007), "Неметалічні корисні копалини України" (2008),
"Горючі корисні копалини України" (2009), серія монографій,
присвячених питанням економічної геології: "Урановые руды
мира. Геология, ресурсы, экономика", "Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів", "Редкоземельные руды мира. Геология, ресурсы, экономика", "Мінерально-сировинна база флюсової сировини України", "Геолого-економічна оцінка родовищ
корисних копалин" та ін.
Завданням найближчих років є відкриття міждисциплінарної
магістерської спеціальності "економічна геологія" на базі бакалавратури не тільки геологічних, а й інших природничих і гуманітарних спеціальностей (гірничих, економічних, географічних та
6

ін.); удосконалення навчальних планів і програм; методична допомога іншим ВНЗ України у відкритті відповідної спеціальності;
створення підручника "Економічна геологія".
У свій час за ініціативою академіка НАН України і чл.-кор.
РАН Є. О. Куліша було відкрито наукову спеціальність для підготовки кандидатських і докторських дисертацій 04.00.19 – "Економічна геологія", затверджену постановою президії ВАК України від 13.06.01 за № 33-07/6 Сьогодні ця спеціальність відкрита в
спеціалізованій Вченій раді Д.26.001.32 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (де також відкрита
відповідна спеціальність аспірантури), раніше вона була відкрита
в спеціалізованій Вченій раді Д.26.192.02 при Інституті геохімії
навколишнього природного середовища. За минулі роки за цією
спеціальністю захищена одна докторська і понад 10 кандидатських дисертацій, очікують своєї черги ще декілька кандидатських
дисертацій. Подальше поглиблення підготовки фахівців вищої
кваліфікації є нагальним завданням розвитку спеціальності).
Доцільність геолого-економічної переоцінки МСБ України
зумовлена в першу чергу значною роллю сировинного комплексу
в економіці нашої країни. Разом з тим, оцінка переважної більшості об'єктів МСБ була проведена ще за радянських часів без урахування сучасних ринкових відносин і глобалізаційних процесів.
Розвитку МСБ заважає недосконала законодавча база і помилкова
інвестиційна політика кінця 90-х – початку 2000-х рр., застарілі
технології видобутку і вилучення корисних компонентів, відсутність економічної оцінки багатьох видів корисних копалин та їхніх родовищ з урахуванням механізмів ринкової економіки. Тому
головним завданням геологічної галузі України на найближчі роки має стати переоцінка МСБ з урахуванням сучасних економічних критеріїв, головним з яких є забезпечення прибутку від розробки родовищ (з урахуванням екологічних факторів).
Можливими напрямами наукових досліджень можуть бути:
 аналіз стану МСБ урану України і перспектив її розвитку;
 геолого-економічна переоцінка МСБ марганцевих
руд України в сучасних ринкових умовах.
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 геолого-економічна оцінка германієносного вугілля
України в сучасних ринкових умовах;
 прогнозна оцінка центральної та східної частини УЩ
на рідкіснометалічне та рідкісноземельне зруденіння;
 розробка методів оцінки природного (рентного) потенціалу родовищ корисних копалин;
 розробка методичних указівок "Геолого-економічна
оцінка об'єктів природного середовища на початкових
стадіях геологорозвідувальних робіт";
 визначення інвестиційної привабливості нафтогазоперспективних об'єктів;
 вивчення геологічних передумов газоносності сланцевих відкладів України;
 геолого-економічна оцінка нетрадиційних джерел вуглеводнів;
 розробка економічно ефективного комплексу геофізичних досліджень родовищ нафти і газу;
 гемологічна та економічна оцінка дорогоцінного каміння;
 геолого-економічна оцінка геологічних пам'яток як
особливих об'єктів використання надр;
 визначення небезпечного впливу відходів розробки урановорудних родовищ в Україні на навколишнє середовище;
 розробка принципів геолого-економічної оцінки родовищ мінеральних підземних вод;
 підготовка тлумачного російсько-англо-українського
словника геолого-економічних термінів;
 розробка та вдосконалення нормативної й законодавчої бази у сфері видобутку і використання мінеральної сировини тощо.
Дослідження з цих та інших напрямів уже проводяться чи плануються до проведення в найближчий час фахівцями й аспірантами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Безумовно, однією з необхідних передумов розвитку економічної геології є створення й удосконалення чіткого понятійного
апарату. Як і будь-яка інша наука, вона має власну наукову мову,
що містить цілий ряд специфічних термінів, а також передбачає
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використання інших загальногеологічних, технічних та економічних термінів і понять. Автори в силу свого досвіду і розуміння
нагальних потреб у галузі економічної геології постаралися звести в межах одного навчального посібника мінімально необхідну
кількість термінів, які повинен знати і користуватися в повсякденній практиці фахівець економічної геології. Термінологічний
апарат такого фахівця повинен містити необхідний мінімум геологічних термінів (включаючи питання геофізики, гідрогеології,
гірничої справи, екології тощо), гірничотехнічних (особливо з
питань техніки і технології видобутку і переробки корисних копалин), економічних понять (зокрема з питань економіки геологічних і гірничодобувних підприємств, інвестиційного аналізу та
рентного оподаткування). З іншого боку, невиправдане безмежне
розростання кількості термінів, на наш погляд, значно ускладнює
користування такими довідковими виданнями, тому автори намагалися підходити до вибору термінів максимально прагматично, з
вибором мінімально необхідної їхньої кількості.
Автори мають багаторічний досвід викладання геологічних
дисциплін студентам ВНЗ України, нами підготовлено й видано
численні підручники і навчальні посібники, більшість з яких
мають гриф Міністерства освіти і науки України і служать методичною основою викладання таких дисциплін, як "Економічна
геологія", "Металічні корисні копалини України", "Неметалічні
корисні копалини України", "Горючі корисні копалини України", "Геотектоніка", "Геологія родовищ корисних копалин" тощо у всіх ВНЗ України.
Автори також мають значний досвід практичної роботи з
оцінки різноманітних об'єктів МСБ не тільки України, але й багатьох закордонних країн і з переважною більшістю наведених
термінів зіштовхувалися не тільки під час підготовки до лекцій,
але й в безпосередній практичній діяльності. Звичайно, це не
могло не віддзеркалитися, по-перше, у підборі термінів, а подруге, в їхньому тлумаченні, яке в деяких випадках може дещо
відрізнятися від суто академічного підходу.
Зрозуміло, що при підготовці посібника широко використовувалася спеціальна довідкова література, список якої надається
в кінці кожного розділу. Використовувалися різноманітні слов9

ники загального плану [4, 6, 10–14, 20, 22, 23, 26, 28], спеціальні
англо-російські чи англо-українські [1–3, 9, 17, 21, 24, 25], російсько-українські [18, 19] та французько-українські [27] геологічні словники, економічні [5], тлумачні геологічні словники та
енциклопедії [7, 8, 15, 16].
Навчальний посібник укладено відповідно до навчальних програм для студентів геологічних спеціальностей, а його зміст узгоджується з програмою дисципліни "Економічна геологія". Цей
навчальний курс має на меті формування у спеціалістів-геологів
необхідних знань і вмінь з геолого-економічної оцінки родовищ
корисних копалин і геологічного простору з урахуванням природних особливостей об'єкта, підходів рентного надрокористування
та сучасного стану МСБ. Цей матеріал також може використовуватися при викладанні навчальних дисциплін "Пошуки і розвідка
родовищ корисних копалин", "Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин", "Економіка природокористування" та ін.
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 геологоекономічного вивчення надр (родовищ корисних копалин). Курс
забезпечує знання про об'єкти, задачі й 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.
У результаті ознайомлення з викладеним матеріалом студенти отримують знання про:
 основні вимоги щодо стадійності проведення геологічного вивчення та розробки родовищ корисних копалин;
 чинники, які визначають промислову цінність родовищ.
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Студенти повинні набути такі практичні навички:
 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 з урахуванням специфічних ризиків гірничого бізнесу.
Курс "Економічна геологія" є складовою циклу професійної
підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", знайомить студентів з етапами і стадіями геологічного і
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 такими 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.
Відповідно до перелічених тем навчальний посібник складається із вступу, десяти розділів, кожен з яких доповнюється завданнями для самоконтролю і списком рекомендованої літератури. Навчальний посібник вміщує приблизно 3130 термінів.
Таким чином, у навчальному посібнику, який розрахований
на студентів геологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладено основні терміни і поняття економічної геології. Розглянуто: загальногеологічні терміни і поняття, основні
рудні мінерали, терміни і поняття, які стосуються геологорозвідувальних робіт, металічних, неметалічних і горючих корисних
копалин, питань екології, гідрогеології та інженерної геології,
геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин, основні
економічні терміни.
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Автори сподіваються, що цей посібник стане настільною
книгою всіх студентів і фахівців, які займаються проблемами
економічної геології (а можливо й інших напрямів геологічної
галузі) і послужить понятійною базою подальшого розвитку
економічної геології та пов'язаних з нею дисциплін.
Автори вдячні своїм друзям і колегам, які допомагали у складанні й редагуванні навчального посібника, зокрема докторам наук
С. А. Вижві,
В. М. Гулію,
В. М. Загнітку,
О. М. Карпенку,
О. Є. Кошлякову, О. І. Ляшенко, О. В. Митрохину, В. І. Павлишину,
В. В. Шевчуку, С. Є. Шнюкову, канд. наук Г. Г. Павлову, які зробили багато цінних зауважень, більша частина з яких була врахована при підготовці посібника. Велика подяка аспіранту кафедри
геології родовищ корисних копалин Ю. О. Бондар за допомогу в
оформленні посібника.
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РОЗДІЛ I
Загальногеологічні
терміни і поняття
Основним інструментом пошуків родовищ корисних копалин є геологічна зйомка, а геологічна карта є тією базою,
на основі якої проводиться прогнозна оцінка території й визначення особливостей родовищ корисних копалин. Тому
геолого-економічна оцінка об'єктів мінерально-сировинної
бази починається з вивчення їхніх геологічних особливостей.
Неможливо надати об'єктивну оцінку будь-якого об'єкта не
тільки МСБ, а й навколишнього середовища загалом без
знання геології: стратиграфії, вікових співвідношень геологічних тіл, особливостей магматизму і метаморфізму тощо. Саме тому вивчення економічної геології починається з
базової геологічної освіти. Зокрема, це передбачає знайомство з геологічними термінами, найважливіші з яких (на думку
авторів посібника) надаються в цьому розділі.

АВЛАКОГЕН (aulacogene) – внутришньоплатформна лінійна
рухлива зона (западина), обмежена розломами, іноді з проявами
базальтового вулканізму; структура, сприятлива для утворення
різноманітних корисних копалин (нафта, газ, мідь, свинець і
цинк, сіль, давсоніт і т. ін.); різновиди [7, 10, 19]:
 поперечний (transverse aulacogene) – структури, які одним кінцем сліпо затухають у платформі, а другим виходять за її межі (Дніпровсько-Донецький авлакоген);
 простий (simpe aulacogene) – глибокі, вузькі, витягнуті прогини, обмежені розломами (Датсько-Польський авлакоген);
 наскрізний (through aulacogene) – структури, які розсікають всю платформу;

14

 складний (complicated aulacogene) – сполучення прогинів-грабенів і підняттів-горстів (зона Вічита Північноамериканської платформи).
АКУМУЛЯЦІЯ (accumulation) – накопичення мінеральної речовини, у тому числі рудної, чи органічних решток на дні водоймища
або на поверхні суші; різновиди [18]:
 льодовикова (glacial accumulation) – нагромадження осадків, пов'язаних з діяльністю льодовиків (відклади морен,
флювіогляціальні осадки, озерно-льодовикові та ін.);
 наземна (ground accumulation) – гравітаційна, річкова,
льодовикова, водно-льодовикова, морська, озерна, еолова,
біогенна, вулканогенна;
 нафти і газу (oil and gas accumulation) – процес накопичення нафти і газу в пастках, кінцевий етап складного
процесу міграції нафти і газу;
 підводна (underwater accumulation) – підводно-зсувна,
прибережно-морська, дельтова, рифогенна, вулканічна
хемогенна, органогенна тощо.
АКТИВІЗАЦІЯ
ТЕКТОНО-МАГМАТИЧНА
(tectonomagmatic activization) – процес підвищення інтенсивності тектонічних рухів і магматизму стабільних областей, супроводжується вкоріненням інтрузій різного складу, формуванням родовищ корисних копалин [22].
АЛЮВІЙ (alluvium) – різного ступеня обкатані та відсортовані
уламкові відклади водних потоків, які становлять русла, заплави
і тераси річкових долин, з якими пов'язані алювіальні розсипи;
різновиди [11, 18]:
 залишковий (residual) – скупчення грубоуламкового валунного чи галечникового матеріалу, яке виникає в результаті вимивання водою дрібного матеріалу уламкових відкладів різного походження без їхнього переміщення (напр.,
скупчення валунів, які залишаються на місці після розмиву
морени); синонім терміна "перлювій";
 заплавний (bottom land) – відклади, які накопичуються
над русловими під час повені з дрібною субпаралельною
косою шаруватістю (переважно супіски і суглинки);
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 інстративний (instrative) – грубоуламкові руслові відклади (переважно галечники, гравій, рідше пісок), які вистеляють дно річок, що врізаються в корінні породи, тонким переривчастим шаром; виникає в умовах підняття території;
 констративний (constrative) – річкові відклади підвищеної потужності, які характеризуються багаторазовим
чергуванням в розрізі руслових, заплавних і старичних
відкладів, циклічною будовою; виникає за рахунок низхідних тектонічних рухів;
 перстративний (perstrative) – утворюється в заплавних
частинах долин річок із зрівноваженим поздовжнім профілем, його підошва розміщується на рівні діючого русла річки, а потужність не перевищує різність відміток рівня талих
вод і дна річки в цьому перерізі (нормальна потужність); характеризується двочленною будовою: нижній горизонт – руслові галечники та піски з лінзами заплавних мулів, верхній
– заплавні супісково-суглинисті відклади;
 русловий (river-bed, channel) – відклади, що накопичуються в руслі потоку, яке може зміщуватись (переважно
косошаруваті супіски, піски і гравій);
 старичний (oxbow) – відклади, утворені в старицях (переважно супіски, суглинки і глини з хвилястою та горизонтальною шаруватістю із значним вмістом органічної речовини).
АНОМАЛІЯ (anomaly) – відхилення фізичних чи хімічних параметрів навколишнього середовища, явища чи об'єкта від середньостатистичних значень, що може свідчити про наявність рудного
об'єкта; у галузі геології виділяють аномалії геохімічні, літохімічні,
мінералогічні, шліхові, гідрохімічні, геофізичні (гравітаційні, магнітні, палеомагнітні, електричні), регіональні, локальні тощо [3].
АНТИКЛІНАЛЬ (anticline) – складка шарів гірських порід, звернена випуклістю догори, з більш давніми породами в ядерній частині; для деяких типів родовищ може мати рудоконтролююче значення (напр., родовище Балларат-Бендіго) [10].
АПОФІЗА (apophyse) – бокове відгалуження жили, інтрузії,
дайки, рудного тіла, що відходить до бокових порід [2].
16

АРХЕЙ, АРХЕЙСЬКА ЕРА (Archаean) – найдавніший підрозділ
докембрію з верхньою віковою межею 2,5 млрд років, зазвичай
складений глибокометаморфізованими породами (гранітогнейси,
кристалічні сланці, амфіболіти та ін.), розвинений на Балтійському,
Українському, Канадському, Західноавстралійському та інших щитах і кратонах; найдавніший металогенічний етап [3].
АСТРОБЛЕМА (astrobleme) – кратер метеоритний, западина в
рельєфі у формі чаші, що виникла в результаті удару метеорита,
складена специфічними гірськими ударними породами – імпактитами чи їхніми різновидами; структура, перспективна для локалізації родовищ вуглеводнів (Емс, Чикалуб) і алмазів [22].
БІМЕТАСОМАТОЗ (bimetasomatism) – процес метасоматичної взаємодії двох хімічно нерівновісних гірських порід, контактуючих одна з одною, який здійснюється за участю постмагматичних чи порових розчинів, завдяки яким компоненти порід
переміщуються в протилежних напрямках; сприяє утворенню
родовищ (напр., скарнових) [9].
ВИВІТРЮВАННЯ (weathering, aeolation) – процес руйнування і
змін гірських порід в умовах земної поверхні під впливом механічної та хімічної дії атмосфери, ґрунтових і поверхневих вод, коливань температури, життєдіяльності організмів; найважливіший фактор утворення залишкових родовищ кір вивітрювання; розрізняють фізичне, хімічне, органічне та інші види вивітрювання [2, 3]:
 біохімічне (biochemical) – перетворення верхньої частини літосфери під впливом рослинних організмів і тварин,
яке полягає у фізичному і хімічному руйнуванні гірських
порід під дією їхньої життєдіяльності;
 вітрове (wind) – відбувається за рахунок атмосферних
чинників;
 вугілля (coal) – процес окиснення вугілля під впливом
кліматичних умов, кисню атмосфери і підземних вод, його
руйнування в результаті фізичного вивітрювання, зміни хімічного складу завдяки хімічному вивітрюванню;
 інсоляційне (insolation) – випаровування і кристалізація
солей, які утримуються у воді, особливо в умовах пустель;
 комірчасте (honeycomb) – руйнування і випадіння нестійких мінералів чи ділянок порід (напр., шлірів), на міс17

ці яких утворюються заглиблення, які поступово розширюються, утворюючи своєрідну комірчасту текстуру (характерна для інтрузивних утворень);
 латеритне (lateritic) – процес вивітрювання гірських порід у тропічній чи субтропічній кліматичній зоні, яка характеризується значною температурою, вологістю, зміною дощових і сухих сезонів; проявляється насамперед у розкладенні алюмосилікатів і силікатів вихідних порід, виносу
луг, лужних земель і кремнекислоти, накопиченню у верхній зоні кори вивітрювання оксидів і гідроксидів Al, Fe, Ti
та інших елементів-гідролізатів, утворенні зональної латеритної кори вивітрювання;
 механічне (mechanical) – відбувається під впливом фізичних (механічних) чинників: зміни температури, замерзання і
відтаювання води в тріщинах (морозне вивітрювання), механічна діяльність тварин і рослин (ріст коріння, свердління
тощо), випаровування і кристалізації солей (інсоляційне вивітрювання) і призводить до руйнування порід і мінералів;
 морозне (frost) – замерзання і відтаювання води в тріщинах;
 органічне (organic) – синонім терміна "вивітрювання
біохімічне";
 підводне (submarine) – сукупність процесів механічного, хімічного і біохімічного перетворення гірських порід і
мінералів на дні водоймищ, у результаті якого, наприклад,
виникають глинисті мінерали, цеоліти, карбонати, гідроксиди Fe, Mn, вторинні гіпси тощо;
 снігове (snow) – нівація – снігова ерозія, руйнування
гірських порід під впливом морозного вивітрювання в
умовах поперемінного замерзання і відтаювання;
 термічне (thermic) – руйнування гірських порід на поверхні землі під впливом змін температур;
 хімічне (chemical) – відбувається під впливом води, кисню, вуглецю, інших хімічних сполук атмосфери, гідросфери, біосфери і призводить до руйнування одних мінералів і
порід та утворенню інших – стійких в умовах земної поверхні (гідрослюд, каолініту, монтморилоніту та ін.).
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ВУЛКАНІЧНІ ПОЯСИ (volcanic belts) – поздовжні планетарні
структури, зони інтенсивного вулканізму, за своїм масштабом порівняні зі складчастими поясами, як правило, приурочені до меж літосферних плит; найважливіші рудоконтролюючі структури I порядку.
Виділяється чотири найважливіші типи вулканічних поясів [8, 22]:
 серединно-океанічні (mid-ocean) – розміщені в центральних частинах океанів, характерні толеїтові й лужні магми, з ними пов'язано формування масивних сульфідних
руд, колчеданних родовищ; виділяють підтипи:
 рифтовий – пов'язаний із серединно-океанічними
рифтами, характерні невеликі підводні вулкани, складені толеїтовими, рідше лужними базальтами, іноді
утворюються острови з кальдерами складної будови
(Азорські, Тристан-да-Кунь'я, Галапагоські);
 післярифтовий – пов'язаний з океанічними підняттями та островами на них (архіпелаги Гавайський, Туамоту, Кука та ін.), складеними лужними базальтами;
 острівнодужні (arc-islend) – приурочені до субдукційних зон підсуву океанічних літосферних плит під континентальні, розвинуті переважно в острівних дугах і окраїнних морях, характерна асоціація похідних лужноземельних, толеїтових, базальтових і андезитових магм, які в тилових зонах острівних дуг замінюються похідними високоглиноземистих і лужних магм; з ними пов'язано формування поліметалічних колчеданних, мідно- і мідномолібден-порфірових та інших родовищ;
 окраїнно-континентальні (marginal) – приурочені до зовнішнього облямування Тихоокеанської плити, характерний
широкий розвиток продуктів кислого вулканізму, гранітоїдного інтрузивного магматизму, специфічних вулканотектонічних структур (вулкано-тектонічні кальдери, поля ігнімбритів великих об'ємів), родовища поліметалів, олова,
вольфраму, молібдену скарнового, грейзенового, гідротермального типів, латеральна структурно-петрологічна і металогенічна зональність (Східноазіатський вулканічний пояс);
 областей тектоно-магматичної активізації (tectonomagmatic activization areas) – приурочені до лінійних зон
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активізації континентальних платформ, характерні похідні
лужних базальтових магм; виділяють різновиди:
 дорифтові – виникають на склепіннях великих підняттів активізованих платформ, розвинуті лужні базальтові лави і пірокластичні утворення; за особливостями складу і структури виділяються Центральноазіатський і Центральноафриканський типи;
 рифтові – виділяють типи: Танганьїцький (пов'язаний із щілиноподібними рифтами початкових стадій
розвитку континентальних рифтів), Кенійський (приурочений до систем континентальних рифтів з інтенсивним розвитком вулканізму, формуванням величезних
базальт-нефелінових і трахітових щитів гігантської потужності та обсягу), Афро-Червономорський (пов'язаний з розвинутими рифтовими системами, перехідними
до океанічних, він має риси як континентальних, так і
океанічних вулканічних серій: тут співіснують лужні
олівінові та толеїтові базальтові вулканічні похідні).
ВУЛКАНО-ТЕКТОНІЧНИЙ (volcano-tectonic) – елементи будови чи інші об'єкти (тектонічні і вулкано-тектонічні структури,
вулканічні тіла, родовища корисних копалин тощо), пов'язані з
одночасним розвитком вулканічних і тектонічних процесів [2].
ГАЛОГЕНЕЗ (halogenesis) – процес осадконагромадження, з
яким пов'язано відкладення мінеральних солей і формування їхніх родовищ в осадових басейнах різного типу (морських, континентальних) з водних розчинів різного складу: хлоридного (типові породи – сильвін, карналіт, бішофіт, тахгідрит), сульфатного
(кіаніт, кізерит, полігаліт, карналіт, бішофіт), содового (сода, трона, нахколіт, галіт) [18].
ГЕОЛОГІЯ (geology) – наука про будову Землі, її походження і
розвиток, можливості використання її багатств, зокрема родовищ корисних копалин, на потребу людству; поділяється на ряд
взаємопов'язаних дисциплін чи напрямів досліджень, головними
з яких є такі [2, 3]:
 динамічна (dynamic) – розділ геології, який вивчає рельєфоутворювальні процеси, що відбуваються на поверхні
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Землі (фізичне і хімічне вивітрювання і руйнування порід,
їхнє перенесення текучими водами й льодовиками, утворення нових гірських порід та ін.) та в її надрах (землетруси, виверження вулканів тощо);
 економічна (economic) – наука, яка вивчає економічну
доцільність використання геологічного середовища – родовищ корисних копалин, запасів підземних вод, інженерногеологічного середовища з урахуванням екологічних наслідків їхньої експлуатації, займається аналізом і геологоекономічною оцінкою МСБ і наслідків діяльності МСК;
об'єктом її вивчення є літосфера та її складові як складні
природні системи, що перебувають у стані постійних перетворень за рахунок різного роду геологічних процесів,
предметом вивчення – теоретико-методологічні, методичні
та прикладні питання, які служать виявленню можливостей
використання ресурсів літосфери (як мінерально-сировинних ресурсів, так і геологічного простору) для потреб людини і суспільства, виходячи з їхніх природних геологічних
особливостей та економічних втрат від негативних змін
геологічного середовища внаслідок такого використання;
 загальна (general) – розділ геології, який вивчає склад і
будову природних тіл і Землі загалом, поверхневі й глибинні процеси, історію розвитку планет;
 ізотопна (isotopic) – розділ геохімії, який вивчає зміни
ізотопного складу елементів гірських порід і мінералів у
геологічних процесах;
 інженерна (engineering) – розділ геології, який вивчає геологічні умови і динаміку верхніх шарів земної кори у зв'язку з
інженерною діяльністю людини, чому її основним завданням
є визначення і прогноз взаємодії інженерної споруди з геологічним середовищем під час спорудження та експлуатації;
 історична (historical) – розділ геології, який вивчає історію і закономірності розвитку Землі, послідовність утворення гірських порід у часі, займається відтворенням фізико-географічних умов їхнього формування, вивченням історії тектонічних рухів і формування тектонічних структур,
історії розвитку біосфери планети;
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 корисних копалин (mining geology, economic geology) –
розділ геології, який вивчає умови виникнення, будову і склад
родовищ корисних копалин, закономірності їхнього формування і розміщення, економічні аспекти видобутку;
 морська (marine) – наука про склад, будову й історію
розвитку частини Землі, яка покрита водами Світового океану, вона вивчає процеси і послідовність утворення осадових та інших порід, якими складено дно океану, закономірності розміщення корисних копалин, пов'язаних з ними;
 нафтопромислова (oil-field) – розділ нафтової геології,
який вивчає питання розвідки і розробки родовищ нафти
і газу;
 нафти і газу (oil and gas) – наука про умови розповсюдження в літосфері нафти і газу, пошуки їхніх промислових скупчень, підготовки останніх до промислової розробки, включаючи підрахунок запасів;
 планетарна (planetary) – розділ геології, який займається
вивченням планетарних закономірностей і астрономічних
факторів розвитку Землі та її оболонок, їхнього складу і
структури, змін форми Землі внаслідок планетарних внутрішніх і астрономічних зовнішніх чинників (прояви плюмтектоніки, конвективні рухи в астеносфері, вплив Місяця,
сонячної активності тощо);
 польова (field) – комплекс методик вивчення геологічної будови територій безпосередньо в польових умовах
(геологічні маршрути, вивчення опорних розрізів, біостратиграфічні та структурні дослідження, дистанційні методи, пошукові роботи, проходка гірничих виробок, буріння
свердловин і вивчення керна, площові, профільні та каротажні геофізичні дослідження тощо);
 прикладна (applied, practical) – розділ геології, який займається складанням карт геологічного змісту, у тому числі прогнозно-металогенічних карт, з'ясуванням закономірностей розподілу різноманітних типів корисних копалин,
які залежать від напряму тектонічного розвитку території
та її структурних особливостей;
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 регіональна (regional, areal) – розділ геології, який займається всебічним вивченням та узагальненням відомостей про
геологічну будову різнопорядкових територій (від континентів до рудних районів): стратиграфії й літології, вулканізму і
магматизму, структурних особливостей і тектоніки, геоморфології, історії розвитку, металогенії; синтезом зібраних матеріалів зазвичай є комплект карт геологічного змісту (геологічна, геоморфологічна, структурно-тектонічна, корисних
копалин і закономірностей їхнього розміщення тощо);
 руднична (mining, ore) – геологічне супроводження розробки родовищ корисних копалин з метою забезпечення
оптимального шляху відпрацювання родовища з максимальним економічним ефектом при мінімальних ризиках;
 структурна (structural) – розділ геології, який займається вивченням структурних форм нижчих порядків, що
створюються тектонічними деформаціями: складок, розломів, інтрузивних тіл, вулканічних споруд й ін.;
 четвертинна (quaternary) – геологічна дисципліна, яка
вивчає четвертинний період розвитку Землі;
 ядерна (nuclear) – розділ геології, який вивчає закономірності утворення, розподілу, поведінки і перетворень у
природних умовах атомних ядер ізотопів хімічних елементів оболонок Землі.
Крім перерахованих, геологія включає цілу низку інших дисциплін,
головними з яких є геодинаміка, геотектоніка, петрологія, літологія,
мінералогія, кристалографія, гідрогеологія та багато інших.
ГЕОМОРФОЛОГІЯ (geomorphology) – наука про особливості
будови і походження рельєфу земної поверхні та закономірності
розміщення родовищ корисних копалин, пов'язаних з екзогенними процесами; різновиди [2, 3]:
 динамічна (dynamic) – розділ, який вивчає все розмаїття
форм рельєфу, яке виникає в результаті взаємодії ендогенних і екзогенних процесів, закономірності розвитку
форм рельєфу на основі аналізу його форм, розроблює методи геоморфологічних досліджень;
 інженерна (engineering) – розділ, який вивчає різноманітні геоморфологічні фактори інженерно-геологічних умов,
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зокрема стан і властивості порід верхньої частини розрізу;
особливості ґрунтових вод (фазовий стан, глибина залягання, хімізм); прояви екзогенних процесів (вивітрювання,
ерозія, заболочування, засолення, мерзлота); зональні особливості четвертинних відкладів; рельєф;
 історична (historical) – розділ геоморфології, який встановлює історію розвитку рельєфу, виділяє основні її етапи;
 пошукова (exploration) – розділ, який вивчає різноманітні пошукові питання, пов'язані з рельєфоутворювальними
процесами (напр., вивчення формування і пошуки розсипів, нафтогазоносних структур);
 регіональна (regional) – розділ, який займається питаннями геоморфологічного районування, вивченням форм рельєфу на основі аналізу їхньої морфології, генезису, віку і розповсюдженості на якійсь конкретній території
 структурна (structural) – розділ, який займається питаннями залежності рельєфу та ендогенних процесів.
ГЕОСИНКЛІНАЛЬ (geosyncline) – найактивніший рухливий
елемент літосфери з певним набором формацій, закономірною
спрямованістю магматичних явищ, інтенсивною дислокованістю, глибоким метаморфізмом; один із типів рухливих поясів
Землі, який виникає на межах літосферних плит або як результат рифтоутворення і розщеплення континентальних плит або
взаємодії двох літосферних плит за механізмом субдукції чи
колізії; найважливіший металогенічний елемент, що контролює розміщення рудних поясів (напр., Тихоокеанський рудний
пояс); різновиди [10, 22]:
 відроджена (revival, rejuvenal) – зона накопичення потужних, переважно континентальних відкладів, теригенних,
часто вугленосних, інколи з ефузивами основного чи середнього складу на місці більш ранньої геосинкліналі;
 внутришньоконтинентальна (intracontinental) – великі западини (прогини, басейни) у внутрішніх чи в крайових частинах платформ;
 енсиматична (ensimatic) – геосинкліналь, яка закладається на корі океанічного типу;
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 епіконтинентальна (epicontinental) – ділянки довготривалого прогинання і осадконагромадження у вигляді
вузьких витягнутих западин з епіконтинентальними морськими умовами;
 крайова (frontal) – рухливий пояс, який розміщується
на межі між континентом і океаном.
ГЕОСИНКЛІНАЛЬНІ ПОЯСИ (geosynclinal belts) – найважливіші активні структури тектоносфери, у межах яких тривалий час
відбуваються багатоетапні процеси осадконагромадження, магматизму, метаморфізму, тектогенезу, рудоутворення, що призводить
до перетворення океанічної кори на континентальну, або до регенерації континентальної кори, складко- і гороутворення; вони зазвичай приурочені до меж літосферних плит: океанічної й континентальної або двох континентальних, рідше – океанічних, у зв'язку з чим виділяються їхні основні типи [10, 22]:
– окраїнно-континентальні (Східноазіатський, Кордильєрський, Андійський, Тасманійський);
– міжконтинентальні (Урало-Монгольський, Північноатлантичний, Середземноморський);
– міжокеанічні (Антильсько-Карибський, Індонезійський).
ГЕОФІЗИКА (geophysics) – комплекс наук, які досліджують будову і властивості оболонок Землі фізичними методами – вивченням гравітаційного, сейсмічного, геомагнітного, електромагнітного, геотермічного полів, фізичних, реологічних та інших властивостей гірських порід, обумовлених неоднорідністю Землі, її оболонок, гірських порід і мінералів; різновиди геофізики [2, 3]:
 нафтогазова (oil and gas) – напрям розвідувальної геофізики, пов'язаної з вивченням, пошуками і розвитком нафтогазових родовищ;
 пошуково-розвідувальна (prospecting) – геофізичні
методи пошуків і розвідки родовищ корисних копалин;
 промислова (petroleum) – геофізичні дослідження свердловин на родовищах нафти і газу;
 розвідувальна (exploration) – напрям геофізики, спрямований на вивчення родовищ корисних копалин;
 рудна (mining) – напрям розвідувальної геофізики, пов'язаної з вивченням, пошуками і розвитком рудних корисних копалин;
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 структурна (structural) – напрям розвідувальної геофізики, пов'язаної з вирішенням завдань структурної геології, пошуками і розвідкою родовищ нафти і газу;
 ядерна (nuclear) – сукупність геофізичних методів, заснованих на ядерних явищах і вивченні радіоактивних
особливостей гірських порід і руд, включає радіометричні,
ядерні та радіаційні методи.
ГЕОХІМІЯ (geochemistry) – наука, яка вивчає історію хімічних
елементів у геосферах Землі: їхнє розповсюдження, розподіл у
гірських породах і мінералах, сполучення, міграцію, роль у формуванні родовищ корисних копалин, еколого-геохімічні аспекти і т. ін.; різновиди [2, 3]:
 біогенезу (biogenetic) – підрозділ, який вивчає сукупність біогеохімічних процесів, які тісно пов'язані з дією
живої речовини (утворення біоліт, ґрунтів та ін.);
 вугілля (coal) – вивчає проблеми складу і властивостей вугілля різного геохімічного типу, проблеми їхнього утворення
і перетворення під впливом геологічних факторів;
 галогенезу (halogenic) – підрозділ, який вивчає сукупність процесів міграції хімічних елементів, що приводять
до формування родовищ солей та їхнього перетворення
(джерела живлення, закономірності кристалізації, сольовий склад солеродних басейнів і т. ін.);
 гіпергенезу (hypergene) – підрозділ, який вивчає сукупність процесів, які приводять до руйнування одних мінералів і формування інших у поверхневих частинах земної кори під впливом зовнішніх факторів, тобто до формування
кір вивітрювання;
 діагенезу (diagenetic) – вивчає процеси міграції хімічних елементів під час діагенетичних перетворень осадових порід;
 екологічна (ecological) – підрозділ, об'єктом вивчення якого є хімічні елементи та їхні сполуки в біосфері та ноосфері,
а предметом вивчення – закономірності їхнього розповсюдження і концентрації в компонентах екосистем;
 ізотопів (isotopic) – вивчає закономірності розподілу
ізотопів елементів у природній речовині та їхнє викорис26

тання для отримання даних щодо процесів формування
Землі та гірських порід;
 ландшафту (landscape) – вивчає закономірності розподілу і міграції хімічних елементів під впливом факторів,
які визначають ландшафт того чи іншого регіону (рельєф,
клімат, водний режим, ґрунтовий покрив, рослинність,
тваринний світ, діяльність людини);
 моря (marine) – вивчає закономірності розміщення і міграції хімічних елементів в морях та океанах, їхні джерела, форми міграції, кругообіг, баланс маси та енергії при
переході в осадки тощо;
 нафти (oil) – вивчає закономірності розподілу і міграції
хімічних елементів у процесах нафтоутворення, шляхи перетворення органічної речовини при виникненні нафти, її
акумуляції, міграції, формування покладів;
 океану (oceanic) – вивчає хімічну еволюцію океану, формування його сольового складу, шляхи концентрації та розсіювання хімічних елементів у морській воді та осадках;
 природних вод (natural waters) – гідрогеохімія, геохімія
води – вивчає участь природних вод у міграції хімічних елементів у різних оболонках Землі;
 регіональна (regional) – підрозділ, який вивчає територіальні закономірності розповсюдження хімічних елементів відповідно до особливостей геологічної будови і петрологічних характеристик району, а також процеси, які
зумовили наявність підвищеної концентрації певних елементів у даному районі;
 техногенезу (technogenic) – підрозділ, об'єктом вивчення якого є сукупність хімічних і технічних процесів, обумовлених діяльністю людини, що призводять до перерозподілу хімічних елементів на Землі.
ГІПЕРГЕНЕЗ (hypergenesis) – процеси фізико-хімічних перетворень мінералів і гірських порід у верхній частині земної кори і на
поверхні Землі за рахунок екзогенних факторів (вивітрювання,
окиснення, механічне руйнування тощо), у результаті яких можуть
утворюватися родовища залишкові (руди нікелю, заліза, марганцю,
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магнезит, боксити, каолініт), інфільтраційні (руди урану, міді, самородна сірка), розсипні (золото, платина, ільменіт, циркон, каситерит), осадові (вугілля, горючі сланці, солі, фосфорити, руди заліза, марганцю, алюмінію, урану) [3].
ГІРСЬКІ ПОРОДИ (rocks) – природні агрегати мінералів чи
аморфної речовини більш-менш постійного складу, що утворюють самостійні геологічні тіла, які становлять земну кору; за походженням поділяються на три групи: магматичні, осадові, метаморфічні; найважливіші механічні властивості: щільність,
пружність, міцність, теплові, електричні та магнітні властивості,
пористість і тріщинуватість, міцність, абразивність, твердість,
буримість, здатність вибухати тощо; головні різновиди [1–3]:
 бічні (lateral) – породи, що безпосередньо обмежують
поклад корисної копалини;
 вивержені (igneous) – синонім терміна магматичні гірські породи;
 вулканічні (volcanic) – магматичні гірські породи, які
утворилися з магматичних розплавів, вивержених на поверхню Землі чи застиглих в її приповерхневих частинах у вигляді субвулканічних інтрузивних чи екструзивних тіл;
 залишкові (residual) – продукт механічного і хімічного
руйнування корінних гірських порід, який залишається на
місці утворення у вигляді кір вивітрювання;
 інтрузивні (intrusive) – магматичні гірські породи, які
утворились у результаті кристалізації магми в глибинних
зонах земної кори;
 кислі (acide) – магматичні породи з високим вмістом
кремнекислоти (понад 65 %), як правило, вміщують кварц:
граніти, гранодіорити, ріоліти, дацити тощо;
 лужні (alkaly) – магматичні гірські породи з підвищеним вмістом луг, для яких характерна присутність лужних
мінералів (лужні піроксени, лужні амфіболи, фельдшпатоїди, лужні польові шпати тощо);
 магматичні (magmatic) – утворені з магми в результаті її охолодження і затвердіння як углибині, так і на поверхні Землі;
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 метаморфічні (metamorphic) – утворені в результаті
процесів метаморфізму як без принесення речовини (власне метаморфічні), так і з її принесенням (метасоматичні):
локального чи контактового (контактові роговики, плямисті сланці, скарни, грейзени, вторинні кварцити, аргілізити
та ін.), регіонального (кристалічні сланці, гнейси, амфіболіти, грануліти та ін.), динамометаморфізму (тектонічні
брекчії, катаклазити, мілоніти та ін.);
 метасоматичні (metasomatic) – породи, головним процесом формування яких є метасоматоз;
 осадові (sedimentary) – гірські породи, які утворилися
за рахунок перевідкладення продуктів руйнування різних
гірських порід, механічного чи хімічного випадіння осадка з води, життєдіяльності організмів в умовах поверхневої частини земної кори;
 основні (basic) – магматичні породи із вмістом SiO2 50–
55 %, з високим вмістом Al, Ca, Fe, Mg, невисоким – Na, K
(габроїди, базальти та ін.);
 середні (medium) – магматичні породи, проміжні між
основними і кислими із вмістом SiO2 55–65 % (діорити,
андезити та ін.);
 уламкові (detritus) – осадові гірські породи, утворені
уламками різних мінералів і порід;
 ультраосновні (ultrabasic) – магматичні безпольовошпатові породи, складені переважно темноколірними мінералами (олівін, піроксен, амфібол), з низьким вмістом
SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, високим – MgO, FeO, Fe2O3 (піроксеніти, горнблендити, перидотити, олівініти, дуніти, пікрити, кімберліти, меймечити та ін.).
ГЛИБИННИЙ РОЗЛОМ (deep-seated fault, deep fault) – протяжна (сотні кілометрів) і вузька тектонічно активна структура
між різнорідними блоками земної кори, зазвичай з активним магматизмом і метаморфізмом, часто контролює розміщення ендогенного зруденіння [7, 10].
ГРАВІЙ (gravel, grit) – пухка осадова порода, складена з обкатаних уламків гірських порід і мінералів розміром 1–10 мм
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(у гірничий справі – 6–70 мм), використовується як заповнювач бетонів, як складова частина гравійно-щебенистої суміші
для будівництва шляхів [18].
ГРЕЙЗЕН (greisen) – гірська порода, яка утворилася в результаті процесу ендо- і екзоконактового високотемпературного метасоматозу під час упровадження гранітоїдів з участю летких
компонентів (F, H2O, Cl), складена агрегатом кварцу, слюд (мусковіт, біотит, літієві слюди), з можливою присутністю топазу,
флюориту, турмаліну, берилу, рутилу; з грейзенами часто пов'язані родовища руд вольфраму, олова, берилію, молібдену відповідного геолого-промислового типу [2, 9].
ГРЕЙЗЕНІЗАЦІЯ (greisenisation) – процес високотемпературного (500–300 оС) метасоматозу за участю летких компонентів
(F, В, Cl та ін.), який проявляється, як правило, у зв'язку з укоріненням гранітоїдних інтрузій і часто приводить до формування
грейзенових родовищ кольорових і рідкісних металів [2, 9].
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МАГМИ (differentiation of magma) – сукупність фізико-хімічних процесів розділення та сегрегації магматичних розчинів, унаслідок яких утворюються різні за хімічним складом породи або породи з різними кількісними співвідношеннями одних і тих самих мінералів (кристалізаційна, фракційна, кінематично-гравітаційна, лікваційна та ін.) [4].
ДІАПІР (diapir) – куполоподібна, штокоподібна антиклінальна
складка з інтенсивно зім'ятим ядром, що зрізає крила складки,
яка утворюється за рахунок видавлювання знизу високопластичних порід (сіль, глина); сприятлива структура для формування
родовищ вуглеводнів [7, 17].
ЕКЗОГЕННІ ПРОЦЕСИ (exogenic processis) – процеси, обумовлені зовнішніми по відношенню до Землі джерелами енергії в
поєднанні із силою тяжіння, які відбуваються на поверхні та в
приповерхневій зоні земної кори у формі її механічної й фізикохімічної взаємодії з гідросферою та атмосферою – руйнування
гірських порід і хімічне перетворення мінералів, що їх становлять
(фізичне, хімічне, органічне вивітрювання); перенесення розпушених і розчинених продуктів руйнування гірських порід водою,
вітром; акумуляція цих продуктів у вигляді осадків на суші або на
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дні водних басейнів та їхнє перетворення в осадові гірські породи, пов'язані з цими породами родовища корисних копалин (руди
алюмінію, заліза, нікелю та ін., горючі корисні копалини) [2, 3].
ЕЛЕМЕНТИ ЗАЛЯГАННЯ (bedding elements) – геометричні
параметри геологічних тіл, характеристики положення шарів
гірських порід, покрівлі магматичного масиву, жил, поверхонь
тектонічних розривів, рудних тіл та інших геологічних тіл відносно сторін горизонту та горизонтальної площини [2]:
 падіння (dip, plunge) – лінія в площини шару або іншого
геологічного тіла, проведена перпендикулярно до простягання в напрямку нахилу шару (лінія найбільшої крутизни), визначається азимутом напрямку і кутом падіння;
 простягання (strike, trend) – лінія перерізу поверхні
шару гірської породи або іншого геологічного тіла горизонтальною площиною, напрямок простягання виражається азимутом.
ЕЛЕМЕНТИ ХІМІЧНІ (chemical elements) – прості речовини,
сукупність атомів з однаковим зарядом ядра і однаковою кількістю електронів в атомній оболонці [2, 3]:
 гранітофільні (granitophile) – типові для гранітоїдів:
лужні, лужноземельні, Si, Al, Ba, Hf, Pb, Nb, Sr, Ta, TR,
Pr, Th, U та ін.;
 літофільні (lithophile) – такі, що мають прагнення до
встановлення зв'язку з киснем і утворюють силікати: O, Si,
Al, Mg, Ca, Na, K, Ti та ін. (понад 50 елементів, чиї кларки
перевищують 0,5, за винятком сидерофільного заліза);
 розсіяні (disseminated) – такі, чиї хімічні сполуки зустрічаються зрідка: Li, Sc, Ga, Br, Rb, Y, Nb, In, Cs, Ta, Ge, Te та ін.;
 рідкісні (rare) – берилій (Be), літій (Li), рубідій (Rb), цезій
(Cs), германій (Ge), тантал (Ta), ніобій (Nb), цирконій (Zr),
гафній (Hf), скандій (Sc), інколи до цієї ж групи відносять
молібден (Mo), вольфрам (W), олово (Sn), вісмут (Bi) тощо;
 рідкісноземельні (rare earth) – 15 лантаноїдів (№ 57–71):
лантан (La) – 57, церій (Се) – 58, празеодим (Pr) – 59, неодим
(Nd) – 60, прометій (Pm) – 61, самарій (Sm) – 62, європій (Eu)
– 63, гадоліній (Gd) – 64, тербій (Tb) – 65, диспрозій (Dy) –
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66, гольмій (Ho) – 67, ербій (Er) – 68, тулій (Tu) – 69, ітербій
(Yb) – 70, лютецій (Lu) – 71, а також подібний їм за властивостями ітрій (Y) – 39, іноді скандій (Sc) – 21;
 самородні (native) – такі, що формують власні мінерали,
складені єдиним елементом (з можливими домішками інших): C, S, Au, Pt, Ag, Cu, Fe, Bi, Ni, Zn, As, Se, Te, Os, Ir,
Pd, Sn, Sb, Hg, Pb, Rh, Ru.
 сидерофільні (siderophile) – хімічні елементи, які (за Гольдшмідтом, 1933) тяжіють до заліза і разом з ним становлять ядро Землі: Fe, Co, Ni, Mo, C, P, платиноїди;
 халькофільні (chalcophile) – хімічні елементи, які (за
Гольдшмідтом, 1933) становлять сульфідну оболонку земного шару і тяжіють до Cu: Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, In, Tl,
Ge, Sn, Pb, As, Sb, Bi, S, Se, Te.
ЕЛЮВІЙ (eluvium) – продукти вивітрювання гірських порід, що
нагромадилися на місці свого утворення при вивітрюванні початкових (материнських) гірських порід, пухкі відклади, кори вивітрювання, ґрунти, з якими пов'язані родовища кір вивітрювання [2].
ЕНДОГЕННІ ПРОЦЕСИ (endogenic proceses) – процеси, пов'язані з енергією, що виникає в надрах Землі: тектонічні порушення, магматизм, метаморфізм, сейсмічна активність, формування ендогенних родовищ [2, 3].
ЕПІДОТИЗАЦІЯ (epidotization) – гідротермально-метасоматичні перетворення гірських порід, які супроводжуються формуванням епідоту, характерні для пропілітизації, спілітизації,
зеленокам'яних і зеленосланцевих перетворень, часто є ознакою
ендогенного зруденіння [2, 9].
ЕПОХА (epoch) [2]:
 геологічна (geological) – підрозділ геохронологічної шкали,
що входить до періоду геологічного і розділений на віки геологічні, еквівалент відділу геологічного;
 геохімічна (geochemistry) – період, який характеризується переважанням тих чи інших процесів і пов'язаних з
ними певною асоціацією хімічних елементів;
 льодовикова (glacial) – період зледеніння;
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 металогенічна (metallogenic) – відрізок геологічного часу
з розвитком зруденіння певного формаційного типу, який
відповідає тектоно-магматичному циклу, є частиною металогенічного періоду і поділяється на низку стадій;
 розсипоутворення (placer formation) – час утворення
розсипів на всьому шляху міграції вивітрілого і дезінтегрованого матеріалу від місця розташування корінного
джерела до місця формування розсипу;
 складчастості (folding) – сукупність фаз складчастості
завершальних етапів розвитку певних геосинклінальних
систем, які приводять до завершення їхнього розвитку.
 тектонічна (tectonic) – великий відрізок часу, який характеризується особливим типом тектогенезу, єдиним планом
розташування основних геоструктурних елементів, специфічними рисами розвитку і металогенії;
ЗЕЛЕНОКАМ'ЯНИЙ ПОЯС (greenstone belt) – протяжна вузька
трогоподібна активна структура раннього докембрію, складена
перешаруванням вулканогенних і осадових порід (коматіїти, толеїти, сланці тощо), метаморфізованих у зеленосланцевій фації; найважливіші рудоконцентруючі структури раннього докембрію [5].
ЗОНА (zone) – частина геологічного простору, яка відрізняється
за своїми ознаками від суміжних утворень [2, 3]:
 вивітрювання (wethering) – верхній горизонт земної
кори, де активно розвиваються процеси фізичного, хімічного і біохімічного вивітрювання;
 дроблення (cruch, rupture, shatter) – зазвичай лінійно витягнута ділянка земної кори, у межах якої гірські породи
розбиті численними тріщинами різного напрямку, характеризуються брекчієподібними текстурами, складаються з кутастих уламків вмісних порід, проміжки між якими виповнені глинкою тертя, дрібноуламковим агрегатом, часто жилами
і прожилками з можливою рудною мінералізацією;
 окиснення (oxidation) – приповерхнева зона процесів оксидного перетворення, яка формується внаслідок хімічного
розкладання нестійких за складом мінералів під дією поверхневих і ґрунтових вод, розчинених у цих водах і атмос33

ферних кисню та вуглекислого газу, де сульфідні сполуки
металів замінюються оксидами, гідроксидами, карбонатами
та сульфатами тих самих металів ("мінеральні шляпи");
 структурно-металогенічна (structural-metallogenic) –
рудоносна площа, приурочена до певного типу тектонічних
структур, яка об'єднує групи родовищ і проявів корисних
копалин певного генетичного і геолого-промислового типу,
пов'язаних з особливостями її геологічної історії;
 структурно-формаційна (structural-formation) – лінійна
частина складчастої області, обмежена глибинними розломами, відмінна від сусідніх особливостями складу і будови.
ЗРАЗОК (specimen) – шматок гірської породи, мінерал, органічний залишок тощо, відібраний для вивчення з гірської породи,
руди, керна свердловин і т. ін. [2].
ІНТРУЗІЯ (intrusion) – геологічне тіло, яке утворилося при застиганні магматичних розчинів у глибинах земної кори (і процес
їхнього вкорінення); за співвідношенням із вмісними породами
(і за формою) розрізняють інтрузії згідні (сили, лаколіти, факоліти) і незгідні (дайки, штоки та ін.), найважливіший фактор контролю магматогенних родовищ [2, 3].
КАРБОНАТИТИ (carbonatites) – магматичні карбонатні та силікатно-карбонатні породи, на 50 % і більше складені кальцитом,
доломітом, анкеритом та іншими карбонатами, можуть бути присутні піроксен, амфібол, флогопіт, форстерит, апатит, магнетит,
ільменіт, лужний польовий шпат, циркон, пірохлор, баделеїт, бастнезит та ін.; один з визначальних факторів формування рідкіснометалічних і рідкісноземельних родовищ [3, 6, 21, 23].
КВАРЦИТ (quartzite) – регіонально метаморфізована щільна,
міцна зерниста порода масивної будови, складена кварцом, виділяється великою твердістю та стійкістю при вивітрюванні, колір переважно сірий, червоний, рожевий; вогнетривка сировина
для металургії [2, 3, 12, 13].
КЕРН (drill core, core sample) – циліндрична колонка гірської
породи, що вибурюється внаслідок кільцевого руйнування забою свердловини (колонкове буріння); вихід керна визначають у
відсотках до пробуреного метражу [3].
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КІЛЬЦЕВІ СТРУКТУРИ (ring structures) – різноманітні геологічні структури, для яких характерна округло-ізометрична, кільцева чи овальна форма: вулканічні (жерловини, кальдери, системи кільцевих дайок, вулканічні западини й інші об'єкти), магматогенні (інтрузивно-купольні структури, кільцеві інтрузивні комплекси, протрузії та ін.), метаморфогенні (гранітогнейсові куполи), діапірові (соляні куполи), склепінчасте підняття і западини,
які пов'язані з порушенням ізостатичної рівноваги, вибухові структури (трубки вибуху), структури ударного або метеоритного походження (імпактні структури). Зазвичай вони добре відбиваються в сучасному рельєфі у вигляді кільцевого і/або радіальнопроменистого розташування гідросітки, ізометричних підняттів
або западин рельєфу, концентричного або дугового розташування
хребтів та увалів, долин і озер тощо, добре піддаються дешифруванню на аерофотознімках і космічних знімках. Є одним із важливих факторів контролю ендогенного зруденіння [10, 22].
КІРАСА (cuirass) – верхня частина латеритних кір вивітрювання, надзвичайно щільна, міцна, озалізнена, складена кремнеземом, глиноземом, оксидами і гідроксидами заліза [3].
КЛАРК (clark) – середній вміст хімічних елементів у земній
корі, гідросфері та інших геохімічних системах; розрізняють
вагові (в %, г/т, г/г) та атомні (у % від кількості атомів) кларки;
вони служать еталоном порівняння знижених або підвищених
концентрацій хімічних елементів у родовищах корисних копалин, гірських породах або цілих регіонах [2].
КОНГЛОМЕРАТИ (conglomerates) – осадові гірські породи,
складені зцементованою галькою з домішкою піску, гравію та
валунів у піщано-глинистому чи глинисто-карбонатному цементі морського, алювіального, пролювіального, озерного походження; часто металоносні, поділяються на [2, 3, 11, 18]:
 базальні (basal) – конгломерати, що містяться в основі
товщі порід, які залягають, як правило, з незгідністю на
більш давніх породах;
 валунні (boulder) – конгломерати, які вміщують значну кількість валунного матеріалу (10–100 см);
 внутріформаційні (intraformational) – конгломерати
у вигляді прошарків галечників в осадовій товщі без ознак
розмиву і перерви в осадконагромадженні;
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 галечникові (pebble) – конгломерати, складені переважно
галечниковим матеріалом (1–10 см);
 глибові (cobble) – конгломерати, у складі яких присутні
глиби (понад 1 м);
 золотоносні (auriferous) – конгломерати, що вміщують
золоте зруденіння;
 кварцові (quartz) – конгломерати, складені переважно
уламками кварцу;
 металоносні (metalliferous) – конгломерати, що вміщують розсипні родовища золота, платини та інших корисних копалин;
 мономіктові (monomictic) – конгломерати, складені галькою однієї й тієї ж породи;
 поліміктові (polymictic) – конгломерати, складені різноманітними за складом породами;
 ураноносні (uranoferous) – конгломерати, що вміщують
уранове зруденіння.
КОНКРЕЦІЇ (concretions, nodules) – мінеральні утворення
округлої чи елиспоїдальної форми в осадових породах, за будовою концентрично-шаруваті, шкаралупчасті, грубошаруваті,
радіально-променисті, сферолітові, глобулярні, складені з карбонатів (кальцит, арагоніт), оксидів і сульфідів заліза, фосфатів
кальцію, гіпсу, сполук кремнію, марганцю; різновиди [2, 18]:
 баритові (baritic) – аутигенні стяжіння неправильної форми, вагою до декількох кілограмів, складені сульфатом барію (75–77 %) з домішкою матеріалу донних відкладів, зустрічаються в сучасних океанах на глибині більше 300 м;
 залізо-марганцеві (iron-manganees) – аутигенні мінеральні стяжіння (до 20–30 см) гідроксидів Fe і Mn округлої форми, шкаралупчасто-шаруватої будови на дні сучасних океанів, збагачені Ni, Co, Cu, Pb, Mo та ін.
 фосфоритові (phosphorite) – округлі й неправильні кварцево-піщані, глауконіт-піщані та глинисті стяжіння, збагачені фосфором, становлять родовища жовнових фосфоритів.
КОНСЕДИМЕНТАЦІЙНИЙ (synsedimentary) – процес, синхронний з осадконагромадженням [2].
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КОНТАКТОВИЙ МЕТАМОРФІЗМ (contact metamorphism)
– зміни мінерального складу чи перекристалізація гірської породи під впливом тепла і флюїдів магматичних тіл в їхній приконтактовій зоні, найважливіший фактор формування скарнових,
грейзенових та інших родовищ [2, 3, 9].
КОРИ ВИВІТРЮВАННЯ (crust of weathering) – континентальні геологічні формації, що утворюються на земній поверхні
внаслідок вивітрювання гірських порід і часто вміщують залишкові родовища корисних копалин [2, 3]:
 акумулятивна (accumulation) – продукти розмиву і перевідкладення ґрунтів, залишкових кір вивітрювання і гірських порід (делювій, пролювій, алювій тощо);
 алітна (allitic) – різновид латеритної кори вивітрювання, яка
утворюється при вивітрюванні переважно основних порід в
умовах вологого тропічного клімату; представлена двома мінеральними типами: гібситовим і бемітовим; на ультраосновних породах розвиваються феріалітові та феритні різновиди;
 залишкова (residual) – продукти змін, які лишилися на
місці первинного залягання;
 карбонатна (carbonate) – утворюється в результаті інфільтрації в невивітрені гірські породи розчинів вуглекислих сполук Ca, Mg, Fe і утворення карбонатного цементу цих порід;
 латеритна (literitic) – розвинена у вологому, жаркому
кліматі, характеризується збагаченням оксидами і гідроксидами Fe, Al, Ti, виносом луг, лужноземельних металів,
кремнезему, з ними пов'язані родовища бокситів, залізних,
нікелевих, кобальтових руд;
 лінійна (linear) – витягнута в одному напрямку вздовж
ослаблених зон, проникає вглиб корінної породи по тріщинах, може сягати глибини 100–200 м;
 перевідкладена (resedimented) – переміщена на невелику відстань, але така, що не втратила зв'язку з материнською породою;
 площова (areal) – перекриває плащем корінні породи,
потужність не перевищує перші десятки метрів.
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КРЕЙДА (chalk) – слабозцементована тонкозерниста карбонатна порода білого чи жовтуватого кольору, складена переважно
карбонатом кальцію природного чи штучного походження.
Природна крейда складена (%): уламками скелетів багатокліткових організмів (10), черепашок форамініфер (10), уламків водоростевих коколітофорид (30–40), тонкозернистого кристалічного кальциту (40–50), нерозчинних мінералів (2–3); виділяють
крейду: біла писальна, мергелиста (більш щільна, не така біла) і
крейдоподібний вапняк (перехідна порода до вапняку). Будівельна і агрохімічна сировина [11, 18].
КРЕМЕНИСТІ ПОРОДИ (siliceous rocks) – група осадових і
вулканогенно-осадових порід, складених більше, ніж на 50 %
кремнеземом, опалом, кристобалітом, халцедоном, кварцом; хемогенного (гейзерит, джеспіліт), органогенного (діатоміт, радіолярит, спонголіт), вулканогенно-осадового (яшма, гейзерит,
опока, трепел), діагенетичного (кремінь) походження; гірничотехнічна сировина [11, 18].
КРЕМІНЬ (cherty, hornstone, flint, firestone) – мінеральні
утворення, складені кристалічним і аморфним кремнеземом
(опал, халцедон, кварц), представлені конкреціями, жовнами,
лінзами, шарами, які виникають у результаті діагенезу і катагенезу збагачених кремнеземом осадків; цінна гірничотехнічна
сировина [11, 16, 18].
ЛАГУННІ ВІДКЛАДИ (lagoonal deposits) – осадки лагун, склад
яких залежить у першу чергу від сольового режиму останніх: в
опріснених переважають піски, алеврити, глини, глинисто-карбонатні мули (у викопному стані – пісковики, алевроліти, аргіліти з
прошарками мергелів і вапняків), у солоних – чорні мули, сольові
відклади (у викопному стані – сульфатні та хлористі солі натрію,
гіпси, ангідрити, доломітові вапняки, доломіти тощо) [2, 20].
ЛИСТВЕНІТ (listvenite) – зеленувата метасоматична гірська
порода переважно кварц-карбонатного складу (з домішкою мусковіту, серициту, польових шпатів, хлориту, тальку, гематиту,
піриту), яка утворилася в результаті заміщення серпентинітів чи
інших ультраосновних порід, часто розвинена на золоторудних
родовищах [2].
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ЛИСТВЕНІТИЗАЦІЯ (listvenitization) – процес порівняно низькотемпературного (200–250 оС) гідротермально-метасоматичного
навколожильного і навколорудного кислотного вилуговування
серпентинітів та інших ультраосновних порід, який проявлений
утворенням кварцу і карбонатів (анкерит чи брейнерит), меншою
мірою – тальку, хлориту, альбіту, мікрокліну, серициту, мусковіту, піриту, гематиту тощо [2].
ЛІКВАЦІЯ (liquation) – розділення магматичного розчину основного складу на дві чи більше рідини, які не змішуються (чи на рідину і кристалічну речовину) в процесі його остигання при зміні
температури та інших фізико-хімічних і термодинамічних умов;
вирішальний фактор формування лікваційних родовищ [4, 13, 16].
ЛІНЗА (lens) – геологічне тіло (осадове, рудне) сочевицеподібної форми, яке виклинюється по всіх напрямках [2].
ЛІТОГЕНЕЗ (lithogenesis, lithogeny) – сукупність природних
процесів утворення і подальших змін осадових гірських порід
(гіпергенез, седиментогенез, діагенез, катагенез, метагенез). Основні типи літогенезу: льодовий, гумідний, аридний, вулканогенно-осадовий, океанічний. Є важливим фактором формування
родовищ вугілля, нафти і газу, залізних і марганцевих руд, бокситів, фосфоритів, розсипних родовищ золота, платини, алмазів,
каситериту, ільменіту, циркону тощо [18].
ЛІТОЛОГІЯ (lithology) – наука про осадки та осадові породи,
їхній склад, будову, походження і закономірності просторового
розташування, корисні копалини, які з ними пов'язані (руди заліза, марганцю, фосфору, нікелю, торф, буре і кам'яне вугілля,
горючі сланці, розсипи золота, каситериту, ільменіту, піски,
глини тощо), інженерно-геологічні властивості й т. ін. [18].
ЛІТОРАЛЬНІ ВІДКЛАДИ (littoral deposits) – відклади припливно-відпливної зони моря чи океану (валуни, гальки, гравій, пісок,
мули, часто з органогенною речовиною); з ними часто пов'язані
прибережні розсипи монациту, каситериту, ільменіту та ін. [2].
ЛІТОФІЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ (lithophilous elements) – Li, Be, B,
C, O, F, Na, Mg, Al, Si, P, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Br, Rb, Sr, Zr,
Nb, I, Cs, Ba, TR, Hf, Ta, W, At, Fr, Ra, Ac, Th, Pa, U [3].
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ЛУЯВРИТ (lujaurite) – меланократова середня плутонічна лужна порода родини фельдшпатоїдних сієнітів (SiO2 – 51–55 %,
K2O + Na2O – 11,5–17,5 %), складена нефеліном (20–35 %), мікроклін-пертитом (35–50), альбітом (5–30), егірином (до 30 %),
арфедсонітом (0–30 %), другорядними апатитом, евдіалітом,
лампрофілітом та ін., складова частина розшарованих лужних інтрузивних масивів, з якими пов'язані рідкісноземельні родовища
(Ілімауссак у Гренландії) [4, 12, 13].
МАГМАТИЗМ (magmatism) – процеси виплавляння магми, її
подальшого розвитку, пересування, взаємодії із вмісними породами та застигання; один з найважливіших факторів рудоутворення; за складом виділяють ультраосновний, основний, кислий,
лужний магматизм, а за геотектонічним положенням [4, 16, 21]:
 геосинклінальний (geosyncline) – притаманний геосинклінальній стадії розвитку, відбувається в умовах розтягнення
земної кори і формування океанічного басейну, представлений виливами лав основного складу (спіліт-діабазова, кварцкератофірова та інші формації), укоріненням альпінотипних
інтрузій ультрабазитів і габроїдів (габро-перидотитова формація), на завершальних етапах – інтрузій габро і плагіогранітів (габро-плагіогранітова формація) і виливом наземних
лав базальтового, андезитового до дацитового складу; характерний тип структур – серединно-океанічні (для ранньої стадії) та острівнодужні (для пізньої) вулканічні пояси; характерний тип родовищ – колчеданні;
 орогенний (orogenic) – притаманний орогенній стадії
розвитку рухливих поясів і стадії тектоно-магматичної активізації (ТМА), характеризується наземними виверженнями, головним чином з вулканів центрального типу, значних мас кислих, помірно-кислих, середніх, часто сублужних вулканітів, укоріненням асоційованих з ними інтрузій того ж складу, на заключних етапах – контрастних базальт-ріолітових формацій; характерний тип структур –
окраїнно-континентальні (для завершальних стадій розвитку геосинклінально-складчастих областей) і внутрішньоконтинентальні (для стадії ТМА) вулканічні пояси (Східно-Сіхоте-Алінський, Центральноказахстанський); харак40

терний розвиток родовищ Sn, Zn, Cu, Au, Ag, W, Mo та
інших металів різного генетичного типу (скарнових, порфірових, жильних, грейзенових тощо);
 платформний (platform) – притаманний стадії тектономагматичної активізації давніх і молодих платформ, відбувається в умовах розколу континентальних брил глибинними розломами, характеризується вкоріненням величезних
розшарованих інтрузій з хромовою, мідно-нікелевою, платиноїдною мінералізацією (Бушвельдський масив, масив
Седбері та ін.); виливом гігантських об'ємів базальтових
лав і вкоріненням пластових тіл і дайок долеритів і габродіабазів трапової формації з мідно-нікелевою мінералізацією (Тунгуська синекліза); укоріненням лужних і сублужних
інтрузій і карбонатитів з рідкіснометалічною і рідкісноземельною мінералізацією; утворенням алмазоносних кімберлітових трубок; на стадії рифтогенезу – формуванням континентальних рифтів з лужним базальтовим вулканізмом;
 початковий (initial) – відповідає початковим етапам
розвитку геосинклінального магматизму, характеризується виливом основних лав у підводно-морських умовах і
вкоріненням ультраосновних інтрузій.
МАГМАТИЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ (magmatic rocks) – гірські породи, що утворилися в результаті застигання й кристалізації
магми; за умовами застигання розрізняють ефузивні (вилилися
на денну поверхню) та інтрузивні (глибинні) породи; за формою
залягання поділяються на: конкордатні (згідні з нашаруванням
вмісних порід – лаколіти, лополіти, факоліти, сіли), дискордатні
(незгідні з вмісними породами – батоліти, штоки, дайки, інтрузивні жили, вулканічні некі); за вмістом SiO2 поділяються на
ультраосновні (< 45 %), основні (45–53 %), середні (53–63 %),
кислі (64–75 %) та ультракислі (> 75 %), за вмістом лугів – породи нормального (граніти, габро, базальти та ін.) і лужного
(лужні граніти, нефелінові сієніти та ін.) ряду; з кислими породами пов'язані родовища олова, вольфраму, золота; з основними
– титаномагнетиту, міді; з ультраосновними – хрому, платини,
нікелю; з лужними – титану, фосфору, апатиту, рідкісних земель
тощо [1–4, 12, 13, 16, 21].
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МАРІУПОЛІТ (mariupolite) – середня плутонічна порода лужного
ряду родини фельдшпатоїдних сієнітів (SiO2 – 55–63 %, K2O + Na2O
– 10–19 %), складена альбітом (50–80 %), нефеліном (7–40 %), авгітом (7–35 %), фельдшпатоїдами (0–10 %); з ними генетично і просторово пов'язані рідкіснометалічні і рідкісноземельні родовища (напр., Мазурівське в Октябрському масиві в Приазов'ї) [6, 14, 23].
МЕТАМОРФІЗМ (metamorphism) – суттєві зміни текстури,
структури, мінерального і хімічного складу гірських порід у земній корі під дією глибинних флюїдів (летких компонентів),
температури і тиску; найважливіший фактор формування метаморфічних і матаморфогенних родовищ; може охоплювати величезні об'єми гірських порід (регіональний метаморфізм) або
проявлятися локально на контактах вивержених порід чи поблизу розломів [2, 3, 20]:
 динамометаморфізм (dynamic metamorphism) – процес перетворення гірських порід в умовах інтенсивних
крихких деформацій порід, зазвичай в зонах розломів;
 ізоградний (isogradal) – послідовне перетворення гірських порід у зв'язку зі зміною градієнта температур чи тиску (Тіллі, 1924);
 ізохімічний (isochemical) – такий, який не супроводжується значними змінами хімічного балансу речовини, а зміни
стосуються головним чином летких компонентів (H2O, CO2);
 контактовий (contact) – відбувається поблизу контактів
інтрузивних масивів під впливом флюїдів і тепла на породи ендо- та екзоконтактової зони, характерні породи – роговики, скарни, грейзени;
 пневматолітовий (pneumatolitic) – пов'язаний з дією високотемпературних гідротерм, характеризується утворенням таких мінералів, як турмалін, топаз, флюорит та ін.;
 прогресивний (prograde) – відбувається при підвищенні температури, супроводжується дегідратацією мінералів;
 регіональний (regional) – охоплює всі товщі гірських
порід за рахунок їхнього занурення на значні глибини і
тотальному впливу на них високих температури і тиску, у
результаті чого утворюються глибокометаморфізовані по42

роди (гнейси, амфіболіти, кристалічні сланці, еклогіти,
мармури, кварцити та ін.);
 регресивний (regressive, retrograde) – відбувається при
зниженні температури;
 селективний (selective) – вибірковий метаморфічний
процес, коли зміни гірської породи відбуваються вибірково,
у певних частинах товщі, що метаморфізується;
 ударний чи імпактний (shock, impact) – катаклаз і кристалобластез порід у результаті падіння космічних тіл, коли в умовах високого тиску і температури породи дробляться і частково переплавляються;
 ультраметаморфізм (ultrametamorphism) – перетворення високотемпературних метаморфічних порід з участю розплаву.
МЕТАМОРФІЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ (metamorphic rocks) –
гірські породи, раніше утворені як осадові або як магматичні,
але піддані змінам (метаморфізму) у надрах землі під дією глибинних флюїдів, температури й тиску або поблизу земної поверхні під дією тепла вкорінених інтрузивних мас (напр., при метаморфізмі пісковиків і вапняків утворюються кварцити та мармури, за рахунок мергелів або основних магматичних порід –
зелені сланці та амфіболіти, за рахунок бокситів – корундові
породи та ін.) [2, 3, 20].
МЕТАСОМАТИЗМ (metasomatism) – заміщення одних мінералів іншими із суттєвими змінами хімічного складу породи і
зазвичай із збереженням її об'єму і твердого стану під дією розчинів високої хімічної агресивності; найважливіший фактор
утворення метасоматичних і гідротермально-метасоматичних
родовищ; характерним є утворення метасоматичної зональності,
обумовленої диференціальною рухливістю компонентів, що переносяться розчинами; зі зростанням ступеня метасоматозу
в рухливий стан переходить усе більша кількість компонентів,
а кількість мінералів у продуктах метасоматозу скорочується аж
до утворення мономінеральних порід [2, 3, 9].
МЕТАСОМАТИЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ (metasomatic rocks)
– породи, що виникли в результаті метасоматозу – ендогенного
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алохімічного заміщення вихідних порід різного походження у
твердому стані (скарни, грейзени, вторинні кварцити, аргілізити,
березити, лиственіти, пропіліти тощо) [2, 3, 9].
МЕРГЕЛЬ (marl, marlstone) – осадова гірська порода змішаного глинисто-карбонатного складу, яка складається із суміші
глинистих часток (10–70 %) і карбонатів (кальцит, доломіт)
(30–90 %), залежно від домішок виділяють різновиди: кремнеземисті, глауконітові, піщанисті, слюдисті, бітумінозні, вуглисті, гіпсові тощо; будівельна сировина [2, 18].
МІНЕРАЛ (mineral) – природне тверде, рідше рідке (самородна
ртуть) індивідуальне тіло, природна сполука певного складу
з притаманною їй кристалічною структурою, приблизно однорідна за хімічним складом і фізичними властивостями, що утворюється внаслідок фізико-хімічних процесів на поверхні та в глибинах Землі, складова частина гірських порід і руд. За поширенням
мінерали поділяють на породотвірні, рудотвірні, другорядні, акцесорні; найбільш поширені силікати (25 %), оксиди та гідроксиди (12), сульфіди та їхні аналоги (13), фосфати й арсенати (18),
інші (32 %). Модифікації мінералів однакового складу (напр., алмаз – графіт, кальцит – арагоніт), але такі, що мають різну кристалічну структуру, належать до різних мінеральних видів. Мінерали, в яких невеликі зміни в хімічному складі, деяких властивостях (напр., забарвленні) або морфологічних особливостях не приводять до різких відмінностей у структурі (напр., у різновидах
кварц – гірський кришталь, аметист, халцедон та ін.), звуться мінеральними різновидами [2, 3].
МІНЕРАЛОГІЯ (mineralogy) – наука про природні хімічні сполуки – мінерали, їхній склад, властивості, особливості та закономірності фізичної будови (структури), генезис, практичне значення; її головне завдання – створення наукових основ для пошуків
та оцінки родовищ корисних копалин, їхнього збагачення [2, 3].
МОЛАСА (molassa) – комплекс грубоуламкових порід у межах
міжгірських і передгірських прогинів: червонобарвні й сіробарвні конгломерати, пісковики, глини, мергелі, інколи вугленосні
відклади, евапорити; часто концентрують розсипні й палеорозсипні родовища (напр., Вітватерсранд у ПАР) [1, 7, 17, 19].
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ОКРЕМЕНІННЯ (silification) – процес збагачення гірських порід
кремнеземом (опал, кристобаліт, халцедон, кварц) шляхом метасоматичного заміщення мінералів і заповнення пор і тріщин у процесі діагенезу, катагенезу і гідротермального метасоматозу (вторинні
кварцити, деякі грейзени і березити, джаспероїди та ін.) [18].
ООЛІТИ (oolites) – шарові чи еліпсоїдальні утворення з вуглекислого вапна, оксидів і силікатів заліза та марганцю, лептохлоритів
тощо, з концентрично-зональною чи радіально-променистою будовою, які утворюються в процесі осадконагромадження чи при діагенезі; залізисті ооліти – різновид залізних руд (бобові руди) [2, 18].
ОСАДКОНАГРОМАДЖЕННЯ (sedimantation) – процес утворення осадових порід з природних розчинів у водному середовищі механічним (вивітрювання, руйнування і перевідкладення
детритового матеріалу раніше сформованих порід), хімічним
(осадження речовини у вигляді різноманітних хімічних сполук),
біохімічним (накопичення продуктів життєдіяльності організмів
і рослин) шляхом; найважливіший фактор формування осадових
родовищ [2, 3, 11, 18].
ОСАДОВІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ (sedimentary rocks) – гірські породи, що виникли через осадження речовини у водному середовищі, рідше з повітря і внаслідок діяльності льодовиків на поверхні
суші, у морських та океанічних басейнах, яке може відбуватися
механічним шляхом (під впливом сили тяжіння та зміни динаміки
середовища), хімічним (з водних розчинів при досягненні ними
концентрацій насичення і внаслідок обмінних реакцій), біогенним
(під впливом життєдіяльності організмів) – уламкові, хемогенні,
органогенні, глинисті, глауконітові, глиноземисті, залізисті, марганцеві, фосфатні, кременисті, карбонатні, солі, каустобіоліти; можуть використовуватися як гірничохімічна, будівельна, агрохімічна сировина, сировина для металургії й т. ін. [2, 3, 11, 18].
ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ (paleogeographic maps) – карти, які відображають фізико-географічні умови геологічного
минулого, розподіл суші та моря, річкову та озерну мережу, характер рельєфу материків і ложа океанів, розповсюдження зледенінь, меж природних зон, інші географічні особливості місцевості, розміщення корисних копалин [2].
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ПЕМЗА (pumice, pumice stone) – пористий, дуже легкий різновид кислого вулканічного скла, часто із включеннями кристалів
плагіоклазу, кварцу, піроксенів, слюд; утворюється в результаті
спучення в'язкої кислої лави, будівельна сировина [2, 3].
ПЕРИДОТИТ (peridotite) – родина глибинних ультраосновних
(SiO2 – 36–45 %) піроксен-олівінових порід зі значною кількістю
олівіну (40–90 %); різновиди: гарцбургіт (олівін, ромбічний піроксен), верліт (олівін, моноклінний піроксен), лерцоліт (олівін,
ромбічний і моноклінний піроксен); з перидотитами часто пов'язані родовища хромових руд, азбесту, силікатного нікелю, тальку, сульфідних мідно-нікелевих руд [4, 12–14, 16, 21].
ПІСКОВИК (sandstone) – уламкова осадова гірська порода,
складена зернами мінералів і уламками гірських порід, зцементованих глинистим, карбонатним, кременистим та іншим матеріалом, зцементовані піски; будівельна, флюсова, вогнетривка,
абразивна сировина [11, 18].
ПІСОК (sand) – дрібноуламкова незцементована осадова гірська
порода чи сучасний осадок, яка складається з уламків мінералів і
гірських порід розміром 0,05–2,0 мм, які поділяються на тонко(0,05–0,1 мм), дрібно- (0,1–0,25 мм), середньо- (0,25–0,5 мм), крупно- (0,5–1,0 мм) і грубозернисті (1–2 мм); за походженням можуть бути річковими, озерними, морськими, флювіогляціальними, елювіальними, делювіальними, пролювіальними, еоловими;
за складом – полімінеральними і мономінеральними, кварцовими,
аркозовими, глауконіт-кварцовими, слюдистими та ін.; будівельна сировина, сировина для склоробної промисловості (кварцові
піски), формувальні піски придатні для використання в ливарному виробництві (виготовлення ливарних форм і стрижнів), зазвичай це кварцові піски, які мають такі властивості, як вогнетривкість і газопроникність [11, 18].
ПЛАСТ (stratum) – геологічне тіло (у тому числі тіло корисної
копалини), яке має плоску форму, потужність набагато меншу за
площу розповсюдження, відносно однорідну будову, яке поверхнями напластування (підошвою і покрівлею) відокремлюється
від пластів, що залягають нижче і вище [2].
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ПОКРІВЕЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ (roof schist) – метаморфічна гірська порода, яка легко розколюється на тонкі рівні пластинки,
різновид глинистого сланцю; будівельна сировина [2, 3, 11, 18].
ПОТУЖНІСТЬ (thickness) – геометрична характеристика шару гірської породи чи покладу корисної копалини, яка відповідає відстані по вертикалі між їхніми нижньою і верхньою поверхнями [2, 3].
ПРОПІЛІТИ (propylites) – метасоматичні гірські породи зеленого кольору, складені хлоритом, альбітом, кальцитом, піритом
і кварцом, продукт перетворень вивержених порід середнього
складу, пісковиків а також інших порід; характерний елемент
будови гідротермально-метасоматичних родовищ [5].
ПРОПІЛІТИЗАЦІЯ (propylitization) – гідротермально-метасоматичні зміни гірських порід під впливом гідротермальних
розчинів на останніх фазах інтрузивного процесу, у результаті яких утворюються пропіліти; зазвичай охоплює значні
площі й передує процесам кислотного вилуговування (кварцгідрослюдисті, кварц-алунітові метасоматити, вторинні кварцити) і відкладення рудних мінералів [2, 3].
ПРОЦЕСИ (processes) [2, 3]:
 біогенні (biogenic) – утворення мінералів і гірських порід у результаті життєдіяльності живих організмів (напр.,
рифові вапняки, вугілля тощо);
 геологічні (geological) – такі, що перетворюють склад,
структуру, рельєф і глибинну будову Землі, поділяються
на ендогенні та екзогенні;
 геохімічні (geochemical) – хімічні процеси, які відбуваються в надрах Землі та на її поверхні, з якими пов'язано
утворення чи перетворення мінералів, гірських порід
і руд, зміна їхнього хімічного складу, міграція, розсіювання чи накопичення елементів;
 гідротермальні (hydrothermal) – утворення мінералів
у результаті їхнього відкладення у відкритих тріщинах
чи порах порід з гарячих ювенільних розчинів;
 екзогенні (exogenetic) – обумовлені переважно зовнішніми силами, які проявлені на поверхні Землі чи в припо47

верхневій частині земної кори: вивітрювання, ерозія, денудація, утворення осадових порід і руд тощо;
 ендогенні (endogenic) – обумовлені переважно внутрішніми силами Землі, які проявлені головним чином усередині Землі: тектонічні, магматичні, метаморфічні, гідротермально-метасоматичні процеси, формування родовищ
корисних копалин;
 еолові (eolian) – формування форм рельєфу завдяки діяльності вітру: еолова денудація (дефляція, коразія)
й акумуляція, особливо характерні для пустель;
 мінералоутворення (mineralization) – фізико-хімічні
процеси в земній корі та на її поверхні, які викликають
утворення, змінення й руйнування мінералів: ендогенні,
пов'язані з привнесенням речовини (магматогенні, пневматолітові, гідротермальні, метасоматичні, пегматитові),
аутигенні чи метаморфічні, які проходять без суттєвого
привнесення речовини (контактово-метаморфічні, регіонально-метаморфічні), екзогенні;
 окисно-відновні (redox) – хімічні реакції в земній корі чи
на її поверхні зі зміною кількості електронів у іонів чи атомів, які реагують; їхній хід регулюється різницею окисновідновних потенціалів середовища; приклади: пірит  мелантерит  ярозит  лімоніт; Mn2+ у силікатах  Mn4+
у піролюзиті; V3+ у піроксенах  V5+ в уранованадатах;
 поствулканічні (postvolcanic) – пов'язані з наслідками вулканічної діяльності, вулканічними еманаціями, есгаляціями,
гідротермами – фумароли, сольфатари, мофети, які можуть
бути активними факторами поствулканічного рудоутворення;
 постмагматичні (postmagmatic) – мінерало- і рудотвірні
процеси, які відбуваються безпосередньо за кристалізацією
магми і тісно пов'язані з нею (пневматолітові, пневматоліто-гідротермальні, гідротермальні тощо);
 рельефоутворювальні (relief-forming) – під дією яких
формується рельєф (ендогенні та екзогенні);
 рудоутворення (mineralization) – концентрація рудних
компонентів, яка відбувається у зв'язку з диференціацією і
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міграцією елементів у земній корі та обумовлює формування рудних родовищ;
 схилові (slope) – процеси утворення схилів шляхом переміщення пухкого покриву чи блоків корінних порід по
схилу з наступною акумуляцією в його підніжжя чи подальшим перенесенням;
 субаквальні (subaqual) – відбуваються на поверхні Землі, але під водою;
 субаеральні (subaeral) – відбуваються на поверхні Землі, на суходолі;
 тектонічні (tectonic) – пов'язані з тектонічними рухами,
поділяються на деструктивні (руйнування вже сформованих геологічних структур) і конструктивні (призводять до
виникнення нових структур).
РАКУШНЯК (coquina) – вапняк, який складається переважно з
черепашок морських тварин та їхніх уламків: брахіоподовий, гастроподовий, нумулітовий та інші, будівельний матеріал [11, 18].
РЕЛЬЄФ (relief, topography) – сукупність нерівностей земної
поверхні, позитивних (гори, височини, нагір'я, острови, рифи та
ін.), негативних (западини, котловини, річкові долини, глибоководні западини та ін.), прості, складні; за розміром форм рельєфу розрізняють: планетарні (материки та океани), мегарельєф
(гірські країни, рівнинні системи), макрорельєф (гірські пасма,
міжгірські западини), мезорельєф (пагорби, яри, підводні каньйони), мікрорельєф (карстові лійки, ями), нанорельєф (термітники, кротові кучки). Рельєф формується в результаті спільної
дії ендогенних (тектонічні, магматичні, вулканічні) та екзогенних (денудація, ерозія, вивітрювання, діяльність льодовиків і т. ін.)
процесів і має вирішальне значення при формуванні екзогенних
родовищ корисних копалин [2, 3].
РІЧКОВІ ВІДКЛАДИ (fluvial deposits) – відклади річкових
русел, заплавин, стариць, боліт, річкових дюн (переважно уламкового походження), за сприятливих обставин можуть вміщувати розсипні родовища [2, 3].
САПРОЛІТ (saprolite) – нижня частина латеритної кори вивітрювання, де зберігаються реліктові залишки структури корінних порід [2].
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СЕГРЕГАЦІЯ (segregation) [4, 16, 21]:
 скупчення мінералів, як правило, ранніх продуктів кристалізації, має визначальне значення при формуванні сегрегаційних родовищ;
 утворення чистих кристалів льоду при замерзанні вологих і насичених водою гірських порід;
 розділення матеріалу, неоднорідного за розміром,
щільністю чи формою часток.
СЕРИЦИТИЗАЦІЯ (sericitization) – процес середньотемпературного гідротермально-метасоматичного перетворення гірських
порід – розкладення польових шпатів, особливо плагіоклазів та
інших алюмосилікатів з їхнім заміщенням агрегатом серициту і
кварцу, інколи з хлоритами, карбонатами, піритом; характерний
навколорудний процес, пошукова ознака гідротермальних родовищ руд Cu, Zn, Pb, Ag, Mo, As, Hg, Sb та ін. [3, 9].
СКАРНИ (skarns) – метасоматичні гірські породи, складені вапняково-магнезіально-залізистими силікатами та алюмосилікатами;
утворюються в зоні високотемпературного контактового ореолу
магматичних гірських порід унаслідок хімічної взаємодії карбонатних порід з магмою, інтрузивними та іншими алюмосилікатними
породами за допомогою гарячих магматогенних розчинів. Розрізняють вапнисті, складені Ca-Mg-Fe силікатами та алюмосилікатами, та магнезіальні скарни з магнієвмісними мінералами. Представлені контактовими лінзо- і пластоподібними покладами, рідше –
трубоподібними та жильними тілами в карбонатних і алюмосилікатних породах. До них приурочені скарнові родовища руд заліза,
міді, свинцю, цинку, бору та ін. Основні різновиди [2, 3]:
 вапнякові (lime) – складені високотемпературними вапняково-магнезіально-залізистими силікатами і алюмосилікатами, з яких переважають піроксени (діопсид, геденбергіт, йогансеніт) і гранати (гросуляр, андрадит); зустрічаються скаполіти, везувіан, воластоніт, епідоти, плагіоклази,
калієві польові шпати; із рідкісних скарнових мінералів –
монтичеліт, мервініт, спурит, мелініт, куспидін, кюстерит;
акцесорні – сфен і апатит; рудні – магнетит, гематит, гельвін, шеєліт, каситерит та ін.;
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 дифузійно-біметасоматичні (diffusion-bimetasomatic) –
виникають на контакті карбонатних і силікатних порід у результаті біметасоматичного обміну між ними Si, Ca, Al за
участю високотемпературних постмагматичних розчинів,
які сприяють цьому обміну і привносять в контакти Fe, Mg,
луги, але не можуть переносити на значні відстані Ca, Si, Al
(Коржинський, 1941, 1948);
 контактово-інфільтраційні (contact-infiltration) – виникають під дією постмагматичних розчинів, багатих на
Fe, які спочатку не вміщували Ca, Si, Al, але збагатилися
ними попутно; можуть залягати у вапняках без видимого
зв'язку з контактами силікатних порід і в силікатних породах без видимого зв'язку з контактами карбонатних порід
(Коржинський, 1951, 1953);
 магнезіальні (magnesium) – утворюються на контактах
гранітоїдних інтрузій з доломітами, характерні мінерали:
форстерит, діопсид-саліт, енстатит-гіперстен, рогова обманка, шпінель, флогопіт, монтичеліт, гуміт, периклаз, магнетит, брусит, серпентин, зрідка – котоїт, людвігит, флюоборит та інші борати Mg;
 метасоматичні (metasomatic) – утворюються під дією
постмагматичних розчинів, які привносять SiO2, Mg, W,
Cl, F, Fe, Cu, Zn, Pb та ін.
СОЛЬФАТАРИ (solfatars) – струмені сірчаного газу, сірководню з домішками парів води, вуглецевого та інших газів, які виділяються із тріщин у кратері та на схилах вулканів, з лавових і
пірокластичних потоків, можуть відкладати сірку та інші корисні копалини [2].
СОЛЯНА ТЕКТОНІКА (salt tectonics) – специфічна форма складчастих деформацій, які виникають при вкоріненні мас солей у
вмісні породи завдяки їхній низькій густини, високій пластичності
(особливо в умовах підвищеного тиску і температури) – від невеликих здуттів до соляних діапірів, які протикають надсольові шари; сприятливі для утворення родовищ нафти і газу [3, 19].
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СОРБЕНТИ ПРИРОДНІ (natural sorbent) – мінерали чи гірські породи з високою сорбцією (цеоліти, бентоніти, діатоміти
та ін.), цінна корисна копалина [2].
СУГЛИНОК (loam) – пухкі молоді континентальні відклади, які
складаються з часток менше 0,01 мм (30–50 %) і більш крупного
уламкового матеріалу (60–70 %), будівельна сировина [11, 18].
СУПІСОК (sandy loam) – пухка піщано-глиниста осадова гірська порода, що містить 3–10 % глинистих частинок (менше 0,005
мм); будівельна сировина [11, 18].
ТРАС (trass) – тонкий вулканічний туф, збагачений аморфною
кремнекислотою, будівельний матеріал (гідравлічна добавка до
цементу) [2].
ТРУБКА ВИБУХУ (diatrem, volcanic pipe) – діатрема – трубкоподібний, часто конусоподібний канал, що утворюється при
прориві газів і розплавленої магми до земної поверхні, виконаний вулканічними брекчіями або кімберлітами; найважливіший
фактор утворення корінних родовищ алмазів [2, 3].
УЛАМКОВІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ (clastic rocks, fragmented
rocks, detrital rocks) – осадові гірські породи, що складаються з
уламків гірських порід (магматичних, метаморфічних, осадових)
і мінералів (кварц, польові шпати, слюди тощо). Виділяються
грубоуламкові породи з розміром уламків більше 2 мм (незцементовані – брили, валуни, галька, щебінь, гравій; зцементовані
– конгломерати, брекчії та ін.); піщані породи з розміром часток
0,005–2,0 мм (піски, пісковики, алеврити, алевроліти); глинисті
породи з розміром часток менше 0,005 мм (глини, аргіліти). Використовуються як будівельний матеріал, у скляній та металургійній промисловості; вміщують розсипи золота, дорогоцінного каміння, мінералів титану, олова, вольфраму, рідкісних і радіоактивних елементів [2, 3, 11, 18].
ФЕНІТИ (fenites) – екзоконтактові лужні метасоматити – піроксенпольовошпатові чи нефелін-піроксен-егірин-польовошпатові породи, які виникають у процесі фенітизації на контакті межі масивів
лужних і лужно-ультраосновних порід з гранітами, гранітогнейсами,
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гнейсами, пісковиками та іншими кварц-польовошпатовими породами; характерні для рідкісноземельних родовищ [6, 15].
ФЕНІТИЗАЦІЯ (fenitization) – процес метасоматичного змінення гранітів, гнейсів, пісковиків та інших порід з високим
вмістом SiO2 в екзоконтактах інтрузій лужних порід, який полягає в заміщенні кварцу, плагіоклазу і слюдистих мінералів альбітом, калінатровим польовим шпатом, нефеліном, лужними
піроксенами та амфіболами; один із факторів утворення родовищ рідкісноземельних елементів [6].
ФОРМАЦІЇ (formations) – природні комагматичні асоціації
гірських порід, руд та їхніх похідних, які закономірно виникають у певній геологічній обстановці в ході розвитку різновікових, але однотипних геотектонічних елементів земної кори; головні типи формацій [1–4, 12–15, 17]:
 вулканогенні (volcanogenous) – природні комагматичні
асоціації вулканогенних гірських порід (лави, туфи, туфогенно-осадові, екструзивні й субвулканічні утворення) і
продукти поствулканічних процесів, включаючи рудні
утворення, пов'язані з певною стадією розвитку геотектонічного елементу земної кори (напр., спіліт-кератофірова,
спіліт-діабазова, кварц-кератофірова формації характерні
для геосинклінальної стадії; базальт-андезит-ріолітова, андезитова, ріолітова, ріоліт-базальтова – для орогенної; трапова, лужно-олівін-базальтова, нефелін-лейцит-базальтова
– для платформної стадії);
 галогенні (halogenic) – відклади різних типів солеродних басейнів (лагунних, заливних, крайових, внутрішньоконтинентальних) , переважають гіпси, ангідрити, доломіти, галіти, калійно-магінєві породи;
 геосинклінальні (geosynclinal) – утворюються в умовах
різко диференційованих тектонічних рухів з великими
швидкостями й амплітудами; мають значні потужності, які
різко змінюються на невеликих відстанях; невитримані по
площі; широкий розвиток магматичних формацій є характерним (але не обов'язковим): спіліт-діабазова, спілітдуніт-гарцбургітова,
перидотиткварц-кератофірова,
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піроксенітова, габро-діабазова, габро-плагіогранітова, граніт-гранодіоритова та інші; серед осадових формацій найхарактернішими є: яшмова, кременисто-сланцева, аспіднограувакова, флішова, рифова, олістостромова;
 ефузивні (effusive) – складені продуктами виверження
вулканів різного типу: лавами, ігніспумітами, ігнімбритами, туфами, туфогенно-осадовими породами;
 крайових прогинів (marginal depression) – характеризуються різко вираженою асиметрією формаційних тіл, тісним
зв'язком і наявністю взаємних переходів з платформними
формаціями, відсутністю ефузивних утворень і широким
розвитком морських; типові формації: піщано-глинисті
(у тому числі вугленосні та червонобарвна), карбонатні (рифові), сульфатно-галогенні (соленосні), глинисто-черепашкові, грубоуламкові моласові (піщано-конгломератові);
 металогенічні (metallogenic) – комплекс парагенетично
пов'язаних гірських порід (магматичних, осадових, метаморфічних) та асоційованих з ним родовищ корисних копалин, об'єднаних спільними структурно-формаційними
умовами походження;
 океанічні (oceanic) – поділяються на групи епіконтинентальних формацій (шельфова, карбонатна), приконтинентальних (карбонатно-теригенна, турбідитова, кременисто-теригенна, туфіто-кременисто-теригенна), океанічних котловин
(пелагічних глин, кременисто-глиниста), підводних хребтів і
підняттів (карбонатна пелагічна, коралово-водоростева), серединно-океанічних хребтів (карбонатна, вулканокластична, вулкано-едафогенна); котловин окраїнних морів (кременистодіатомітова, карбонатно-форамініферова, турбідитова), острівних пасом (андезитова, карбонатно-вулканокластична, рифова); глибоководних океанічних жолобів (флішоїдна або турбідитова, глиниста, вулканокластична тощо);
 орогенні (orogenic) – формації заключного етапу геосинклінального розвитку, які нагромаджуються в умовах диференційованого підняття території, характеризуються різкою мін54

ливістю складу і потужності відкладів, переважанням грубоуламкових різновидів; найхарактерніша моласова формація;
 осадові (sedimentary) – комплекси парагенетично пов'язаних осадових порід, які утворюються в подібних геотектонічних умовах; головні типи: континентальні, перехідні
між континентальними і морськими, морські;
 платформні (platform) – утворюються в умовах слабко
диференційованих тектонічних рухів з малими швидкостями
і відносно невеликими амплітудами, мають невеликі потужності, витримані на великих площах; типові формації – осадові кварцово-піщана, каолініт-піщана, крейдяна, опокова,
вугленосно-боксито-залізиста, галогенна; магматогенні трапова, трахібазальтова, лужних базальтоїдів, кімберлітова; є
характерним переважно мономінеральний кварцовий і олігоміктовий склад уламкових порід, широкий розвиток кори
вивітрювання, важлива роль кліматичних чинників;
 рудні (ores) – група рудних родовищ близького мінерального складу, сформована у схожих геологічних і фізикохімічних умовах на поверхні або в глибинних частинах Землі;
 рудоносні (ore-bearing) – геологічна формація певного
складу і будови, з якою генетично або парагенетично пов'язано зруденіння того чи іншого типу;
 флішові (flisch) – асоціація порід, які виникають у нестабільних тектонічних умовах під дією суспензійних потоків
каламуті, для якої характерними є величезна потужність (до
10 тис. м), багаторитмічна градаційна двокомпонентна чи
трикомпонентна шаруватість, ознаки підводно-зсувової тектоніки; виділяється власне фліш, грубий фліш, дикий фліш,
субфліш, флішоїд;
 червоноколірні (redstone) – різнорідна група формацій, яка включає моласові й моласоїдні формації, пісковиково-алевролітові формації міжгірних западин, червоноколірні – платформ, для яких характерним є червонуватий колір, обумовлений низьким вмістом органічної
речовини (Сорг. –  0,1 %) і високим співвідношенням
Fe3+/Fe2+ ( 3); характерні для аридного клімату.
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ХЕМОГЕННІ ПОРОДИ (chemogenous rocks) – група осадових
гірських порід, що утворилися шляхом хімічного осадження різноманітних речовин з розчину та накопичення їх на дні водойм,
зокрема, у басейнах підвищеної солоності осаджуються різноманітні солі, з морської води випадають доломіт, флюорит, гіпс,
ангідрит, магнезит (солоність до 15 %), кам'яна сіль (25 %), калійні та
калійно-магнієві солі хлоридного і сульфатного складу (30 %); гірничохімічна сировина [2, 3, 11, 18].
ЩЕБІНЬ (glyders, crushed stone, rock debris) – рихла крупноуламкова (псефітова) порода, що складається з майже необкатаних уламків розміром 10–100 мм; будівельна сировина [2, 3].
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РОЗДІЛ II
Рудні мінерали
Рудні мінерали – мінерали, що містять метали, які служать джерелом їхнього отримання і предметом вилучення
в результаті металургійного переділу. Існує класифікація рудних мінералів залежно від способів переробки і напрямів використання: мінерали чорних металів (Fe, Mn, Cr, Ti, V); легких металів (Al, Mg); кольорових металів (Cu, Pb, Zn, Ni,
Co, Mo, W, Sn, Hg, Sb, Bi); благородних металів (Au, Ag, Pt і
платиноїди); радіоактивних металів (U, Th); рідкісних і рідкісноземельних металів (Be, Li, Rb, Ge, Ta, Nb, Zr, Hf, Sc
і т. ін.). Мінералогічний склад руд відіграє значну роль при
встановленні кількості та якості руд і корисного компонента
(основного та супутніх). Структурні й текстурні особливості рудних мінералів впливають на вибір технологічних схем
збагачення мінеральної сировини, якість кінцевої товарної
продукції при освоєнні родовищ корисних копалин.

Мінерали залізних руд
[4, 7, 10, 14, 18, 24]
ЗАЛІЗНІ РУДИ (iron ores) – природні мінеральні утворення, що
вміщують залізо в таких кількостях і сполуках, що його промислове вилучення є можливим і економічно доцільним (16–72 %);
до корисних домішок належать Ni, Co, Mn, W, Mo, Cr, V та ін.,
до шкідливих – S, P, Zn, Pb, As, Cu. За вмістом заліза руди поділяються на багаті (більше 50 %) і бідні (менше 25 %); за величиною коефіцієнта основності (CaO + MgO/SiO2 + Al2O3) – на кислі
(менше 0,7), такі, що самофлюсуються (0,7–1,1) та основні (більше
1,1). Руди, які потребують збагачення, поділяються на легкозбагачувані (магнетитові руди і магнетитові кварцити) й важкозбагачувані (залізисті кварцити та ін.). Основні геолого-генетичні типи
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родовищ: магматичні (Качканар на Уралі, Тегавус у США, Кірунавара у Швеції), карбонатитові (Ковдор у Росії, Люлекоп у ПАР),
скарнові (Гора Магнітна на Уралі, Соколово-Сарбайське в Казахстані, Маунт-Айрон у США), гідротермальні (Ангаро-Ілімська
група в Сибіру, Бокальське на Уралі), вулканогенно-осадові (Атасуйське в Казахстані), залишкові в корах вивітрювання, у тому числі залізисті латерити (Кемпірсайська група на Уралі, Гвінея, Куба). Основні геолого-промислові типи залізних руд:
 бурі залізняки (brown ironstone) – складені гідроксидами заліза, найчастіше гідрогетитом, утворюють осадові
поклади (морські й континентальні) й родовища кори вивітрювання, осадові руди часто мають оолітову текстуру,
середній вміст заліза 30–35 %, інколи до 1–2 % Mn; природно-леговані бурі залізняки кір вивітрювання ультраосновних порід вміщують 32–48 % Fe, до 1 % Ni, до 2 % Cr,
соті частки відсотка Co, V (з них без добавок виплавляються хромонікелеві чавуни і низьколеговані сталі);
 гематитові (hematite) – складені гематитом, у незначних кількостях магнетитом, поширені у корах вивітрювання залізистих кварцитів (мартитові руди), скарнових,
гідротермальних і вулканогенно-осадових руд, багаті руди
вміщують 55–65 % Fe і до 15–18 % Mn;
 залізисті кварцити (iron quartzite) – джеспіліти і залізисті роговики – бідні та середні за вмістом заліза (12–36 %)
докембрійські метаморфізовані залізні руди, складені тонкими кварцовими, магнетитовими, магнетит-гематитовими і сидеритовими прошарками, що чергуються між
собою, ділянками з домішками силікатів і карбонатів;
утворюють родовища з унікальними (більше 10 млрд т)
і великими (більше 1 млрд т) запасами залізних руд, характеризуються низьким вмістом шкідливих домішок
(сірки і фосфору);
 магнетитові (magnetite) – складені магнетитом (інколи
магнезіальним магномагнетитом), часто окиснені до гематиту (мартитизовані), характерні для карбонатитових, скарнових і гідротермальних родовищ, як різновид виділяються комплексні (Fe-Ti-V) титаномагнетитові руди магматичних родовищ;
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 сидеритові (siderite) – поділяються на кристалічні сидеритові руди, глинисті шпатові залізняки, магносидерити;
зустрічаються в гідротермальних, осадових і вулканогенно-осадових родовищах, середній вміст заліза 30–35 %,
у зонах окиснення перетворюються на бурі залізняки;
 силікатні (silicates) – складені залізистими хлоритами
(тюрингіт, шамозит, лептохлорит та ін.), що супроводжуються гідроксидами заліза, інколи сидеритом, утворюють
осадові поклади, середній вміст заліза 25–40 %, часто мають оолітову текстуру, у корі вивітрювання перетворюються на бурі, інколи червоні (гідрогематитові) залізняки.
ГЕМАТИТ (hematite) – мінерал, оксид тривалентного заліза,
Fe2O3, інколи присутні домішки TiO2 (до 11 % у титаногематиті), Al2O3 (до 14 % в алюмогематиті), H2O (до 8 % у гідрогематиті); псевдоморфози по магнетиту – мартит; розповсюджений
мінерал скарнових, гідротермальних родовищ, залізистих кварцитів, важлива складова частина залізних руд.
ГЕТИТ (goethite) – мінерал підкласу гідроксидів, FeOOH,
вміщує домішки Al, Si, Ti, Mn, Ca та ін. (у бокситах), Cu, Pb,
Zn, Cd, Ag, Au (у зонах окиснення рудних родовищ); характерний мінерал осадових залізорудних родовищ (бурі залізняки),
кір вивітрювання (латерити), зон окиснення сидеритових, лептохлоритових, магнетитових, сульфідних родовищ, бокситів;
один з основних компонентів залізних руд.
ГІДРОГЕМАТИТ (hydrohematite) – мінерал, тонкокристалічний різновид гематиту, якій вміщує до 8 % Н2О.
ГІДРОГЕТИТ (hydrogoethite) – різновид гетиту, -FeOOH, збагачений водою, мінерал зони окиснення залізних руд.
КОЛЧЕДАНИ (pyrites) – мінерали групи сульфідів і арсенідів,
які вміщують Fe, Cu, Ni, Sn: магнітний колчедан, чи піротин
Fe1–xS, сірчаний, чи залізний колчедан, чи пірит FeS2, мідний
колчедан, чи халькопірит CuFeS2, залізонікелевий колчедан, чи
пентландит (Fe, Ni)9S8, нікелевий колчедан, чи нікелін NiAs,
олов'яний колчедан, чи станін Cu2FeSnS4, формують великі колчеданні родовища, відомі в скарнових родовищах.
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ЛЕПІДОКРОКІТ (lepidocrocite) – мінерал класу гідроксидів,
FeO(OH) (вміст Fe2O3 – 89,86 %, H2O – 10,14 %), домішки MnO,
Al2O3, SiO2, CaO, MgO, зустрічається у складі бурих залізняків,
бокситів, ґрунтів.
ЛІМОНІТ (limonite) – високодисперсна мінеральна суміш гідроксидів заліза (гетиту, гідрогетиту, лепідокрокіту, гідрогематиту), гідроксидів і оксигідратів Al і Mn, кремнезему, глинистих
мінералів, сорбованої води у вигляді жовтувато- і червонуватобурих порошкоподібних, пухких землистих агрегатів, плівок, жеодів, оолітових виділень, псевдоморфоз по піриту, сидериту, гематиту тощо; гіпергенного чи осадового походження, розвинений
в зоні окиснення рудних родовищ, латеритних корах вивітрювання, осадових утвореннях.
МАГНЕТИТ (magnetite) – мінерал підкласу складних оксидів,
Fe2+Fe23+ O4 (Fe 72,4 %), домішки Ti, Mg, Al, V, Cr, Ni, Co, Mn,
Ge, типовий акцесорний мінерал вивержених порід, головний
компонент магнетитових руд (Кривий Ріг в Україні, Курська
магнітна аномалія, г. Магнітна, Кусинське родовище в Росії, оз.
Верхнє в США, Кірунавара у Швеції).
МАРКАЗИТ (marcasite) – мінерал класу сульфідів, FeS2, хімічний аналог піриту, включає домішки Ni (до 6 %), As, Sb, Tl, Co,
як ендогенний мінерал зустрічається в низькотемпературних
гідротермальних мідно-колчеданних (Блявинське на Уралі)
і ртутних (Микитівське в Донбасі) родовищах, як екзогенний –
у мергелях, вапняках, кам'яному вугіллі.
МАРТИТ (martite) – мінерал, різновид гематиту, псевдоморфози по магнетиту, утворюється в результаті гіпергенного окиснення останнього, один з головних мінералів залізних руд (Кривий Ріг, Курська магнітна аномалія).
ПІРОТИН (pyrrhotite) – група мінералів класу сульфідів, FeS (Fe
– 58,22–63,53 %, S – 34,48–41,78 %), з домішками Ni, Co (до 1 %),
Cu, Pb, Mo, As, відомі тверді розчини FeS-CuFeS2 (халькопіротини), розвинений в покладах розшарованих інтрузій (родовища
Седбері в Канаді, Бушвельд у ПАР, Монче-Тундра на Кольському
півострові, Норильське в Сибіру), контактово-метасоматичних
(Тур'їнське на Уралі) і гідротермальних родовищах (Трентино
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в Італії, Потосі в Болівії), у кімберлітах, пегматитах, осадових породах; складова частина нікелевих руд.
СИДЕРИТ (siderite) – мінерал, карбонат заліза, FeCO3, утворює
ізоморфні ряди з магнезитом і родохрозитом, різновиди: сидероплезит (до 30 % MgCO3), пістомезит (до 30–50 % MgCO3), олігоніт (Mn-вмісний сидерит), може вміщувати ізоморфні домішки Ca
(до 12 %), CaO (у сидеродоті), Co (до 9 %), Zn (до 7,7 % у Znолігоніті); присутній в рудах гідротермальних родовищ різного
типу, один з головних мінералів оолітових залізних руд.
СКОРОДИТ (scorodite) – гідрат арсеніду заліза, Fe(AsO4)·2H2O
(Fe2O3 – 34,6 %, As2O5 – 49,8 %), іноді вміщує домішки Al2O3
(до 7,1 %); утворюється в зоні окиснення рудних родовищ за
рахунок арсенопіриту і льолінгіту (Кокчарське на Уралі, БричМула в Узбекистані, Льолінг в Австралії).
ШАМОЗИТ (chamosite) – силікат заліза, член ізоморфного ряду власне шамозит, (Fe2+Fe3+)[AlSi3O10](OH)2(Fe, Mg)3·(O, OH)
– тюрингіт (Fe2+, Fe3+, Mg, Al)6(Si, Al)O10(O,OH)8 (34–42 %
FeO), характерний для осадових родовищ заліза (Каражал у Казахстані, Тюрингія в Німеччині).
ЯРОЗИТ (jarosite) – сульфат заліза, KFe3(OH)6[SO4]2 (47,9 %
Fe2O3), вохристо-жовтого кольору, присутні домішки Al (до 18,9 %),
Ca (до 6 %), Na, Pb, Se; продукт вивітрювання сірчаних сполук
заліза, типовий мінерал зони окиснення колчеданних родовищ
(Блява на Уралі, Майкаїн у Казахстані).

Мінерали марганцевих руд
[4, 7, 10, 14–16, 18, 29]
МАРГАНЦЕВІ РУДИ (manganese ores) – природні мінеральні
утворення, що вміщують магній в таких сполуках і концентраціях, за яких його видобуток технічно можливий та економічно
вигідний; основні типи руд: оксидні (вміст марганцю 25–50 %),
карбонатні (13–25 %), силікатні, оксидно-карбонатні (17–25 %),
окиснені (понад 40 %); основні геолого-промислові типи родовищ: осадові (Нікопольський басейн), вулканогенно-осадові
(Атасуйське в Казахстані), вивітрювання (Порожнинське в Си62

біру, Нсута в Гані), метаморфогенні (Саусар в Індії), залізомарганцеві конкреції дна океанів.
АЛАБАНДИН (alabandite) – мінерал, сульфід марганцю, MnS,
домішки Ge, Ga, сингонія моноклінальна, габітус кубічний і гексаоктаедричний, агрегати зернисті, бурувато-чорний, блиск напівметалічний, твердість 3,5–4,0, питома вага 4,1, слабомагнітний, зустрічається в гідротермальних родовищах золота, срібла,
міді, молібдену, а також у метаморфізованих марганцевих рудах.
БРАУНІТ (braunite) – мінерал групи складних оксидів, Mn+2
Mn6+3 SiO12 (69,5% Mn), присутні домішки Fe і Cu, складова
оксидних марганцевих руд (родовища Джезди в Казахстані,
Постмасбург у ПАР).
ВЕРНАДИТ (vernadite) – мінерал, MnO2H2O, продукт окиснення силікатів і карбонатів, входить до складу марганцевих руд.
ГАУСМАНІТ (hausmanite) – мінерал класу оксидів, Mn2+Mn23+O4;
Mn2+, може заміщуватися Zn і Fe; гідротермальний і контактовометасоматичний мінерал, входить до складу марганцевих руд.
МАНГАНІТ (manganite) – мінерал, оксигідрат марганцю,
MnO(OH) (Mn 62,5 %), осадового чи гідротермального походження, складова частина марганцевих руд осадових (Чіатурський басейн у Грузії, Нікопольський в Україні, Грут-Айленд в
Австралії) та ексгаляційно-осадових родовищ (Даш-Салахлинське в Азербайджані).
ПІРОЛЮЗИТ (pyrolusite) – мінерал, поліморфна модифікація
оксиду марганцю, MnO2 (до 99 % MnO2), осадового, гіпергенного чи низькотемпературного гідротермального походження,
один з основних мінералів марганцевих руд осадового походження (Чіатурське родовище в Грузії, Нікопольське в Україні,
Грут-Айленд в Австралії).
ПСИЛОМЕЛАН (psilomelane) – мінерал, складний гідроксид
марганцю, BaMn2+Mn44+O102H2O (до 12,4–17,5 % BaO), домішки
Fe2O3, Al2O3, SiO2, MgO, CaO, Na2O, K2O, WO3 (до 3,5 % у тунгомелані), CoO (до 1 %), CuO, V2O5 (до 1,1 %), P2O5, As2O5, SrO,
In, Tl, B, U, Ra; суміш оксидів і гідроксидів марганцю у вигляді
натічних, суцільних масивних чи землистих агрегатів; один з
головних компонентів марганцевих руд.
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РОДОНІТ (rhodonite) – мінерал класу силікатів родини піроксеноїдів, CaMn4[Si5O15] (MnO – 29–50 %), з домішками Mg
(до 6 % MgO), Fe (до 14,5 % FeO), інколи Zn (до 12 % ZnO у
фоулериті), характерне яскраве забарвлення в червоно-чорних
тонах;
контактово-метаморфічного,
регіонально-метаморфічного, рідше гідротермального походження; декоративнопідробний камінь виробне каміння (родовища Пайсберг у Швеції, Гуельва в Іспанії, Орське на Уралі, Прилуцьке в Закарпатті).
РОДОХРОЗИТ (rhodochrosite, dialogite) – мінерал класу карбонатів, MnCO3, утворює ізоморфні ряди із сидеритом і кальцитом, вміщує домішки Zn, Mg, складова частина марганцевих руд
(родовища Чіатурське в Грузії, Нікопольське в Україні).

Мінерали хромових руд
[7, 10, 14, 18, 28]
ХРОМОВІ РУДИ (chromite ores) – природні мінеральні утворення, що містять хром у таких сполуках і концентраціях, за
яких його видобуток технічно можливий і економічно вигідний
(25–30 % Cr2O3); до унікальних належать родовища із запасами
сотні мільйонів тонн руди, до великих – десятки мільйонів
тонн, до дрібних – мільйони тонн; основні геолого-промислові
типи родовищ: магматичні, які поділяються на ранньо- і пізньомагматичні, розсипні.
КРОКОЇТ (crocoite) – мінерал класу хроматів, PbCrO4, вміщує
домішки Ag, Zn, мінерал зони окиснення свинцево-цинкових
руд, колекційний мінерал.
ХРОМАТИ ПРИРОДНІ (natural chromates) – клас мінералів (9
мінеральних видів), солі хромової кислоти, серед яких найбільш
розповсюджений крокоїт – мінерал класу хроматів, PbCrO4 (PbO –
68,9 %, Cr2O3 – 31,1 %), іноді з домішками Ag, Zn; яскравопомаранчевого кольору; утворюється в зоні окиснення свинцевих
руд, колекційний мінерал (Березівське родовище на Уралі).
ХРОМІТИ (chromite) – група мінералів перемінного складу від
крайнього магнезіального члена магнезіохроміту, MgCr2О4 до
крайнього залізистого члена хроміту, FeCr2O4, включає також алюміновмісні різновиди: хромпікотит (Mg, Fe) (Cr, Al)2O4, алюмох64

роміт (Fe, Mg) (Cr, Al)2О4, які за зовнішнім виглядом неможливо
розрізнити і тому їх неточно називають "хроміти". Склад їх мінливий (%): Сr2O3 – 18–62; FeO – 1–18; MgO – 5–16; Аl203 – 0,2–0,4 (до
33 %); Fe2O3 – 2–30; домішки ТiO2 – до 2; V2O5 – до 0,2; Zn – до 5;
МnО – до 1; присутні також Co, Ni та ін. Типові мінерали ультраосновних магматичних порід, головна складова родовищ хрому (Сарановське, Кемпірсайське на Уралі, Капітанівське в Україні).
ХРОМШПІНЕЛІДИ (chrome-spinellids) – мінерали підкласу
складних оксидів, тверді розчини магнезіальних і залізистих різновидів хроміту, шпінелі, герциніту, магнетиту та ульвошпінелі
із загальною формулою (Mg,Fe2+)(Cr,Al,Fe3+,Ti)2O4, основне
джерело отримання Cr.

Мінерали титанових руд
[7, 11, 12]

ТИТАНОВІ РУДИ (titanic ores) – мінеральні утворення, що містять титан у таких сполуках і концентраціях, які технологічно
можливо й економічно вигідно видобувати; за вмістом TiO2 (%)
виділяють руди: багаті (10–15), рядові (7–10), бідні (5–7); у розсипах бортовий вміст ільменіту – 15 кг/м3, мінімальнопромисловий – 35 кг/м3; для родовищ кір вивітрювання бортовий
вміст ільменіту – 37 кг/м3, мінімально-промисловий – 60 кг/м3; за
запасами TiO2 родовища поділяються: корінні – великі (понад
10 млн т), середні (1–10), дрібні (< 1 млн т); розсипні – великі
(понад 3 млн т), середні (0,5–3,0), дрібні (< 0,5 млн т); основні
геолого-промислові типи родовищ:
– вулканогенно-осадові: ільменітові (Нижній Самон у Росії);
– залишкові в корах вивітрювання: анатазові (Тампіра в
Бразилії), рутил-ільменітові (Кундибаївське в Казахстані),
ільменітові (Володарськ-Волинський масив в Україні) руди;
– магматичні:
ільменіт-магнетитові
та
ільменіттитаномагнетитові руди (Кусинське на Уралі, Малотогульське в Саянах), гематит-ільменітові (Лак-тіо в Канаді),
ільменітові (Тегавус у США), титаномагнетитові руди
(Панжихуа в Китаї), ліпаритові нефелінові сієніти (Ловозерський масив на Кольському півострові);
– метаморфогенні: у докембрійських сланцях (Харворд у
США, Плюмо-Ідальго в Мексиці), в амфіболітах (Кузне65

чихінське на Середньому Уралі, Отанмякі у Фінляндія);
поховані метаморфізовані лейкоксенові розсипи (Ярезьке
на Південному Тимані);
– розсипні: прибережно-морські та алювіальні давні й сучасні
розсипи ПАР (Ричард-Бей, Намаква), Австралії (Енібба, ВІМ500, Кейпел, Куулджасуз), США (Трейл-Ридж), Індії (Чаввара,
Оском), України (Малишівське, Іршанське).
АНАТАЗ (anatase) – мінерал, природна поліморфна модифікація рутилу, TiO2, одна із складових частин титанових руд.
БРУКІТ (brookite) – мінерал, один із трьох природних поліморфних різновидів рутилу.
ІЛЬМЕНІТ (ilmenite) – мінерал підкласу складних оксидів,
FeTiO3, твердий розчин перемінного складу в системах FeTiO3 –
MgTiO3 (гейкіліт) – Fe2O3 (гематит), FeTiO3 – MgTiO3 – MnTiO3
(пірофаніт); вміст MgO – 0–20 % (пікроільменіт), MnO – 0–
14,6 % (манган ільменіт), Fe2O3 – n–15,4 % (гемоільменіт), присутні домішки Al, Si, Nb, Cr, Ca, V, Co, Ni; типовий акцесорний
мінерал багатьох магматичних порід, особливо збагачені їм основні та ультраосновні породи (габроїди), пікроільменіт характерний для кімберлітів; добре зберігається в екзогенних умовах,
часто формує розсипи; титанова руда.
ІЛЬМЕНОРУТІЛ (ilmenorutile) – мінерал, ніобійвмісний різновид рутилу, (Ti, Nb, Fe3+)3O6, вміст (Nb, Ta)2O6 – до 36 %, характерний мінерал грейзенів, пегматитів, кварц-молібденітових
жил; накопичується в прибережних розсипах разом з колумбітом, ільменітом, гранатом.
ЛЕЙКОКСЕН (leucoxene) – полімінеральний агрегат, продукт
перетворення ільменіту, інколи сфену, рутилу та інших мінералів титану, представлений переважно похованокристалічними
агрегатами псевдорутилу Fe2+3Ti3O9, новостворених рутилу, анатазу і брукіту, аморфної речовини; утворюється в гіпергенних
умовах, широко розповсюджений в корах вивітрювання і в розсипах; титанова сировина.
ЛОПАРИТ (loparite) – мінерал групи оксидів, (Na, Cе, Ca…)
(Nb, Ti) O3, (TiO2 – 39,2–40,0 %, Tr2O3 – 32–34 %, Na2O – 7,8–
9,0 %), присутні домішки SrO (2,0–3,4 %), K2O (0,2–0,7 %), (Nb,
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Ta)2O (8–10 %), CaO (TR – 4,2–5,2 %), ThO2; характерний для нефелінових сієнітів та їхніх пегматитів, руда на Nb, Ti, TR (родовища Ловозерське на Кольському півострові, Селігдарське на Алданському щиті, Майнвілл у США, Едегорден у Норвегії).
РУТИЛ (rutile) – мінерал класу оксидів, найросповсюдженіша
модифікація TiO2 (разом із брукітом та анатазом), вміщує ізоморфні домішки Cr, Nb, Ta, V, Sn; різновиди: стювертит (до 47 %
Ta2O5), ільменорутил (до 42 % Nb2O5), нігрин – залізистий рутил; широко розповсюджений акцесорний мінерал інтрузивних і
метаморфічних порід, формує розсипні родовища (Малишевське
в Україні), важлива складова титанових руд.
ТИТАНІТ (sphene) – мінерал підкласу острівних силікатів,
CaTi[SiO4](O,OH,F), різновиди: кейльгауїт (до 12 % TR), гриновіт (до 4 % MnO), Sn-титаніт (до 1 % SnO), гротит (Al, Fe), магматичний, метаморфічний і гідротермальний мінерал, характерний для лужних порід.
ТИТАНОМАГНЕТИТ (titanomagnetite) – мінерал підкласу
складних оксидів, титанвмісний магнетит, (Fe, Ti)Fe2O4.

Мінерали ванадієвих руд
[2, 3]
ВАНАДІЄВІ РУДИ (vanadium ores) – природні мінеральні
утворення, що вміщують ванадій в таких сполуках і концентраціях, за яких його видобуток технічно можливий та економічно
вигідний (від 0,06 до 2,4 % V2O5); найважливіші типи руд : екзогенні (карнотитові й роскоелітові в строкатобарвних відкладах
типу Колорадо, деклуазитові й ванадинітові зони окиснення поліметалічних родовищ, патронатові в асфальтитах), ендогенні
(титаномагнетитові, ільменіт-магнетитові, магнетитові), розсипні (титаномагнетитові піски), осадові (пластові фосфорити).
ВАНАДАТИ (vanadates) – група мінералів, солей ортованадієвої кислоти, H3(VO4) (пухерит, деклуазит, фольбортит, карнотит,
тюямуніт, ванадиніт), які утворюються в зонах окиснення сульфідних родовищ і в осадових епігенетичних родовищах; джерело V, Pb, Zn, Cu, U, P.
67

ВАНАДИНІТ (vanadinite) – мінерал класу ванадатів, Pb5[Cl(VO4)3],
утворюється в зоні окиснення свинцевих родовищ, може служити
рудою ванадію (родовища Брокен-Хілл у Замбії, Ламентос у Мексиці, Сулейман-Сай у Казахстані).

Мінерали алюмінієвих руд
[18]
АЛЮМІНІЄВІ РУДИ (aluminium ores) – природні мінеральні
утворення, що вміщують алюміній в кількості та якості, які можливі для вилучення за наявною технологією і достатніх для
промислового видобутку; головні типи руд:
– алуніти (вміст алуніту 40–60 %).
– боксити (середній вміст Al2O3 28–50 %);
– нефелінові породи (вміст нефеліну і лейциту –
не менше 70 %);
АЛУНІТ (alunite) – мінерал класу сульфатів, KAl3[SO4]2(OH)6
(37 % Al2О3), часто з домішками Fe (до 8 %), Na (до 4,6 %), продукт метасоматичних перетворень вулканічних порід чи окиснення піриту, алюмінієва руда (родовища Фань-Шань у Китаї,
Заглицьке в Азербайджані, Біганське в Закарпатті).
БЕМІТ (boehmite) – мінерал підкласу гідросилікатів, -Al2О3·Н2О
(85 % Al2О3), утворюється в корах вивітрювання, складова частина родовищ бокситів (Вишневі Гори і Червона Шапочка на
Уралі, Бо у Франції).
ГІБСИТ (gibbsite) – мінерал класу гідроксидів, Al(OH)3 (65,4 %
Al2O3, 34,6 % H2O), домішки SiO2, Fe2O3, Ga2O3; утворюється під
час вивітрювання алюмосилікатів, складова частина бокситів
(якісних алюмінієвих руд).
ГІДРАРГІЛІТ (hydrargilite) – тригідрат алюмінію, Al(OH)3
(Al2O3 – 65,4 %), утворюється під час вивітрювання алюмосилікатів, складова частина бокситів.
ДІАСПОР (diaspore) – мінерал підкласу гідроксидів, AlOOH
з домішками Fe2O3 (до 11 %),Cr2O3 (до 6,5 %), а також Ga2O3,
TiO2, MgO, CaO, SiO2, утворюється екзогенним шляхом, один
із головних мінералів бокситів.
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Мінерали магнієвих руд
[1, 7, 12]
МАГНІЄВІ РУДИ (magnesiques ores) – природні мінеральні
утворення, що вміщують магній в таких сполуках і концентраціях, за яких його видобуток технічно можливий та економічно
вигідний; основні геолого-промислові типи родовищ: доломіти,
магнезити, магнезіальні солі, морська вода і вода соляних озер,
яка вміщує хлористий магній (ропа).
БІШОФІТ (bishofite) – хлорид магнію, MgCl2·6H2O, зустрічається в соляних покладах сульфатного типу, збагачених Mg, цінна
хімічна мінеральна речовина (родовища Волгоградське, Городищенське в Поволжі, Затуринське і Новоподільське в ДДЗ).
БРУСИТ (brucite) – мінерал класу гідрооксидів, Mg(OH)2,
(MgO – 69 %), як ізоморфні домішки можуть бути присутні
Fe (феробрусит), Mn (манганобрусит), Zn; волокнистий різновид – немаліт; виникає за рахунок гарячих і холодних вод у
лужному середовищі по магнезіальних силікатах, сировина для
отримання магнію (родовище Кульдурське на Далекому Сході).
ДОЛОМІТ (dolomite) – мінерал групи карбонатів, СаMg[СО3]2
(CaO – 30,4 %, MgO – 21,7 %, CO2 – 47,9 %), домішки Fe, Mn,
Zn, Ni, Co, Mn; утворюється екзогенним і осадовим шляхом, вогнетривкий матеріал, флюсова і будівельна сировина.
ЕПСОМІТ (epsomite) – "англійська сіль" – сульфат магнію,
MgSO4·7H2O (MgO – 16,3 %, SO3 – 32,5 %, H2O – 51,2 %), домішки Fe, Ni, Mn, утворюється випадінням з водних розчинів, застосовується в текстильній, паперовій, хімічній промисловості
(родовища Штасфурт у Німеччині, оз. Ельтон у Казахстані,
оз. Сасик у Криму).
КАЇНІТ (kainite) – мінерал класу сульфатів, KCl·MgSO4·3H2O
(K2O – 15,7 %, MgO – 16,19 %, SO3 – 32,16 %, Cl – 14,24 %, H2O
– 21,71 %), виникає в результаті хімічного морського осадження, калієва і магнієва руда (родовища Калуське в Прикарпатті,
Штасфуртське в Німеччині).
КАРНАЛІТ (carnallite) – мінерал підкласу водних хлоридів,
хлорид магнію і калію, KCl·MgCl3·6H2O (Mg – 8,7 %, K – 14,1 %,
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Cl – 38,3 %, H2O – 38,9 %), інколи з домішками Br, Rb, Cs, Li,
Ga; утворюється як хімічний осад морських басейнів, калійне
добриво (родовища Солікамське на Уралі, Калуське і Стебницьке в Прикарпатті, Штасфуртське в Німеччині).
КІЗЕРИТ (kieserite) – водний сульфат магнію, MgSO4·H2O (MgO
– 29,0 %, SO3 – 58,0 %, H2O – 13,0 %), виникає осадовим шляхом,
використовується в хімічній промисловості (родовища Калуське і
Стебницьке в Прикарпатті, Штасфуртське в Німеччині).
ЛАНГБЕЙНІТ (langbeinite) – сульфат калію, K2SO4·2MgSO4,
джерело сульфату калію для добрив.
МАГНЕЗИТ (magnesite) – мінеральний вид перемінного складу, (Mg, Fe)[СО3], від крайнього магнезіального члена магнезиту, Mg[СО3] (MgO – 47,6 %, CO2 – 52,4 %) до крайнього залізистого члена сидериту, Fe[СО3] (FeO – 62,1 %, CO2 – 37,9 %),
мінерал гідротермального та інфільтраційного походження, використовується в металургійній промисловості як вогнетривкий
матеріал (родовища Саткінське, Бакальське, Халилівське на
Уралі, Вейтче в Австрії) (сидерит – залізна руда).
ПОЛІГАЛІТ (polyhalite) – мінерал, водний сульфат,
K2MgCa2[SO4]4  2H2O, (K2O – 15,62 %, CaO – 18,6 %, MgO –
6,69 %, SO3 – 53,11 %, H2O – 5,98 %), з домішками Na2O,
Fe2O3, Cl, виникає в результаті сульфатного галогенезу в морських солеродних басейнах, калійне добриво (родовища Солікамське на Уралі, Калуське і Стебницьке в Прикарпатті, Штасфуртське в Німеччині).

Мінерали мідних руд
[7, 10, 12, 14, 18, 24]
МІДНІ РУДИ (copper ores) – природні мінеральні утворення, що
вміщують мідь у таких сполуках і концентраціях, за яких її видобуток технічно можливий і економічно вигідний; за вмістом міді
(%) виділяють руди: дуже багаті (понад 3–5), багаті (понад 2,
а для мідно-порфірових родовищ – понад 1), рядові (1–2, а для
міднопорфірових родовищ – 0,4–1,0), бідні (0,7–1,0, а для міднопорфірових родовищ – менше 0,2); за ступенем окиснення
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(вміст міді в окисненій формі) руди поділяються на сульфідні
(до 10 %), змішанні (11–50 %) та окиснені (понад 50 %); за запасами родовища поділяються на: унікальні (> 10 млн т Cu), великі (3–10), середні (0,5–3,0), дрібні (< 0,5); основні геологопромислові типи родовищ: мідно- і мідно-молібден-порфіровий
(Чилі, США, Мексика), мідно-колчеданний і колчеданнополіметалічний (Канада, Австралія, Казахстан), стратиформний
в мідистих пісковиках і сланцях (Замбія, Конго, Казахстан), мідно-нікелевий магматичний (Канада, Ботсвана, Кольский п-ів).
МІДНО-МОЛІБДЕНОВІ РУДИ (copper molybdate ores) –
комплексні руди, до складу яких входять мінерали міді (халькопірит, борніт, халькозин, ковелін, малахіт, азурит, куприт, тенорит, самородна мідь) і молібдену (молібденіт, феримолібденіт);
становлять мідно-молібден-порфірові родовища.
АЗУРИТ (azurite) – мінерал класу карбонатів, Cu3[CO3]2(OH)2
(55,3 % Cu), типовий мінерал зони окиснення сульфідних мідних руд.
БЛЯКЛІ РУДИ (gray copper ores) – група мінералів, складних
сульфідів (сульфосолей) міді, утворюють ізоморфний ряд із загальною формулою Cu12(Sb, As)4S13, крайні члени якого: сурм'янистий різновид – тетраедрит (Cu – 45,77 %, Sb – 29,22 %, S –
25,01 %) і миш'яковистий – тенантит (Cu – 51,57 %, As –
20,26 %, S – 28,17 %); мідь може заміщуватися Ag (до 18 %), Fe2+
(до 13 %), Ni (до 7,55 %), Zn (до 9 %), Hg (до 12,65 %), Sn
(до 3,21 %), миш'як і сурма – Bi (до 13,07 %), а сірка – Se, Tl; переважно гідротермального походження, компонент мідних (колчеданні родовища Уралу), сурм'яних (Фергана в Середній Азії)
руд, а також руд олова (Корнуелл у Великій Британії), молібдену
(Алтай), вольфраму (Гумбейка на Уралі), золота (Березівське на
Уралі, Дарасун у Сибіру), срібла (США), поліметалів (Нагольний
кряж у Донбасі), миш'яку (Кавказ).
БОРНІТ (bornite) – мінерал, складний сульфід міді й заліза,
Cu5FeS4 (Cu – 52–65 %; Fe – 8–18 %; S – 20–27 %), найважливіший мінерал зони вторинного збагачення мідних руд (Cu – 52–
65 %) (родовища Джезказган, Успенське в Казахстані, Дзержинське на Уралі, Бісбі в США, Браден у Чилі).
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БРОШАНТИТ (brochantite) – гіпергенний мінерал зони окиснення
мідних родовищ класу сульфатів, Cu4[SO4](OH)6, входить до складу
мідних руд (родовища Гумешевське і Міднорудянське на Уралі).
ГІДРОЦІАНІТ (hydrocyanite) – сульфат міді, CuSO4, синонім
халькоціаніт.
ДІОПТАЗ (dioptase) – мінерал підкласу кільцевих силікатів,
Cu6[Si6O18]6H2O, характерний для зони окиснення мідносульфідних родовищ, компонент окиснених мідних руд.
ЕНАРГІТ (enargite) – складний сульфід, Cu3[AsS4](Cu – 48,3 %,
As – 19,1 %, S – 32,6 %), домішки Sb (6,5 %), Fe (5,7 %), зрідка
Pb, Zn, Ag; зустрічається в гідротермальних родовищах міді та
поліметалів (Б'ютт у США, Каридад у Мексиці, Чукікамата в
Чилі, Морокоча в Перу, Тсумеб у Намібії).
КОВЕЛІН (covellite, copper mica, copper indigo) – мінерал класу сульфідів, CuS, з ізоморфними домішками Fe, Ag; гіпергенний мінерал, утворюється в зоні цементації сульфідних родовищ
за рахунок халькопіриту, борніту, халькозину та ін., входить до
складу мідних руд.
КУБАНІТ (cubanite) – CuFe2S3 (Cu – 23,4 %, Fe – 41,2 %, S – 35,4
%), зустрічається в сульфідних мідно-нікелевих родовищах (Седбері в Канаді), контактово-метасоматичних (Т'єрро в США), золото-кварцових жилах (Мокро-Вельо, Мінас-Жейрас у Бразилії).
КУПРИТ (cuprite) – мінерал класу природних оксидів, Cu2O,
вміщує 89 % Cu, домішки Zn, Pb, Fe, Cd, Sn, Bi, Ge, In, різновиди: халькотрихіт – колосоподібні або голкоподібні кристали
чи сітчасті агрегати ("мідні квіти", цеглиста мідна руда – суміш
куприту, оксидів заліза і глинистої речовини; мінерал зони окиснення мідних родовищ, мідна руда високого ґатунку (родовища
Гумешевське, Міднорудянське, Тур'їнське на Уралі, Шессі у
Франції, Бісбі в США).
МАЛАХІТ (malachite) – натічний мінерал зеленого кольору з
характерним концентрично-зональним малюнком на зрізі, основний карбонат міді, Cu2(OH)2[CO3], утворюється в зоні окиснення міднорудних родовищ, ювелірно-виробний камінь і мідна
руда (родовища Гумешевське і Міднорудянське на Уралі, ЧокПакське в Казахстані, Колвезі в Заїрі).
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МІДЬ САМОРОДНА (native copper) – мінерал класу самородних елементів, Cu, може вміщувати домішки Fe (до 2,5 %), Ag,
Au (до 2–3 % – золотиста мідь), As (вітнеїт), а також Zn, Pb,
Hg, Bi, Sb, V, Ge, найчастіше гідротермального та екзогенного
походження, інколи формує родовища міді (Озеро Верхнє в
США, Тур'їнське на Уралі, Янова Долина на Рівненщині).
ТЕНАНТИТ (tennantite) – мінерал, сульфосоль міді, Cu12As4S13,
крайній миш'яковий член групи бляклих руд, різновиди: бініт
(Ag до 14 %), анівіт і ріоніт (з Bi), медзянкіт (із Zn).
ТЕНОРИТ (tenorite) – мінерал зони окиснення мідних руд
підкласу простих оксидів, CuO (Cu – 79,8 %, O – 20,11 %),
складова частина мідних руд (родовища Озера Верхнього
в США, Турьїнського і Міднорудянського на Уралі).
ТЕТРАЕДРИТ (tetrahedrite) – мінерал класу сульфідів, сульфосоль міді, Cu12Sb4S13, крайній член ізоморфного ряду групи
бляклих руд, різновиди: фрейбергіт (до 17 % Ag), швацит (до
20 % Hg), зандбергіт (до 7 % Zn), феротетраедрит (4–5 % Fe),
фригідит (до 7 % Ni), голдфілдит (з Te, Au).
ХАЛЬКАНТИТ (chalcantite) – мінерал класу сульфатів,
Cu[SO4]5H2O (31,8 % CuO), утворюється в результаті окиснення
мідновмісних сульфідів, складова частина мідних руд.
ХАЛЬКОЗИН (chalcocite) – "мідний блиск" – мінерал класу сульфідів, Cu2S (79,8 % Cu), іноді з домішками Ag, Fe, характерний
для зони вторинного сульфідного збагачення, де виникає в результаті окиснення мідновмісних сульфідів, інколи утворює порфірову вкрапленість в інтрузіях гранітоїдів, один із головних рудних мінералів мідних руд (родовища Б'ютт, Бісбі, Бінгем у США,
Коунрад, Джезказган у Казахстані, Алмалик в Узбекистані).
ХАЛЬКОПІРИТ (chalcopyrite) – “мідний колчедан" – мінерал
класу сульфідів, CuFeS2, часто з домішками Ag, Au, Tl; головний рудний мінерал мідних руд магматичного (родовища Седбері в Канаді, Бушвельд у ПАР), гідротермального (Тур'їнське
на Уралі, Браден у Чилі, Коунрад у Казахстані, Алмалик в Узбекистані, Бінгем у США, Чукікамата в Чилі) та осадового походження (Джезказган у Казахстані, Катанга в Конго).
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ХАЛЬКОПІРОТИН (chalcopyrrhotite) – мінерал, твердий розчин CuFeS2 і nFeS (1:1 – 1:6), зустрічається в мідно-нікелевих
родовищах.
ХАЛЬКОСИДЕРИТ (chalcosiderite) – залізистий член мінерального виду перемінного складу, Cu(Fe, Al)6(PO4)4(OH)84H2O,
який змінюється від алюмінієвого члена – бірюзи Cu,
Al6(PO4)4(OH)84H2O, до залізистого – халькосидериту, Cu,
Fe6(PO4)4(OH)84H2O (CuO – 8,06–9,78 %, Al2O3 – 0–37,6 %, Fe2O3
– 0–48,56 %); виникають екзогенним шляхом за рахунок дії поверхневих вод на глиноземисті вивержені та осадові породи.
ХАЛЬКОСТИБІТ (chalcostibite) – CuSbS2, складова мідних
руд (родовища Вольфсберг у Гарці, Німеччина, Рар-ель-Анц
у Марокко).
ХАЛЬКОТАЛІТ (chalcothallite) – Cu3TlS2, гідротермального
походження.
ХАЛЬКОФАНІТ (chalcophanite) – (Zn, Mn, Fe)Mn2O5nH2O, (ZnO –
18–23 % MnO – до 4–6 %, MnO2 – 60–62 %), цинковий різновид
ZnО·2MnO2nH2O – цинкдибрауніт; розвинений в зонах окиснення
родовищ мідних і свинцево-цинкових руд (Стерлінг у Нью-Джерсі,
Фольфтон, Ледвіл у Колорадо, США, Олькуш у Польщі).
ХАЛЬКОФІЛІТ (chalcophillite) – Cu18Al2(AsO4)3(OH)2733H2O,
зустрічається в зонах окиснення мідних родовищ (Редрес, Лискірд у Корнуоллі, Бісбі в Аризоні, Міднорудянське на Уралі).
ХРИЗОКОЛА (chrysocolla) – мінерал підкласу шаруватих силікатів, Cu8(OH)8(H2O)4[Si8O20]8H2O, часто вміщує домішки Al2O3
(до 17 % у пілариті), Fe2O3 (до 7 %), P2O5 (до 7–9 % у демідовіті,
ціанохальциті); збагачений H2O різновид – аспероліт; типовий
мінерал зон окиснення мідних родовищ (Тур'їнське, Міднорудянське на Уралі, Джезказган у Казахстані).

Мінерали свинцево-цинкових руд
[7, 13, 25]
СВИНЦЕВО-ЦИНКОВІ РУДИ (zinc-lead ores) – природні мінеральні утворення, що вміщують свинець і цинк у таких сполуках і концентраціях, за яких їхній видобуток технічно можливий
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і економічно вигідний (1–2 % Pb і 2–4 % Zn). Відомо приблизно
180 мінералів свинцю і 60 цинку, основне промислове значення з
яких мають сульфіди, сульфосолі, карбонати і силікати (%) свинцю: галеніт, PbS (86,6), буланжерит, Pb5SbS4 (55,4), церусит,
PbCO3 (77,5), англезит, PbSO4 (68,3), піроморфіт, Pb(PO4)3Cl, ванадиніт, Pb5(VO4)Cl, вульфеніт, PbMoO4 і цинку: сфалерит, ZnS
(67), вюртцит, ZnS, смітсоніт, ZnCO3 (52), цинкіт, ZnO, гідроцивілеміт,
Zn2(SiO3),
каламін,
нкіт,
Zn5(OH)6(CO3)2,
Zn4[Si2O7][OH]2·H2O (54). За сумарним вмістом свинцю і цинку
(%) виділяють руди: багаті (понад 7), рядові (4–7), бідні (2–4); за
запасами родовища поділяються на: унікальні (> 10 млн т), великі
(2–10), середні (0,5–2,0), дрібні (< 0,5); основні геолого-генетичні
типи родовищ: колчеданно-поліметалічні, стратиформні, скарнові; основні геолого-промислові типи родовищ: прожилкововкраплені у вапняково-доломітових товщах, поліметалічноколчеданні в теригенних і осадово-вулканогенних товщах.
АНГЛЕЗИТ (anglesite) – гіпергенний мінерал зони окиснення
свинцевих руд класу сульфатів, Pb[SO4], (68,3 % Pb), складова
частина поліметалічних руд (Березівське родовище на Уралі).
БУЛАНЖЕРИТ (boulangerite) – мінерал класу складних сульфідів, Pb5Sb4S11, (Pb – 58,9%), мінерал гідротермальних поліметалічних родовищ (Алгачинське, Кличкінське, Дарасунське в Забайкаллі), складова частина свинцевих руд.
БУРНОНІТ (bournonite) – мінерал класу складних сульфідів,
CuPbSbS3 (Pb – 42,5 %, Cu – 13 %), гідротермального походження, складова частина поліметалічних руд (родовища Пршибрам
у Чехії, Клаусталь і Андреасберг у Німеччині).
ВАНАДІНІТ (vanadinite) – Pb5(VO4)3Cl (PbO – 78,3 %, V2O5 –
19,3 %), інколи з домішками P2O5, As2O5, мінерал зони окиснення свинцевих руд, складова частина поліметалічних і ванадієвих
руд (Сулейман-Сай в Казахстані, Брокен-Хілл у Замбії, Ламентос у Мексиці).
ВУЛЬФЕНІТ (wulfenite) – мінерал класу молібдатів, PbMoO
(Pb – 61,4 %, MoO – 38,6 %), присутні домішки CaO (до 7 %),
WO3 (до 28 %) і V2O5 (до 1,3 %), CuO, MgO, Cr2O3; характерний
мінерал зони окиснення свинцевих родовищ (Карінтин в Австрії, Пршибрам у Чехії), свинцева руда, рідше молібденова.
75

ВЮРТЦИТ (wurtzite) – мінерал класу сульфідів, ZnS (Zn –
60–63 %), часто з домішками Fe – до 8 %, Cd – 1,0–1,5 %
(з підвищенням кількості кадмію ізоморфно переходить у гринкоїт CdS), Mn, незначні домішки Ge, Pb; зрідка зустрічається в
гідротермальних поліметалічних родовищах (Пршибрам у Чехії,
Б'ютт у США, Оруру і Чокая в Болівії, Каспісиза в Перу).
ГАЛЕНІТ (galenite, galena, blue lead) – мінерал класу сульфідів,
PbS (86,6 % Pb), часто з домішками Ag, Cu, Zn, інколи Bi, Fe, As,
утворюється переважно гідротермальним шляхом, головна складова свинцевих руд (родовища Салліван у Канаді, Ледвілл у
США, Брокен-Хілл в Австралії, Садонське на Кавказі, Турланське
в Середній Азії, Дальньогорське на Далекому Сході).
ГІДРОЦИНКІТ – Zn5(OH)6(CO3)2, домішки CaO (1–2 %), CdO
(до 0,5 %), зустрічається в зоні окиснення свинцево-цинкових
родовищ (Блейберг в Австрії, Турланське, Акджал у Казахстані).
ДЖЕМСОНІТ (jamsonite) – типовий гідротермальний мінерал
підкласу сульфосолей, FePb4Sb6S14 (Pb – 40,16 %, Fe – 2,17 %, Sb
– 35,39 %, S – 21,74 %), з домішками Cu (до 3,45 %), Ag (до 1,3
%), Zn (0,4 %), Bi (до 1 %), мінерал гідротермальних поліметалічних родовищ, складова частина поліметалічних руд (родовища
Зімапан у Мексиці, Нагольний Кряж).
КАЛАВЕРИТ (calaverite) – мінерал класу телуридів, AuTe2
(Au – 43,59 %, Te – 56,41 %), вміщує ізоморфну домішку Ag
(до 0,8 %), утворюється в гідротермальних, колчеданних родовищах, складова частина золотих руд (родовища Крипль-Крик у
США, Калгурлі в Австралії, Учали на Уралі, Ключі в Забайкаллі).
КАЛАМІН, ГЕМІМОРФІТ (calamine, hemimorphite) – мінерал класу силікатів, Zn4[Si2O7](OH)2H2O (67,5 % ZnO, домішки
Pb, Fe, Ca, Mg, Ti, Al, Cd), мінерал зони окиснення свинцевоцинкових родовищ, цинкова руда.
КЛЕЙОФАН (cleiophan) – мінерал, незабарвлений чи світложовтий різновид сфалериту ZnS.
КУПРОПЛЮМБІТ (cuproplumbite) – PbCu3[OH(AsO4)], синонім байльдоніту, зустрічається в зоні окиснення поліметалічних
родовищ.
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ПІРОМОРФІТ (piromorphite) – мінеральний вид перемінного
складу, Pb5Cl[(As,P)O4]3, від крайнього миш'яковистого члена –
міметизиту, Pb5Cl[(As)O4]3, до крайнього фосфористого – піроморфіту, Pb5Cl[(As, P)O4]3, з домішками Ca, Ba, V5+, (до 4,1 %), Cr;
екзогенний мінерал зони окиснення свинцевих родовищ, складова
свинцевих руд (родовища Березівське на Уралі, Шилкінське і Зерентуйське в Забайкаллі, Кизил-Еспе в Казахстані).
ПЛЮМБОЯРОЗИТ (plumbojarosite) – Pb, Fe6(SO4)4(OH)12, складова частина свинцевих руд (родовище Бівер у штаті Юта, США).
СМІТСОНІТ (smithsonite) – мінерал класу карбонатів, Zn[CO3], з
домішками Cu, Mg, Mn, Fe, Co, Cd, типовий мінерал зони окиснення сульфідних родовищ, один з головних компонентів окиснених руд цинку (Ачисайське родовище в Казахстані, Ледвілл у
США, Цумеб у Намібії).
СФАЛЕРИТ (sphalerite) – "цинкова обманка" – мінерал класу
сульфідів, ZnS, типовий мінерал сульфідних руд, різновиди:
клейофан – світлий, бідний залізом, марматит – чорний високозалізистий, пршибраміт – червоний, збагачений Cd, брункіт –
порошкуватий, до 2 % Cd.
ЦЕРУСИТ (сеrussite) – мінерал класу карбонатів, PbCO3
(77,5 % Pb), домішки Sr, Zn, Ca; екзогенний мінерал зони окиснення свинцевих родовищ, складова частина свинцевих руд
(родовища Ледвілл у США, Брокен-Хілл в Австралії, Кадаїнське і Тайнинське в Забайкаллі, Турланське в Каратау, Берегівське в Закарпатті).
ЦИНКІТ (zincite) – оксид цинку, ZnO (Zn – 80,3 %), інколи цинк
ізоморфно заміщується Mn; складовий компонент цинкових руд
скарнових родовищ (Франклін-Фернес і Стерлінг-Хілл у США).

Мінерали нікелевих руд
[7, 24, 25]
НІКЕЛЕВІ РУДИ (nickel ores) – природні мінеральні утворення, що вміщують нікель у таких сполуках і концентраціях, за
яких його видобуток технічно можливий і економічно вигідний;
головні промислові типи руд:
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 магматичні сульфідні мідно-нікелеві (Ni, Cu, Co, Fe, S,
домішки Pt, Au, Ag, W, Pb, Sn, Mo, Ti, Bi, Se, Te, Ge), основні
рудні мінерали – пентландит, халькопірит, нікельвмісний піротин, магнетит, пірит, кубаніт, ільменіт, хроміт, сфалерит,
платинові мінерали; за технологічними властивостями поділяються на бідні (сумарний вміст міді та нікелю 0,5–1,5 %)
і багаті (1,5–8,0 %); за запасами родовища поділяються на
дрібні (менше 100 тис. т металу), середні (100–300 тис. т),
великі (200–500 тис. т) та унікальні (понад 500 тис. т) (Печенга, Монче-Тундра на Кольському півострові, Талнах, Норильськ-I у Красноярському краї, Седбері в Канаді, Стіллуотер у США, Бушвельд, Інсізва в ПАР, Камбалда в Австралії);
 силікатні руди кір вивітрювання, основні мінерали –
гарнієрит, непуїт, ревдинскіт, нонтроніт, гідрохлорити, оксиди й гідроксиди заліза та марганцю; за хімічним складом
виділяють магнезіальні, залізисто-магнезіальні, залізистокременисті та залізисті типи руд; за вмістом корисного компонента розрізняють багаті (понад 2 %), рядові (2,0–1,3 %) та
бідні (менше 1,3 %) руди (Кемпірсайське, Акерманівське,
Сахаринське на Уралі, Нова Каледонія, Куба).
АНАБЕРГІТ (annabergite) – мінерал класу арсенатів, нікелевий
член ізоморфного ряду перемінного складу (Co, Ni)3[AsO4]28H2O:
еритрин Co3[AsO4]28H2O – анабергіт Ni3[AsO4]28H2O (NiO –
0–37,5 %, As2O5 – 38,5 %), продукт вивітрювання арсенідів кобальту і нікелю (родовища Аннаберг і Шнеєберг у Німеччині).
БРАВОЇТ (bravoite) – (FeNi)S2, домішки Со, складова частина
нікелевих руд (родовища Мехерних, Мюзет у Німеччині, Каньйон-Крик на Алясці).
ВІОЛАРИТ (violarite) – FeNi2S4 (Fe – 15–19 %, Ni – 34–43 %,
Co – до 2,5 %, Cu – до 1,1 %), зустрічається в рудах нікелю (родовища Вермільон, Седбері в Канаді).
ГАРНІЄРИТ (garnierite) – мінерал класу силікатів, проміжний
член ізоморфного ряду серпентин, Mg6(OH)8[Si4O10] – непуїт,
Ni6(OH)8[Si4O10], вміщує 15–45 % NiO, до 15 % MgO, а також
домішки Fe, Cr, Al, Mn; характерний для кір вивітрювання ультраосновних порід і серпентинітів, складова частина силікатних
нікелевих руд (Нова Каледонія, Південний Урал).
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ГЕРСДОРФІТ (gersdorffite) – сульфід нікелю, NiAsS (Ni – 26–
40 %, As – 37–56 %), рідкісний мінерал гідротермальних, інколи
контактово-метасоматичних родовищ (Седбері в Канаді, Мюзен
у Німеччині, Добшине в Чехії).
МІЛЕРИТ (millerite) – сульфід нікелю, NiS, гідротермальний
мінерал мідно-нікелевих сульфідних руд (родовища Фрейберг,
Шнеєберг у Німеччині).
НІКЕЛІН (nickeline, niccolite, copper nickel, nickel arsenide) –
мінерал класу арсенідів, NiAs (43,92 % Ni, 56,08 % As), домішки
Co (до 2 %), Fe, S (до 1 %); зустрічається в рудах магматичних і
гідротермальних мідно-нікелево-срібних і уран-вісмутових родовищах, нікелева руда.
НОНТРОНІТ (nontronite) – мінерал підкласу шаруватих силікатів
групи смектитів (монтморилоніту), (Fe, Mg)2[Si4O10](OH)2nH2O,
ізоморфні домішки Al, Mg, Ni, Co, Cu, Zn, утворюється при вивітрюванні серпентинітів, входить до складу руд нікелю (Халилівське, Липовське, Бурановське родовища на Уралі).
ПЕНТЛАНДИТ (pentlandite) – мінерал класу сульфідів,
(Fe,Ni)9S8 (Fe – 32,55 %, Ni – 34,22 %, S – 33,23 %, домішки Co –
до 3 %, в унікальних випадках – до 49,3 % у кобальтпентландиті родовища Варислахті у Фінляндії), характерний мінерал
сульфідних мідно-нікелевих родовищ (Седбері в Канаді, Бушвельд у ПАР, Монче-Тундра на Кольському півострові, Норильське в Сибіру), основна складова частина нікелевих руд.
ПІРОТИН (pyrrhotite) – група мінералів класу сульфідів, FeS,
з домішками Ni, Co (до 1 %), Cu, Pb, Mo, As, відомі тверді розчини FeS – CuFeS2 (халькопіротини), розвинений в покладах
розшарованих інтрузій (родовища Седбері в Канаді, Бушвельд
у ПАР, Монче-Тундра на Кольському півострові, Норильське
в Сибіру), контактово-метасоматичних (Тур'їнське на Уралі)
і гідротермальних (Трентино в Італії, Потосі в Болівії) родовищах, у кімберлітах, пегматитах, осадових породах; складова частина нікелевих руд.
РЕВДИНСКІТ (revdinskite) – мінерал класу силікатів, крайній
нікелевий член ізоморфного ряду серпентин, Mg6(OH)8[Si4O10]
– ревдинскіт, Ni6(OH)8[Si4O10], суміш Ni-серпентину і тальку,
79

колоїдно-дисперсні, землисті, тонколускаті агрегати блідозеленого кольору з блакитним чи жовтим відтінком, утворюється в корах вивітрювання ультраосновних порід, складова частина нікелевих руд (Нова Каледонія, Південний Урал).
УЛЬМАНІТ (ulmannite) – NiSbS, (Ni – 27,8 %), домішки Co, As, Fe,
Bi (калиліт); складова частина нікелевих руд (родовища МонтеНарба в Саксонії, Льолінг в Австрії).
ХЛОАНТИТ (chloantite) – нікелистий, збіднілий миш'яком різновид нікель-скутерудиту NiAs3-2 (Ni – 14,5 –21,2 %, Fe – 2,8–5,2 %,
Co – 3,6–6,3 %, As – 71,4–73,5 %, S – 0–0,6 %), складова частина
нікелевих руд гідротермальних родовищ (Кобальт у Канаді,
Яхимів у Чехії, Шнеєберг і Аннаберг у Саксонії, НижньоСеймчанське на Чукотці).
ШМАЛЬТИН (smaltine) – мінерал, арсенід нікелю, (Co, Ni, Fe)As3.

Мінерали кобальтових руд
[7, 11, 14, 24, 25]
КОБАЛЬТОВІ РУДИ (cobalt ores) – природні мінеральні утворення, що вміщують кобальт у таких сполуках і концентраціях,
за яких його видобуток технічно можливий і економічно вигідний; за вмістом кобальту (%) виділяють руди: багаті (понад
0,5), рядові (0,5–0,1), бідні (менше 0,1); за запасами руд (тис. т)
родовища кобальту поділяються на унікальні (понад 50), великі
(25–50), середні (10–25), дрібні (менше 10); основні геологопромислові типи родовищ: кобальт-нікелевий латеритних кір
вивітрювання (Куба, Нова Каледонія), стратиформний міднокобальтовий (Конго, Замбія) і магматичний сульфідно-мідний
(Канада, ПАР, Мадагаскар).
ГЛАУКОДОТ (glaucodote) – сульфоарсенід кобальту, (Co,
Fe)AsS (Co – 9–18 %, Fe – 5–22,7 %, As – 42–45 %, S – 19–20 %),
домішки Bi, різновид, збагачений Fe, бідний Co – данаїт; зустрічається в гідротермальних родовищах (Дашкесан в Азербайджані, Хакансбо, Вестманланд у Швеції, Кобальт у Канаді).
ЕРИТРИН (erythrite) – мінерал класу арсенатів, кобальтовий член
ізоморфного ряду перемінного складу, (Co, Ni)3[AsO4]28H2O:
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еритрин, Co3[AsO4]28H2O – анабергіт, Ni3[AsO4]28H2O (NiO –
0–37,5 %, As2O5 – 38,5 %), продукт вивітрювання арсенідів кобальту і нікелю (родовища Шнеєберг у Німеччині, Дашкесанське на Кавказі, Ак-Джигла в Середній Азії).
КОБАЛЬТИН (cobaltite, cobalt glance) – мінерал класу сульфідів, CoAsS (Co – 26–34 %), при високих температурах утворює
ізоморфний ряд з герсдорфітом, NiAsS, характерний для залізорудних скарнів, гідротермальних золото-кварцових, сріблоарсенідних, карбонатних жил, складова кобальтових руд.
КОБАЛЬТОКАЛЬЦИТ (cobaltocalcite) – CoCO3, застарілий
синонім сферокобальтиту, Co Ni, Fe2+, Ca, зустрічається в первинних мідно-нікелевих рудах і в зонах їхнього окиснення.
КОБАЛЬТОМЕНІТ (cobaltomenite) – мінерал, селенід кобальту,
Co[SeO3]2H2O, зустрічається в зонах окиснення родовищ селенідів.
ЛІНЕЇТ (linneite) – сульфід кобальту, крайній кобальтовий член
ізоморфного ряду (Co, Ni3)S4 – полідиміт, Ni3S4 – лінеїт, Co3S4.
САФЛОРИТ (safflorit) – мінерал, (Co, Fe)As2, домішки Ni
(до 2 %), твердість 4,5–5,0, питома вага 7,3, зустрічається в гідротермальних родовищах Ni–Co і Ag–Ni–Co формацій.
СКУТЕРУДИТ (scutterudite) – арсенід кобальту, (Ni, Co)As3,
(Ni – 0–9,4 %, Fe – 0–5,8 %, Co – 10,8–20,5 %, As – 72,9–76,4 %, S –
0–1,7 %), з домішками Fe, Cu, Sb, Bi, S, C; різновид – смальтин,
(Co, Ni)[As4-n]3 (з нестачею As); гідротермального походження,
складова частина кобальтових руд гідротермальних родовищ
(Скуттеруд у Норвегії, Кобальт у Канаді, Яхимів у Чехії, Шнеєберг і Аннаберг у Саксонії, Нижньо-Сеймчанське на Чукотці).

Мінерали молібденових руд
[7, 14, 19]
МОЛІБДЕНОВІ РУДИ (molybdenum ores) – природні мінеральні утворення, що вміщують молібден у таких сполуках і концентраціях, за яких її видобуток технічно можливий і економічно вигідний; мінімальний промисловий вміст Мо в рудах становить 0,06–0,12 % для штокверкових власне молібденових родо81

вищ; 0,2–1,0 % для жильних родовищ і 0,005–0,020 % для великих мідно-порфірових родовищ. За розміром розрізняються унікальні (понад 500 тис т металу), дуже великі (100–500), великі
(50–100), середні (25–50) і дрібні (менше 25) родовища. Багаті руди
містять понад 0,5 % Мо, рядові – 0,2–0,5 %, бідні – 0,1–0,2 %
і низькосортні комплексні – 0,02–0,10 %. Основні геологопромислові типи родовищ:
– власне молібденові молібден-порфірового (штокверкового) геолого-промислового типу;
– комплексні мідно-молібденові молібден-мідно-порфірового типу; вольфрам-молібденові штокверкового і скарнового типів; молібден-уранові жильно-штокверкові, мідно-молібденові скарнові й жильні, молібден-вольфрамові
грейзенові.
ВУЛЬФЕНІТ (wulfenite) – мінерал класу молібдатів, PbMoO,
вміст Pb – 60 %, MoO – 39 %, присутні домішки CaO (до 7 %),
WO3 (до 28 %) і V2O5 (до 1,3 %), характерний мінерал зони окиснення свинцевих родовищ (Карінтин в Австрії, Пршибрам у
Чехії), свинцева руда, рідше молібденова.
МОЛІБДАТИ (wulfenite, yellow lead ore) – група мінералів,
солей молібденової кислоти, RMoO4, де R – Ca (повеліт), Fe
(феримолібдат), Cu (ліндгреніт), Pb (вульфеніт), Bi (кехлиніт),
U4+ (седовіт), (UO2)2+ (умхоїт, іригініт, калькурмоліт, натурмоліт), інколи з домішками W, As, Sb, P, типові для зон окиснення
молібденових, поліметалічних і уранових руд.
МОЛІБДЕНІТ (molybdenite) – мінерал класу сульфідів, MoS2
(до 60 % Mo, 40 % S), присутні домішки Tl (до 2 %), Re (до
1,88 %), Se (до 0,06 %), Nb, V, Zn, As, типовий гідротермальний
мінерал середніх і високих температур, генетично пов'язаний
з кислими гірськими породами, зустрічається в пегматитових,
контактово-метасоматичних і грейзенових родовищах (Тирніауз
на Кавказі, Коунрад у Казахстані, Калжаран у Вірменії, Клаймакс у США), головний мінерал молібденових руд.
ПОВЕЛІТ (powellite) – мінерал, молібдат кальцію, Ca[MoO4]
(72 % MoO2), домішки W, TR, утворюється в зоні вивітрювання молібденових руд, де розвивається по молібденіту.
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Мінерали вольфрамових руд
[7, 18, 24]
ВОЛЬФРАМОВІ РУДИ (tungsten ores) – природні мінеральні
утворення, що вміщують вольфрам у таких концентраціях,
за яких його видобуток технічно можливий і економічно вигідний (від 0,1 до 1,0 % W2O3); основні мінерали – вольфраміт і
шеєліт; основні геолого-промислові типи родовищ: скарнові
(Восток на Далекому Сході, Тирніауз на Північному Кавказі,
Сан-Донг у Південній Кореї), грейзенові (Циновець у Чехії, Акчатау в Казахстані, Спокійненське в Забайкаллі), гідротермальні плутоногенні (Антоновогірське в Забайкаллі, Панаскуейра
в Португалії, Богути в Казахстані) і вулканогенні (Гірська Рача
в Грузії, Атолія в США).
ВОЛЬФРАМАТИ ПРИРОДНІ (tungstates) – клас мінералів,
солей вольфрамової кислоти, H2WO4 (напр., шеєліт CaWO4,
штольцит PbWO4), характерні для гідротермальних і скарнових
процесів, рідше – процесів вивітрювання; шеєліт і вольфраміт
– основні мінерали вольфрамових руд.
ВОЛЬФРАМІТ (wolframite) – мінерал класу вольфраматів,
(Mn, Fe)WO4, (74–76 % WO3), домішки Ca, Nb, Ta, Mg, серія
твердих розчинів з кінцевими членами гюбнеритом, MnWO4
і ферберитом, FeWO4, гідротермальний мінерал кварцових жил
і грейзенів, один з головних мінералів вольфрамових руд.
КУПРОТУНГСТИТ (cuprotungstite) – мінерал, Cu(WO4)(OH2),
зустрічається в зоні окиснення вольфрамових родовищ.
МОЛІБДОШЕЄЛІТ (molybdoscheelite) – Ca(W, Mo)O4 (MoO3
– до 24 %), зустрічається у вапнякових скарнах.
ШЕЄЛІТ (scheelite) – мінерал класу вольфраматов, Ca[WO4]
(WO3 – 80,6 %), домішки MoO3, CuO, TR; контактово-метасоматичного походження, один з головних мінералів скарнових
вольфрамових руд (родовища Сангдонг у Кореї, Крамат-Пулай
в Малайзії, Циновець у Словаччині, Боєвське на Уралі).

Мінерали олов'яних руд
[7, 10, 12, 24]
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ОЛОВ'ЯНІ РУДИ (tin ores) – природні мінеральні утворення, що вміщують олово в таких сполуках і концентраціях, за
яких його видобуток технічно можливий і економічно вигідний; за вмістом олова (%) виділяють руди: багаті (понад 1), рядові (1,0–0,4), бідні (0,4–0,1); головні типи руд: олов'яні, оловосрібні, олово-вольфрамові, олово-поліметалічні; за запасами родовища поділяються на: унікальні (понад 100 тис. т олова), великі (100–25 тис. т), середні (25–5 тис. т), дрібні (менше 5 тис. т);
основні геолого-генетичні типи родовищ: пегматитові, скарнові, грейзенові, гідротермальні (плутоногенні та вулканогенні);
найважливіші формації: каситерит-пегматитова, каситеритскарнова, каситерит-кварцова грейзенова, каситерит-силікатна
турмалін-хлоритова і каситерит-сульфідна пропілітова.
ГІДРОКАСИТЕРИТ (hydrocassiterite) – мінерал, (Sn, Fe)(O,
OH2), сингонія тетрагональна, утворює землисті бурувато-жовті
агрегати, пористий, густина 1, питома вага 2,52–3,13, розвивається
в оловорудних родовищах за рахунок змін станину чи каситериту.
КАСИТЕРИТ (cassiterite, tinstone, tin ore, tin spar, stannolite)
– олов'яний камінь, мінерал класу оксидів, SnO2, вміщує домішки Fe2O3, (Nb, Ta)2O5 (до 8 %), WO3, ZrO2, MnO, FeO (0,11 %),
високотемпературний грейзеновий і гідротермальний мінерал,
зустрічається в гранітах, пегматитах, скарнах, найважливіша
олов'яна руда (Кавалеровський рудний район у Примор'ї, Забайкалля), формує алювіальні й прибережно-морські розсипи (Малайзія, Таїланд, Бірма).
МАЛАЇТ (malayite) – мінерал підкласу острівних силікатів,
CaSnO[SiO4], вміст SnO2 – 56,56 %, часто присутній домішок
TiO2, при температурі понад 615 оС утворює безперервний ізоморфний ряд зі сфеном; характерний для оловоносних скранів,
складова олов'яних руд (родовища Каньйон, Бургавлі на Далекому Сході, Пініок у Таїланді).
СТАНІН (stannite) – "олов'яний колчедан" – мінерал класу
сульфідів, групи халькопіриту, Cu2(Fe,Zn)SnS4 (Cu 22–31 %,
Fe 1–14 %, Sn 22–28 %), входить до складу олов'яних руд
гідротермальних родовищ (Хапчеранга, Букука в Забайкаллі,
Потосі й Оруро в Болівії, Циновець у Рудних горах).
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Мінерали ртутних руд
[11–13]
РТУТНІ РУДИ (mercury ores) – природні мінеральні утворення, що вміщують ртуть у таких сполуках і концентраціях, за
яких її видобуток технічно можливий і економічно вигідний; за
вмістом ртуті (%) виділяють руди: дуже багаті (понад 5–10),
багаті (близько 1), рядові (0,2–0,3), бідні (0,06–0,12), убогі (0,02–
0,06); основні геолого-генетичні типи родовищ: стратиформні
телетермальні (Хайдаркан у Середній Азії, Микитівське в Україні, Нью-Альманден у США), плутоногенні (Восі в Китаї, Гюмюшлер у Туреччині), вулканогенні (Монте-Аміата в Італії, Ісмаіл в Алжирі); головні формації: кіноварно-флюоритантимонітова джаспероїдна, кіноварна карбонатна, кіноварна
аргілізована теригенна, метацинабарит-кіноварна лиственітова,
карбонатно-аргілізитова й опалітова.
КІНОВАР (cinnabar) – мінерал підкласу простих сульфідів, HgS
(Hg – 86,2 %, S – 13,8 %), домішка Se (до 1 %), Te; типовий мінерал
приповерхневих гідротермальних родовищ, головний мінерал
ртутних руд (родовища Альмаден в Іспанії, Ідрія та Монте-Амата
в Італії, Хайдаркан у Середній Азії, Микитівське на Донбасі).
ЛІВІНГСТОНІТ (livingstonite) – HgSb4S8, зустрічається в низькотемпературних гідротермальних родовищах ртуті.
МЕТАЦИНАБАРИТ (metacinnabarite) – мінерал класу сульфідів, HgS (86,2 % Hg, 13,8 % S), високотемпературна (понад
617 К) поліморфна модифікація кіноварі з кристалічною структурою типу сфалериту, чорний, з напівметалічним блиском,
зустрічається в дрібних кристаликах, частіше в чорних порошкоподібних масах і нальотах, твердість 3, питома вага 7,6–7,8;
різновиди: гвадалкацарит (до 9,5 % Zn і 6 % Cd), сауковіт
(до 12 % Cd і 3,1 % Zn), онофрит (до 8,5 % Se), утворюється
в приповерхневих гідротермальних родовищах кіноварі (Вишково в Закарпатті, Нью-Ідрія в Каліфорнії).
РТУТЬ САМОРОДНА (native mercury) – мінерал класу самородних елементів, Hg, іноді з незначними домішками Au, Ag,
входить до складу ртутних руд (Алмаден в Іспанії, Микитівське
в Україні, Хайдарканське в Киргизії).
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Мінерали миш'яку і сурми
[11–13, 24]
МИШ'ЯКОВІ РУДИ (arsenic ores) – природні мінеральні
утворення, що вміщують миш'як у таких сполуках і концентраціях, за яких його видобуток технічно можливий і економічно
вигідний; за вмістом миш'яку (%) виділяють руди: багаті (понад 10), рядові (5–10), бідні (2–5); основні типи руд: миш'якові
(арсенопіритові й реальгар-аурипігментові), золото-миш'якові,
поліметалічно-миш'якові, мідно-миш'якові, кобальт-миш'якові,
олово-миш'якові; основні генетичні типи родовищ: гідротермальні плутоногенні й вулканогенні.
СУРМ'ЯНІ РУДИ (antimony ores) – природні мінеральні утворення, що вміщують сурму в таких сполуках і концентраціях, які
технологічно можливо і економічно вигідно видобувати; головний мінерал – антимоніт (Sb2S3), іноді – складні сульфіди ртуті,
свинцю, заліза, (бертьєрит, джемсоніт, тетраедрит, шватцит, лівінгстоніт та ін.), оксидні й оксихлоридні сполуки сурми (сенармонтит, сервантит, стибіконіт, надорит та ін.); за вмістом сурми
(%) виділяють руди: багаті (понад 5), рядові (2–5), бідні (менше 2); за запасами виділяють родовища: унікальні (понад
100 тис. т металу), великі (30–100 тис. т), середні (10–30 тис. т),
дрібні (менше 10 тис. т); основні типи руд: сурм'яні, ртутносурм'яні, золото-сурм'яні, поліметалічні, олов'яні, вольфрамові;
основні геолого-промислові типи родовищ: плутоногенний гідротермальний (із кварц-шеєліт-антимонітовим і кварц-пролісульфідним підтипами); вулканогенний гідротермальний (з підтипами полісульфідним сурмавмісним і травертиновим сурм'яним підтипами); стратиформний телетермальний сурм'янортутний прожилково-вкраплений; телетермальний джаспероїдноантимонітовий і кварц-золото-антимонітовий [11–13, 24].
АНТИМОНІТ (antimonite) – мінерал класу сульфідів, Sb2S3,
головне джерело сурми (Sb – 71,45–71,83 %), інколи домішки
As; низькотемпературний гідротермальний мінерал, найважливіша складова частина сурм'яних руд (родовища Ішинокава
в Японії, Раздольнинське в Росії, Микитівське в Донбасі).
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АРСЕНАТИ (arsenates) – клас мінералів (близько 120) солей
ортомиш'якової кислоти H3AsO4, характерні для зон окиснення
рудних покладів.
АРСЕНІДИ (arsenides) – клас мінералів, сполук металів (Fe,
Co, Ni, Cu, Ag, Pt) з миш'яком, типові мінерали гідротермальних
родовищ, можуть служити джерелом кобальту, нікелю, міді,
платини, срібла, миш'яку тощо.
АРСЕНОБІСМІТ (arsenobismite) – Bi2(AsO4)(OH)3, сингонія
кубічна, криптокристалічний, утворює пухкі вохристі маси, жовтувато-зелений, питома вага 5,7, зустрічається в зоні окиснення
з біндгеймітом і бісмутином.
АРСЕНОЛІТ (arsenolit) – мінерал, As2O3, сингонія кубічна,
кристали октаедричні, колосоподібні, агрегати гроноподібні,
землисті, зіркоподібні, корки, блиск скляний до шовковистого,
твердість 1,5, питома вага 3,87, зустрічається в зоні окиснення
родовищ миш'яку.
АРСЕНОПІРИТ (arsenopyrite) – мінерал класу сульфідів,
FeAsS, (40–49 % As), домішки Co, Ni, Sb, Au; типовий мінерал
середньотемпературних гідротермальних родовищ, зокрема золоторудних, головне джерело миш'яку та його сполук, кобальту,
золота (родовища Боліден у Швеції, Качкарське і Джетигаринське на Уралі, Дарасунське і Запокровське в Сибіру).
АУРИПІГМЕНТ (orpiment) – мінерал класу сульфідів, As2S3
(As – 61 %), домішки Se, Sb, V, Ge; низькотемпературний гідротермальний мінерал, миш'якова руда (родовища Аллахар у Македонії, Меркур у США, Джульфа в Азербайджані).
РЕАЛЬГАР (realgar, red arsenic) – мінерал класу сульфідів,
As4S4 (70,1 % As), яскраво-червоного до помаранчевого кольору,
зустрічається в приповерхневих вулканогенних і телетермальних родовищах (Хайдарканське в Киргізії, Мерк'юр у США),
водах термальних джерел (Камчатка, Йєллоустон); складова частина миш'якових руд.
СКОРОДИТ (scorodite) – мінерал класу арсенатів природних,
Fe[AsO4]2H2O (Fe2O3 – 34,6 %, As2O5 – 49,8 %), з домішками
Al2O3 (до 7,1 %), SiO2, гіпергенного походження, утворюється
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в зоні окиснення рудних родовищ за рахунок арсенопіриту і льолінгіту (Кокчарське на Уралі, Брич-Мула в Узбекистані, Льолінг
в Австралії).
СТИБНІТ (stibnite) – мінерал, синонім антимоніту, Sb2S3.

Мінерали вісмуту
[7, 14]
ВІСМУТОВІ РУДИ (bismuth ores) – природні мінеральні утворення, що вміщують вісмут у таких концентраціях, за яких його
видобуток технічно можливий і економічно вигідний; основні геолого-промислові типи руд – вісмутовмісні руди кольорових і благородних металів (вміст вісмуту 0,001–0,1 %), наприклад грейзеново-вольфрамітові родовища Казахстану, Забайкалля, КНР; скарново-шеєлітові – Далекого Сходу Росії (Восток-2), Кореї (Сан-Донг),
скарново-мідні – США, скарново-поліметалічні – Далекого Сходу
Росії (Дальногорський рудний район), оловосульфідні – Болівії
(Тасна, Караколес, Есморака), мідно-золоторудні – Австралії (Теннант-Крик, Уоррего, Джуно), мідні й свинцеві – Японії, поліметалічні – Перу (Серро-де-Паско). За масштабами родовища поділяються на дрібні – менше 1 тис. т вісмуту, середні – 1–4 тис. т, великі – 4–10 тис. т і унікальні – більш 10 тис. т (Серро-де-Паско в Перу
– 20 тис. т; Коміока в Японії – 10 тис. т; Уоррего в Австралії – 10
тис. т; Куроко в Японії – 8 тис. т).
ВІСМУТ САМОРОДНИЙ (native bismuth) – мінерал класу
самородних елементів, Bi, з незначною домішкою Sb, Pb, Te, As,
S, характерний для гідротермальних родовищ олова, вольфраму,
поліметалів, складова частина вісмутових руд (родовища Тасна
та Оруро в Болівії).
ВІСМУТИН, ВІСМУТИД (bismuthine, bismuthide, bismuth
glance, bismuthinite) – мінерал підкласу простих сульфідів, Bi2S3
(Bi – до 81 %), часто з домішками Pb (до 5 %), Cu (до 3,2 %),
Sb (до 2,4 %), Se (до 8,8 %), зустрічається в жильних, грейзенових
і скарнових родовищах W, Sn, As, Bi, Cu, Au; головний мінерал
вісмутових руд (родовища Тасна, Чоролак у Болівії, Серро-деПаско в Перу, Брич-Мулла і Варзоб у Середній Азії).
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ВІСМУТИТ (bismutite) – карбонат вісмуту, (BiO)2CO3, представлений порошкоподібними, землистими, радіально-волокнистими, сфероїдальними агрегатами, жовтого, зеленуватого, коричневого кольору, твердість 2,5–3,5, питома вага 6,7–7,4, зустрічається в зоні окиснення родовищ вісмуту.
КУПРОВІСМУТИТ (cuprobismutite) – мінерал, CuBiS2, твердість 3, питома вага 6,31, зустрічається в кварцовожильних родовищах разом з халькопіритом і вольфрамітом.
ТЕТРАДІМІТ (tetradymite) – сульфід вісмуту і телуру, Bi2Te2S
(Bi – 59,27 %, Te – 36,18 %), іноді домішки Se; мінерал гідротермальних золоторудних родовищ (Бейца, Біхорулуй, Чиклова в
Румунії, Ред-Клауд і Монтгомері в США, Лідер-Крик і Пайнкілер-Лейк у Канаді), джерело вісмуту і телуру.

Мінерали золота
[21–23]
ЗОЛОТІ РУДИ (gold ores) – природні мінеральні утворення,
вміщують золото в таких концентраціях і в такій кількості, за
яких його видобуток технічно можливий і економічно вигідний
(від 1–2 до 10–20 г/т):
– головні геохімічні типи руд: золото-залізистий, золотомиш'яковий, золото-поліметалічний, золото-вісмутовий, золото-срібний, золото-срібло-сурм'яний, золото-срібло-миш'яксурм'яний,
золото-срібло-свинцево-цинковий,
золототелуровий, золото-селеновий;
– головні мінеральні типи руд: безсульфідний, піритовий,
пірит-піротиновий, халькопіритовий, сфалерит-галенітовий, магнетитовий, пірит-гематитовий, поліметалічнотелуридний вісмут-телуридний, вісмут-сульфідний та ін.;
– за вмістом золота (г/т) виділяють руди багаті (10),
рядові (3–10), бідні ( 3);
– за кількістю сульфідів (%) виділяють руди збіднені
сульфідні (до 2 %), малосульфідні (2–5), помірно сульфідні
(5–20), істотно сульфідні (понад 20);
– основні геолого-промислові типи родовищ (провідні золоторудні формації): жильний тип (золото-кварцова, золото89

срібна, золото-сульфідна, олово-сурм'яна формація); розсіяний (вкраплений) тип (disseminated deposits); стратиформний
тип; масивні сульфідні руди типу Куроко, Кіпрського, Беші
та ін.; скарновий тип (скарнова золота, скарнова мідна, скарнова залізна формаціі); порфіровий тип (золото-порфірова,
мідно-порфірова, мідно-молібден-порфірова формації); родовища кір вивітрювання; розсипні родовища.
БІСМУТОАУРИТ (bismutoferrite) – мінерал, різновид золота
із вмістом Bi до 4 %.
ЗОЛОТО САМОРОДНЕ (native gold) – є членом мінерального
ряду золото – срібло із змінною кількістю останнього, аж до
золотистого срібла (кюстеліт) і чистого срібла, часто з домішками Cu, Fe, Mn, Pb, Bi, Sb, Hg, Te, SE, Pt, Ir та ін. Кристалізується в кубічній сингонії, тому характерною формою кристалів є
октаедри, кубооктаедри, ромбічні додекаедри та ін. Зустрічаються також тонкопластинчасті, волосоподібні, видовжені форми, а для приповерхневих малоглибинних родовищ – дентритоподібні форми. Переважають тонкодисперсні та дрібні (0,01–
4,0 мм) частки золота, інколи зустрічаються самородки золота
(понад 1–5 г), найбільші з яких були знайдені в Австралії ("Плита Холтермана" – 93,3 кг, "Приємний незнайомець" – 59,7 кг,
"Бажаний гість" – 68,1 кг).
КАЛАВЕРИТ (calaverite) – мінерал класу телуридів, AuTe2 (Au
– 43,59 %, Te – 56,41 %), вміщує ізоморфну домішку Ag (до
0,8 %), утворюється в гідротермальних, колчеданних родовищах,
складова частина золотих руд (родовища Крипль-Крик у США,
Калгурлі в Австралії, Учали на Уралі, Ключі в Забайкаллі).
КРЕНЕРИТ (krennerite) – телурид золота і срібла (Au, Ag)Te
(Au – 34,77–43,86 %, Ag – 0,46–5,87 %, Te – 55,68–58,6 %), гідротермальний низькотемпературний мінерал золоторудних родовищ (Секеримб у Румунії, Калгурлі в Австралії, Крипль-Крик
у США, Костянтинівське в Красноярському краї).
КУПРОАУРИД (cuproauride) – мінерал, твердий розчин Au
і Cu, Cu3Au, синонім аурокуприду.
НАГІАГІТ (nagyagite) – Pb5AuTe3S6 (Au – 7,51–10,16 %, Pb –
52,55–56,81 %, Sb – 6,61–7,0 %, Te – 16,24–18,99 %), зустрічається
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в гідротермальних золоторудних родовищах (Секеремб у Румунії,
Крипль-Крик у США, Калгурлі в Австралії, Манка в Казахстані).
СИЛЬВАНІТ (sylvanite) – AuAgTe4 (Au – 24,19 %, Ag – 13,22 %,
Te – 62,59 %), зустрічається в низькотемпературних гідротермальних родовищах золота (Крипль-Крик у США, Калгурлі та Кулгарді в Австралії, Секеримб і Бая-де-Ар'єш у Румунії, Ключі
в Забайкаллі), складова частина золотих руд.

Мінерали срібла
[7, 14]
СРІБНІ РУДИ (silver ores) – природні мінеральні утворення,
що вміщують срібло в таких сполуках і концентраціях, за яких
його видобуток технічно можливий і економічно вигідний; вміст
срібла в рудах кольорових металів – 10–100 г/т, у золотосрібних рудах – 200–1000 г/т, у рудах власне срібних родовищ –
900–2000 г/т; основні типи руд: сульфідні руди поліметалів, власне срібні руди; основні геолого-промислові типи родовищ:
– власне срібні вулканогенні: олово-срібні (Потосі в Болівії),
свинцево-срібні (Лос-Торрес у Мексиці), золото-срібні (Гуанахуато в Мексиці), мідно-вісмут-срібні (Яхимів у Чехії);
– комплексні: колчеданно-поліметалічні (Брансуїк, Салліван
у Канаді, Брокен-Хіл, Маунт-Айза в Австралії), скарнові поліметалічні (Дальньогорське на Далекому Сході), стратиформні поліметалічні (Фортитюд у Канаді), мідно-порфірові
(Бінгхем у США), золото-срібні (Дукат у Росії, Кумтор
у Киргизії), мідно-колчеданні (Норанда, Хорн у Канаді),
мідистих пісковиків і сланців (Жайрем у Казахстані).
АКАНТИТ (acanthite) – мінерал класу сульфідів, поліморфна
модифікація Ag2S (87 % Ag), срібна руда.
АРГЕНТИТ (argentite) – мінерал класу сульфідів, кубічна поліморфна модифікація Ag2S (Ag – 87,1 %, S – 12,9 %), з домішками
Cu (до 1,5 %) і Se (до 14 %), формується гідротермальним шляхом, часто присутній в зонах окиснення поліметалічних родовищ,
один з основних мінералів срібних руд (родовища Конгсберг
у Норвегії, Гуанахуато, Пачука в Мексиці, Яхимів у Чехії).
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АРГЕНТОВІСМУТИТ (argentobismutite) – AgBiS2, зустрічається в землистих масах сірого чи залізно-чорного кольору,
блиск напівметалічний, сингонія ромбічна, при температурах
понад 225 оС – кубічна (шапбахіт), твердість 2,5, питома вага
6,9, зустрічається в родовищах срібла (Матильда в Перу, Шапбах у Німеччині), рідкісний.
АРГЕНТОПІРИТ (argentopyrite) – "срібний колчедан" – складний сульфід заліза і срібла, AgFe2S3, бронзово-жовтий з райдужною мінливістю, сингонія ромбічна, габітус призматичний,
утворює зернисті агрегати, твердість 3,5–4,0, питома вага 4,25;
зустрічається в гідротермальних родовищах із самородним миш'яком, пруститом, хлоантитом.
АРГЕНТОЯРОЗИТ (argentojarosite) – сульфат срібла,
AgFe3(SO4)2(OH)6; жовтий, бурий, сингонія тригональна, гексагональні слюдоподібні луски, дрібнозернисті агрегати, нальоти,
питома вага 3,65; зустрічається в зонах окиснення срібних і поліметалічних руд разом з англезитом, баритом.
ГЕСИТ (hessite) – телурид срібла Ag2Te (Ag – 6,33 %, Te –
36,7 %), зустрічається в гідротермальних жильних срібних і поліметалічних родовищах (Заводинське на Рудному Алтаї).
ДИСКРАЗИТ (dyscrasite) – мінерал, Ag3Sb, білий із сірою мінливістю, сингонія ромбічна, кристали пірамідальні, блиск металічний, утворює зернисті та листуваті агрегати; зустрічається
в гідротермальних родовищах срібла, інколи нікелю і кобальту.
ЕЛЕКТРУМ (electrum) – мінеральний вид змінного складу Ag,
Au, від крайніх членів срібла Ag до золота Au; утримує домішки
Cu, Bi, Sb, Hg, Pd; утворюється в гідротермальних (родовища Когсберг у Норвегії, Кобальт у Канаді, Шнеєберг у Саксонії, Яхимів у
Чехії) та екзогенних, у зонах окиснення і вторинного сульфідного
збагачення, умовах (Тур'їнське, Нерчинське родовища в Росії).
КЕРАРГІРИТ (cerargyrite) – "срібна рогова руда", AgСl (Ag –
75,3 %, Cl – 24,7 %), часто присутні домішки Hg, Br; мінерал
зони окиснення срібновмісних родовищ (Михайлівське на Південному Уралі, Трежер-Хілл у Неваді).
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ПІРАРГІРИТ (pyrargyrite) – мінерал, сурм'яна сульфосіль срібла, Ag3SbS3 (59,76 % Ag), ізоморфна домішка As, присутній в
рудах низькотемпературних срібло-поліметалічних родовищ
(Пачука, Гуанахуато в Мексиці, Потосі в Болівії), у рудах л'ятиелементної формації (Пршибрам у Чехії, Кобальт у Канаді), важливий компонент срібних руд.
ПРУСТИТ (proustite) – мінерал, миш'якова сульфосіль срібла,
Ag3AsS3 (65,42 % Ag), мінерал низькотемпературних срібнополіметалічних родовищ (Батопілас, Чіуауа в Мексиці, Яхимів,
Пршибрам у Чехії, Кобальт, Онтаріо в Канаді), важливий компонент срібних руд.
СРІБЛО САМОРОДНЕ (native silver) – мінерал класу самородних елементів, Ag (до 99 % Ag), часто твердий розчин Au–Ag чи
Ag–Hg (до 60 % Hg в конгсбергіті), вміщує домішки Sb (до 11 %
в анимікиті), Bi (до 8 % в чиленіті), Cu (до 1 % у мідистому сріблі), Fe, Zn, As; один із головних компонентів срібних руд.
СТЕФАНІТ (stephanite) – сульфосіль, Ag5SbS4 (Ag – 68,21–
68,65 %, Sb – 15,00–15,86 %), входить до складу поліметалічних
жильних родовищ (Пршибрам у Чехії, Андреасберг у Німеччині,
Монте-Нарба на Сардинії), другорядна срібна руда.
ФРЕЙБЕРГІТ (frejbergite) – "срібна блякла руда", срібновмісний тетраедрит, (Cu, Ag)3SbS3 (Ag до 26 %).
ХЛОРАРГІРИТ (chlorargyrite) – мінерал класу галогенідів,
AgCl, Cl може ізоморфно заміщуватися Br та I; сируватожовтий, сингонія кубічна, утворює зернисті агрегати, корки, воскоподібні плівки, ковкий, блиск смоляний до алмазного, твердість 1–1,5, питома вага 5,55; зустрічається в зоні окиснення
срібних родовищ у засушливих районах.

Мінерали платини
[7, 14]
ПЛАТИНОВІ РУДИ (platinum ores) – природні мінеральні
утворення, що містять метали платинової групи в таких сполуках
і концентраціях, за яких їхній видобуток технічно можливий і
економічно вигідний; вміст платинових мінералів у рудах змі93

нюється від 2–5 г/т і більше в корінних власне платинових родовищах; від десятих часток до сотень г/т у корінних комплексних
родовищах; від десятків мг/м3 до сотень г/м3 у розсипних родовищах; основні геолого-промислові типи родовищ: платиноносні
гіпербазитові комплекси (Бушвельдський комплекс у ПАР, Велика Дайка в Зімбабве), мідно-нікелеві сульфідні (Седбері в Канаді)
і хромітові (Стіллуотер у США) руди, розсипні родовища.
ІРИДІЙ (iridium) – хімічний елемент VIII групи періодичної
системи Менделєєва, ат. № 77, ат. маса 192,22; сріблясто-білий
метал; основний компонент платинових руд; щільність –
22,4·103 кг/м3, tпл. – 2447 оС, tкіп. – 4380 оС; кларк у земній корі (з. к.)
– 110–7 %. Зустрічається у вигляді самородного іридію, сполук
з іншими МПГ, сіркою та миш'яком, а також міститься у вигляді
домішки в комплексних сульфідних мідно-нікелевих рудах.
КУПРОПЛАТИНА (cuproplaninum) – мінерал, різновид поліксену (Cu – 7–14 %, Fe – 12–17 %).
ОСМІЙ (osmium) – хімічний елемент VIII групи періодичної
системи Менделєєва, ат. № 76, ат. маса 190,2; сріблястоблакитний крихкий платиновий метал; щільність – 22610 кг/м3;
tпл. – 3027 оС, tкіп. – 5027 оС; кларк у з. к – 0,007 г/т %; у природі
зустрічається у вигляді самородного осмію, власних мінералів:
осміриду (Os, Ir), нев'янськіту, сисертськіту, сарситу, ерліхманіту (OsS2), а також домішок у платинових мінералах.
ОСМІСТИЙ ІРИДІЙ (osmiridium) – група мінералів класу самородних елементів, твердий розчин Os, Ir, Ru: самородний
осмій ( 80 % Os), іридосмін (55–80 % Os), осміридій (62 % Ir),
іридій самородний ( 80 % Ir), рутеній самородний ( 80 % Ru),
рутеніридосмій (55–80 % Os+Ir, 10–20 % Ru), рутеносміридій
(62–80 % Ir, 20–38 % Os+Ru), осмістий рутеній ( 50 % Ru), рутеністий осмій ( 50 % Os), іридистий рутеній ( 55 % Ru), рутеністий іридій ( 62 % Ir); домішки Rh (до 11,5 %), Ni (до 8,6 %), Pd,
Cu, Fe; зустрічаються в ультраосновних породах, часто представлені розсипами, джерело осмію, іридію, рутенію.
ПАЛАДІЙ САМОРОДНИЙ (native palladium) – хімічний
елемент VIII групи періодичної системи Менделєєва, ат. № 46,
ат. маса 106,4; сірувато-білий платиновий метал; густина –
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12020 кг/м3; tпл. – 1552 оС, tкіп. – 3980 оС; кларк у з. к – 1,3·10–6 %;
у природних умовах утворює тверді розчини із платиною: паладиста платина (19–40 % ), паладиста станоплатина (17–21 %),
поліксен (до 6 %), фероплатина (до 13 %), іридиста платина
(до 4 %), а також міститься у вигляді домішок у брегіті, звягінцевіті, висоцниті та ін., сульфідах і силікатах ультраосновних
і основних порід. Підвищена концентрація паладію спостерігається в марганцевих рудах, фосфоритах.
ПЛАТИНА (platinum), Pt – хімічний елемент VIII групи періодичної системи Менделєєва, ат. № 78, ат. маса 195,09; сріблясто-білий ковкий метал; щільність – 21460 кг/м3; tпл. – 1772 оС,
tкіп. – 3900 оС; кларк у з. к – 5·10–7 %; основні мінерали – самородна платина (Pt понад 80 %), залізиста платина (20–50 % Fe),
ізофероплатина (Pt3Fe), тетрофероплатина (PtFe), іридиста
платина (10,4–37,5 % Ir), паладиста платина (14,0–40,0 % Pd),
паладиста станоплатина (16–23 % Sn, 17,2–20,9 % Pd), геверсит (PtSb2), холінгуортит [(Rh, Pt, Pd, Ir)(AsS)2].
ПЛАТИНА САМОРОДНА (nativc platinum) – група платинових мінералів, природні тверді розчини платини, платиноїдів,
заліза, олова та ін.: власне платина самородна (Pt понад 80 %),
залізиста платина (Fe 20–50 %), ізофероплатина (Pt3Fe), тетрафероплатина (PtFe), іридиста платина (10,4–37,5 % Ir), паладиста платина (14,0–40,0 % Pd), паладиста станоплатина (16–23 %
Sn, 17,2–20,9 % Pd); найважливіша складова платинових руд.
РОДІЙ (rhodium) – хімічний елемент VIII групи періодичної системи Менделєєва, ат. № 45, ат. маса 102,9055; світло-сірий платиновий метал; щільність – 12410 кг/м3; tпл. – 1963 оС, tкіп. –
3700 оС; кларк у з. к – 1·10–7 %, промислове джерело – концентрати платинових металів. Власних мінералів не має, поширений
у вигляді ізоморфних домішок у мінералах самородної платини
і групи осмістого іридію (до 3,3 %), а також у мідно-нікелевих рудах.
РУТЕНІЙ (ruthenium) – хімічний елемент VIII групи періодичної системи Менделєєва, ат. № 44, ат. маса 101,07; блискучий,
сріблястий, крихкий платиновий метал; щільність – 12370 кг/м3;
tпл. – 2250 оС, tкіп. – 4200 оС; кларк у з. к – 5·10–7 %. Утворює тверді розчини в мінералах платини, міститься також у сульфідних
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мідно-нікелевих рудах, існує лише один власний мінерал рутенію – лаурит (RuS2).
СПЕРИЛІТ (sperrylite) – мінерал олов'яно-білого кольору,
PtAs2, джерело платини.
ТЕЛУРВІСМУТИТ (tellurobismuthite) – мінерал, Bi2Te3, твердість 2, питома вага 7,8, зустрічається в золотоносних кварцових
жилах разом з іншими телуридами.
ТЕЛУРИДИ (tellurides) – сполуки телуру з іншими металами,
відомі телуриди Ag, Hg, Bi, Au, Pb, Ni, Fe.
ТЕЛУРИТ (tellurite) – мінерал, TeO2, твердість 2, питома вага
5,9, продукт окиснення телуридів і самородного телуру.

Мінерали уранових руд
[5, 9, 26]

УРАНОВІ РУДИ (uranium ores) – природні мінеральні утворення, що містять уран у таких сполуках і концентраціях, які
технологічно можливо й економічно вигідно видобувати (від
0,03 до 0,3 % U і більше); головні мінерали: уранініт, уранова
смолка, уранова чернь, кофініт, бранерит, уранофан, бетауранотіл, карнотит, тюямуніт, отеніт, торберніт. За вмістом U розрізняють руди: багаті I сорту (понад 1,0 %), багаті II сорту (0,5–
1,0), багаті III сорту (0,2–0,5), рядові (0,1–0,2), бідні (0,05–0,1),
убогі (менше 0,05). За складом гірничорудної маси руди поділяються на силікатні й алюмосилікатні, карбонатні, сульфідні,
залізооксидні, фосфатні, каустобіолітові; за складом корисного
компонента – на настуранові та уранінітові, кофініт-настуранчернієві, бранеритові та настуран-бранеритові, урановослюдкові, настуран-апатитові, торієво-рідкісноземельні. Основні геолого-промислові типи родовищ:
– незгідності – 40 % видобутку (Сігар-Лейк у Канаді,
Джабілука в Австралії);
– пісковиковий – 25 % (Амброзія-Лейк у США, Мункудук
у Казахстані);
– жильний – 14–15 % (Стрельцовський УРР РФ, Біверлодж у Канаді, Шварцвальдер у США);
– гранітний – 9–10 % (Россинг у Намібії);
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– брекчієвий із Cu, Au, Ag – 4 % (Олімпік-Дам в Австралії);
– ураноносні конгломерати – 3 % (Вітватерсранд у ПАР);
– метасоматичний – 3 % (Северинівське, Ватутінське
в Україні);
– ураноносні фосфорити – 1 % (Середземноморська провінція, Флорида);
– жильний із Cu – 1 % (Індія);
– інші – менше 1 %: приповерхневі (Йїліррі в Австралії);
вулканогенні (Мерісвейл у США, Чаулі в Казахстані);
у лігнітах (Нижньоілійське в Казахстані); у чорних сланцях (Шмірхау, Пайтудорф у Німеччині); у трубках обвалювання (Аризона, Вудроу в США); гіпергенні (Тулукуй
в Забайкаллі), комплексні (Вітватерсранд у ПАР, ОлімпікДам в Австралії).
ГІДРОНАСТУРАН (hydronasturan) – UO2kUO3nH2O, рентгеноаморфний, чорний, крихкий, блиск скляний, утворює щільні
натічно-ниркоподібні агрегати, твердість 2,5–4,5, питома вага
4,30–4,66; зустрічається в нижніх частинах зони окиснення кварцкарбонатних жил уранових родовищ, розвивається по уранініту.
ГІДРОТОРИТ (hydrothorite) – ThSiO4nH2O, рентгеноаморфний,
світло-рожевий, вишнево-червоний, рожево-буровато-жовтий,
твердість 3–4, питома вага 3,8, зустрічається в пегматитах нефелінових сієнітів, де утворюється за рахунок ториту.
КАРНОТИТ (carnotite) – мінерал підкласу ванадатів, родини
уранових слюдок, K2(UO2)2[V2O8]3H2O, (K2O – 10,44 %, UO3 –
63,41 %, V2O5 – 20,16 %, H2O – 5,99 %), домішки Na, Mg, Ca, Cu,
Pb, розвивається в корі вивітрювання осадових порід, збагачених органічними залишками, установлений у ванадієносних пісковиках штатів Юта і Колорадо в США, у провінції Катанга в
Африці, у родовищі Радіум-Хілл (Австралія).
КУПРОСКЛОДОВСЬКІТ (cuprosklodovskite) – мінерал,
Cu(UO2)2Si2O76H2O, зустрічається в зоні окиснення гідротермальних родовищ урану.
НАСТУРАН (pitchblend) (уранова смолка) – мінерал класу простих оксидів, U1–x4+ Ux6+ O2+x (x  0,38), 25–60 % UO2, 20–55 %
UO3, кристалохімічний аналог уранініту, утворює щільні коломо97

рфні, ниркоподібні, сферолітові утворення чорного і брунатного
кольору зі смоляним блиском, часто концентрично-зональної будови; характерний мінерал середньо- і низькотемпературних уранових родовищ, важливе джерело урану і радію.
ОТЕНІТ (autenite) – мінерал групи уранових слюдок, Ca(UO2)2
[PO4]210–12H2O (CaO – 5,68 %, UO3 – 58 %, P2O5 – 14,4 %, H2O
– 21,92 %), інколи домішки Ba, Mg, Fe, As, розвинений в зоні
окиснення урановорудних родовищ (Отен у Франції, Шнеєберг
та Йоганнгеоргенштадт у Саксонії, Редрут у Корнуеллі), складова частина уранових руд.
ТОРБЕРНІТ (torbernite) – мінерал сімейства уранових слюдок,
Cu(UO2)212H2O (57 % UO3), зустрічається в зоні окиснення урановорудних родовищ.
ТОРІАНІТ (thorianite) – радіоактивний мінерал класу оксидів ThO2, містить 5–32 % UO2.
ТОРИТ (thorite) – мінерал, ортосилікат торію, ThSiO4, різновиди: ураноторит (10–17 % UO2), фериторит (до 13 % Fe2O3).
ТЮЯМУНІТ (tyuyamunite) – вторинний мінерал урану, структурно близький до уранових слюдок, Ca(UO2)2(V2O8)(5–8)H2O
(CaO – 5,87 %, UO3 – 59,96 %, V2O5 – 19,06 %, H2O – 15,11 %),
домішки Na, K, Mg, Cu утворюється в екзогенних умовах,
у карстових пустотах вапняків (ванадієносні пісковики штату
Колорадо в США).
УРАНАТИ (uranates) – солі уранових кислот і більш складних
сполук.
УРАНІНІТ (uraninite) – мінерал класу оксидів U2UO7 (UO2 –
34,49–70,09 %, UO3 – 22,69–36,94 %), U4+ може заміщуватися Th
(до 14 %), ітрієвою групою TR (до 15 %), церієвою групою TR (до
3,3 %), Zr (до 7,6 %), Fe3+ (до 4 %), крім того, в уранініті вміщується радіогенний Pb (до 20 %); зустрічається в пегматитових
і гідротермальних родовищах (провінція Катанга в Африці, рудний район Великого Ведмежого озера в Канаді), одне з головних
джерел отримання урану.
УРАНОВІ СЛЮДКИ (uranites) – група мінералів (більше 40),
фосфатів (отеніт, метаотеніт, салеїт, торберніт, пржевальськіт,
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фосфураніліт та ін.) та арсенатів (ураноспініт, новачекіт, хейнрихіт, цейнерит, вальпургіт та ін.) уранілу.
УРАНОФАН (uranophane) – мінерал, кальцієвий силікат уранілу, Ca[UO2(SiO3OH)]25H2O, світло-жовтий, сингонія моноклінна, кристали голчасті, призматичні, утворює порошкоподібні,
волокнисті, сферичні, радіально-променисті агрегати, нальоти,
блиск скляний, твердість 2–3, питома вага 3,96, слабка жовтувато-зелена люмінесценція, зустрічається в зонах окиснення гідротермальних уранових родовищ.

Мінерали рідкісних металів
[6, 8, 17, 27]

РОЗСІЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ РУДИ (ores of trace elements) – природні мінеральні утворення, що вміщують розсіяні елементи (Ga,
In, Tl, Ge, Se, Te, Re та ін.) у таких сполуках і концентраціях, за
яких їхній видобуток технічно можливий і економічно вигідний; як
правило, це комплексні руди інших металів, де рідкісні елементи
присутні у вигляді домішок, як правило, у мінералах основних
елементів: нефелін (Rb, Cs, Ga), апатит (Sr, TR), біотит (Li, Cr, Rb,
Tl, Ga), світлі слюди (Li, Rb, Cs, Tl, Ga), ільменіт (Sc, V), каситерит
(Sc, In, Ga, Ta, Nb), вольфраміт (Sc, Ta, Nb), сфалерит (Cd, In, Ga,
Tl, Ge), галеніт (Cd, Tl, Se, Te, Bi, Ag), халькопірит (Cd, In, Se, Te,
Re, Ni, Pd, Pt, Rh, Ir, Ru, Os, Co, Bi), молібденіт (Re, Se, Te), пентландит (Pd, Pt, Rh, Co, Se, Te), антимоніт (Tl, Se).
РІДКІСНОМЕТАЛІЧНІ РУДИ (rare metal ores) – природні
мінеральні утворення, що вміщують рідкісні елементи (Be, Li, Rb,
Cs, Ge, Ta, Nb, Zr, Hf та ін.) у таких сполуках і концентраціях, за
яких їхній видобуток технічно можливий і економічно вигідний.
БЕРИЛІЄВІ РУДИ (beryllium ores) – природні мінеральні скупчення берилію, які вміщують берилій в таких концентраціях,
що його видобуток технічно можливий і економічно вигідний;
основні геолого-промислові типи родовищ:
– берилієносні гранітні пегматити (середній вміст
ВеO – 0,05–0,40 %);
– гельвінові й хризоберилові апоскарнові грейзени (0,1–0,3 %);
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– слюдисто-флюоритові грейзени, мінералізовані зони
з берилом, хризоберилом, фенакітом (0,10–0,15 %);
– слюдяні грейзени і кварцові жили з берилом, зрідка –
бертрандитом (0,10–0,15 %);
– фенакіт-гентгельвінові польовошпатові метасоматити (0,30–0,55 %);
– флюоритизовані ріолітові туфи з гельбертрандитом
(0,4–0,7 %);
– флюоритові метасоматити з фенакітом, бертрандитом та ін. (0,2–1,5 %).
ГЕРМАНІЄВІ РУДИ (germanium ores) – природні мінеральні
утворення, які вміщують германій в таких концентраціях, що його
видобуток технічно можливий і економічно вигідний, промислове
джерело германію; основні геолого-промислові типи родовищ: гідротермальні германій-сульфідні (Тсумеб у Намібії), германієносні
залізисті кварцити (Кривий Ріг), метаморфізовані залізо-марганцеві
атасуйського типу (Жайрем у Казахстані), вугілля (Донбас).
ЛІТІЄВІ РУДИ (lithium ores) – природні мінеральні утворення,
що вміщують літій в таких сполуках і концентраціях, за яких
його видобуток технічно можливий і економічно вигідний;
– за вмістом Li2O (%) корінні руди поділяються на: дуже
багаті (понад 1,5), багаті (1,3–1,5), рядові (1,1–1,3), бідні
(0,6–1,1), літієносні ропи – 0,01 % і вище;
– за запасами руд (тис. т) родовища літію поділяються на
унікальні (понад 1000), великі (300–1000), середні (100–
300), дрібні (менше 100);
– основні геолого-промислові типи родовищ: комплексні
рідкіснометалічні пегматити (Грінбушес в Австралії, Бернік-Лейк у Канаді, Бікіта в Зімбабве), літієві пегматити
(Ла-Корн у Канаді, Завітинське в Забайкаллі, Тастизьке
в Туві); високомінералізовані літієносні води (оз. Серлз,
Велике Солоне Озеро в США, Мертве море в Ізраїлі).
НІОБІЄВІ РУДИ (niobium ores) – природні мінеральні утворення, що вміщують ніобій в таких сполуках і концентраціях, за
яких його видобуток технічно можливий і економічно вигідний;
за вмістом Nb2O3 (%) виділяють руди: дуже багаті (1,3–1,5), ба100

гаті (понад 0,4), рядові (0,15–0,3), бідні (менше 0,15); у розсипних родовищах вміст колумбіту змінюється від 350–750 г/м3 до
2–7 кг/м3; головні рудні мінерали: пірохлор, колумбіт, лопарит.
ТАНТАЛОВІ РУДИ (tantalite ores) – природні мінеральні
утворення, що містять тантал у таких сполуках і концентраціях, які технологічно можливо і економічно вигідно видобувати;
за вмістом Ta2O5 (%) виділяють руди: багаті (понад 0,017),
рядові (0,012–0,017); у розсипних родовищах вміст танталіту
змінюється від 25–50 г/м3 до 200 г/м3;
ТАНТАЛОНІОБІЄВІ РУДИ (tantalite-niobite ores) – природні
мінеральні утворення, що містять тантал і ніобій в таких сполуках і концентраціях, які технологічно можливо і економічно вигідно видобувати; бортовий вміст Ta2O5 – 0,008 % в апогранітах
і 0,01 % в карбонатитах і пегматитах, Nb2O3 – 0,1 %; мінімально-промисловий вміст Ta2O5 – 0,02–0,025 %, Nb2O3 – 0,2–0,3 %;
основні геолого-промислові типи родовищ: лопаритоносні нефелінові сієніти, пірохлорові метасоматити нефелінових сієнітів
(Ньюмен у Канаді, Мазурівське в Україні), рідкіснометалічні карбонатити (Ніобек у Канаді, Баррейре-де-Араша в Бразилії), граніти, пегматити (Назаред у Бразилії, Монтгорі в Канаді), кори вивітрювання (Джос у Нігері, Грінбушес в Австралії), розсипи.
ЦЕЗІЄВІ РУДИ (сеsium ores) – природні мінеральні утворення,
що вміщують цезій в таких сполуках і концентраціях, за яких
його видобуток технічно можливий і економічно вигідний. Найважливіші мінеральні типи руд: ендогенні: сподуменові, сподумен-лепідолітові з полуцитом, лепідолітові з петалітом і полуцитом, власне полуцитові, холмквістит-цезієво-біотитові, лепідоліт-мікроклін-альбітові, астрофілітові феніти, цезієве вулканічне скло та ін.; екзогенні: карналіти, розсоли і ропа хлориднонатрового, карбонатно-хлоридно-натрового, сульфатно-хлориднонатрово-магнієвого складу; хлоридні, хлоридно-натрові, гідрокарбонат-хлоридні й хлоридно-гідрокарбонатні мінералізовані води.
Основні геолого-промислові типи родовищ:
– мінералізовані води гірських складчастих областей
(Азатаван на Малому Кавказі, Карамадон, Каробі, Баксан
на Великому Кавказі, Бахмір на Памірі);
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– пластові води і розсоли артезіанських басейнів (Прип'ятська западина, Ангаро-Ленський, Тунгуський басейн);
– рідкіснометалічні апограніти (Ешасьєр у Франції);
– рідкіснометалічні вулканогенні й вулканогенно-осадові
(Хеноу-Камб-Хіллз у США).
– рідкіснометалічні гранітні пегматити і метасоматити їхніх екзоконтактових зон (Кінгс-Маунтин у США, Бернік-Лейк у Канаді, Гольцовське в Росії, Бікита в Зімбабве);
– рідкіснометалічні грейзени (Цинвальд у Німеччині;
Сомерсет у ПАР; Хабахталь в Австрії);
– сольові моря, затоки й озера (Серлз, Велике Солоне
озеро в США);
– термальні води областей сучасного вулканізму (Вайракей в Новій Зеландії, Кунашир на Камчатці, Сальсько
в Італії, Арима в Японії).
ЦИРКОНІЄВІ РУДИ (zircon ores) – природні мінеральні утворення, що містять цирконій в таких концентраціях, за яких його
видобуток технічно можливий і економічно вигідний (0,4–4,7 %
ZrO2); основні геолого-промислові типи родовищ:
– в альбітизованих нефелінових сієнітах (Вишневогорське на Уралі, Мазуровське в Приазов'ї);
– в ультраосновних лужних породах і карбонатитах
(Ковдорське на Кольському півострові, Палабора
в ПАР, Покус-ді-Калдос у Бразилії;
– прибережно-морські циркон-рутил-ільменітові розсипи (Північний Стердбок, Енібба, Кейпел; Кулджарлу
в Австралії; Трейл-Рідж у США, Лукоянівське, Центральне, Кірсанівське в Росії);
– у лужних породах із цирконом, пірохлором, колумбітом, бастнезитом, ортитом (вміст Nb2O5 – 0,3–0,5 %, ΣTR
– 0,1–0,2 %, ZrO2 – 0,3–0,6 %, запаси руди – 50–500 млн т
(Улуг-Ганзек і Катугінське в Росії, Тор-Лейк і СтрейнджЛейк у Канаді, Ястребецьке й Азовське в Україні).
АМБЛІГОНІТ (ambligonit) – LiAl[(OH,F)PO4] (6,0–9,1% Li2O),
зустрічається в пегматитових жилах (родовища Монтера у Франції, Геброн у США, Пеніг у Саксонії).
102

БАВЕНІТ (bavenite) – силікат берилію підкласу острівних силікатів, Ca4[Be2Al2Si9O26](OH2), білий із шовковистим блиском, сингонія ромбічна, габітус голчастий, пластинчастий, утворює радіально-променисті, тичкуваті, порошкоподібні агрегати, твердість
5,5, питома вага 2,74, крихкий, зустрічається в пустотах гранітних
пегматитів і як продукт заміщення берилу; одна із складових берилієвих руд (BeO – 5,5–9,3 %).
БАДЕЛЕЇТ (baddeleyite) – мінерал підкласу простих оксидів,
ZrO2, вміст ZrO2 95–98 %, Zr – 70–73%, містить ізоморфні домішки Hf, Th, TR, U, Sc, Fe; зустрічається в карбонатитах, габроїдах, скарнах, гідротермальних жилах, цирконієва руда (Якупіранга в Бразилії, Кольський півострів).
БАРИЛІТ (barylite) – BaBe2[Si2O7] (BeO – 16 %), білий зі склуватим блиском, сингонія ромбічна, габітус призматичний, таблитчастий, твердість 7, питома вага 4,7, зустрічається в контактово-метасоматичних родовищах разом з кальцитом і гедифаном, рідкісний.
БЕРИЛ (beryl) – мінерал підкласу кільцевих силікатів,
Be3Al2[Si6O18] (BeO – 14,1 %, Al2O3 – 19,0 %), домішки Na, K, Li,
Rb, Cs, Sc, Cr, Fe; пневматолітового і гідротермального походження; основний компонент берилієвих руд (Мусо в Колумбії,
Олбані у штаті Мен, США, Бренчвілл у штаті Коннектикут,
Трансвааль у ПАР); компонент берилієвих руд (BeO – 14,1 %),
прозорі, красиво забарвлені різновиди – дорогоцінні камені (голубий аквамарин, густо-зелений смарагд, золотисто-жовтий геліодор, рожевий вороб'євіт, синій максис).
БЕРТРАНДИТ (bertrandite) – діортосилікат, Be4[Si2O7](OH)2,
незабарвлений чи жовтий, блиск скляний, сингонія ромбічна, габітус пластинчастий, голчастий, агрегати радіально-променисті,
зернисті, твердість 6, питома вага 2,6, зустрічається в гранітних
пегматитах, інколи у кварцових жилах, грейзенах, нефелинових
пегматитах; компонент берилієвих руд (BeO – 34,5–41,6 %).
БЄЛОВІТ (belovite) – медово-жовтий мінерал групи апатиту,
(Sr, Ce, Na, Ca)5(PO4)3(OH)2, домішки Ce, Na, Ca, Ba, твердість 5,
питома вага 4,19, синонім стронцій апатит, зустрічається в пегматитах нефелінових сієнітів.
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БІЛОМОРИТ (belomorite) – мінерал, різновид польового шпату з переливчастим блиском, різновид місячного каменя з біломорських пегматитів.
БРОМЕЛІТ (bromellite) – оксид берилію, BeO, сингонія гексагональна, кристали призматичні, білий, твердість 9, питома вага 3,02,
зустрічається в кальцитових жилах серед скарнів разом з гематитом, сведенборгитом, рихтеритом, манганофілітом; рідкісний.
ГЕЛЬВІН (helvine, helvite) – мінерал підкласу каркасних силікатів, Mn4[BeSiO4]3S (BeO – 13,52 %, MnO – 51,12 %), зустрічається в пегматитових жилах і скарнах; складова частина берилієвих руд (родовища Айрон, Маунтин, Сієрра, Соккоро і штаті
Нью-Мексико, Амелія Курт в штаті Вірджинія, США); акцесорний мінерал лужних магматичних порід.
ГЕНТГЕЛЬВІН (genthelvite) – (Zn, Fe, Mn)4Be3 (SiO4)3S, (BeO –
11–18 %, ZnO – до 46,2 %), зустрічається в тетраедричних кристалах рожевого чи рожево-червоного кольору, питома вага 3,66
(родовища Чийєн-Каньйон в Колорадо, Пержанське на Волині).
ДАНАЛІТ (danalite) – мінерал групи ізометричних каркасних
берилосилікатів, (Fe, Mn, Zn)4[BeSiO4]3S, крайній залізистий член
ізоморфного ряду гельвін–даналіт–гентгельвін, вміщує до 13,4 %
BeO, 51,4 FeO, домішки Mn, Zn, Al, мінерал грейзенів, скарнів,
гідротермальних жил, складова частина берилієвих руд.
ЕВДІАЛІТ (eudialite) – (синонім – лопарська кров) – мінерал
підкласу кільцевих силікатів, цирконосилікат, (Cе, Y,
Na)4Ca2FeZr(Si6O18)(Cl, OH), хімічний склад: Na2O – 11,6–17,3
%, ZrO2 – 12,0–14,5 %, SiO2 – 47,2–51,2 %, Cl – 0,7–1,6 %, CaO
– 8,9–11,3 %, (Ce, La, Y)2O3 – 0,30–6,87 %, FeO – 2,78–7,10 %,
MnO – 0,30–3,1 %, H2O – 0,03–2,90 %; зустрічається в лужних
вивержених породах, найчастіше в нефелинових сієнітах, луявритах та їхніх пегматитах, цирконієва і рідкісноземельна руда
(Норвегія, Гренландія, Кольський півострів).
ЕВКЛАЗ (euclase) – мінерал підкласу острівних силікатів,
Al2Be2[SiO4]2(OH)2, сингонія моноклінна, зустрічається в незабарвлених, світло-зелених, синіх призматичних кристалах,
блиск скляний, твердість 7,5, питома вага 3,05–3,10 (родовище
Боа-Вуста в Бразилії).
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ЕВКРИПТИТ (eucryptite) – LiAl[SiO4] (7–10% Li2O), зустрічається в пегматитах (родовище Бренчвілл у штаті Коннектикут, США).
ЕВКСЕНІТ (euxenite) – мінерал класу оксидів, з перемінним
складом, загальною формулою AB2(O,OH)6, де А – Y, U, Ca, Ce,
Th, Pb, Fe2+, Mg, Mn; B – Nb, Ti, Ta, Fe3+, Sn; (Y, Er)2O3 – 16,3–
27,8; (Ce, La)2O3 – 0,4–9,5; CaO – 1,0–4,9; UO2 – 0,6–8,7; ThO2 –
0–5,0; Nb2O5 – 3,8–41,4; Ta2O5 – 1,0–47,3; TiO2 – 14,1–25,7; SnO2
– 0–0,5; H2O – 0–2,5; радіоактивний, зустрічається в пегматитах
(Мадагаскар, Бразилія, Канада).
КОЛУМБІТ (columbite) – мінерал підкласу складних оксидів,
танталоніобат, (Fe, Mn) (Nb, Ta)2O6, вміщує до 80 % Nb2O5, до
20 % FeO, домішки Ta2O5 (до 25 %), MgO (зрідка до 9,5 %), CaO
(до 2 %), Al2O3 (до 1,4 %), Sc2O3 і TR2O3 (до 2 %), SiO2 (до 2 %),
TiO2 (до 4,6 %); член ізоморфного ряду колумбіт–танталіт;
утворюється в гранітних пегматитах, зонах альбітизації та грейзенізації гранітоїдів, формує розсипи; один із головних мінералів ніобієвих руд (родовища Мосс, Крагере, Фінбо в Норвегії,
Івігтут у Гренландії, Інгерсолл у Дакоті).
ЛЕПІДОЛІТ (lepidolite) – мінерал підкласу шаруватих силікатів
групи слюд, KLi1,5Al1,5[(F,OH)2 AlSi3O10] (Li2O – 2,86–4,55 %), з
домішками Fe (до 10 %), Mn (до 3,5), Mg (до 2), Rb (до 4,5), Cs (до
1,5 %), характерний мінерал рідкіснометалічних пегматитів, літій-фтористих гранітів, грейзенів і високотемпературних кварцових жил, рідкіснометалічна (на літій, рубідій, цезій) руда (родовища Розена в Моравії, Уте у Швеції).
МІЛАРИТ (milarite) – мінерал підкласу кільцевих силікатів,
KCa2(Be, Al)3 (Si12O30)5H2O, зустрічається в незабарвлених чи
блідно-зелених призматичних кристалах, блиск скляний, сингонія гексагональна, твердість 5,5, питома вага 2,55–2,59, входить
до складу берилієвих руд (Валь-Гауфе, Швейцарія).
ПЕРОВСЬКІТ (perovskite) – мінерал підкласу складних оксидів, титанат кальцію, Ca(Ti, Nb)O3 (TiO2 –58,9 %, CaO – 41,1 %,
Nb2O5 – 0,20–22,73 %), з ізоморфними домішками Na (до 4,4 %),
Се (до 11,3 %), Fe2+ (до 9 %), Fe3+ (до 5,7 %), Al (до 10 %), Zr
(до 22 %), а також Th, Ta, Sn; різновиди: кнопіт (до 8 % TR),
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дизаналіт (до 26 % Nb2O5), зустрічається в лужних ультраосновних і основних вивержених породах, карбонатитах, кімберлітах,
лужних базальтоїдах, скарнах, потенційне джерело Ti, Nb, TR.
ПЕТАЛІТ (petalite) – каркасний силікат літію, Li[AlSi4O10]
(3,4–4,1 % Li2O), зустрічається в суцільних масах, білий, сірий,
іноді червонуватий чи зеленуватий, блиск скляний, питома вага
2,39–2,46, твердість 6–6,5; типовий мінерал рідкіснометалічних
гранітних пегматитів, складова частина літієвих руд (Уте
у Швеції, Липовка на Уралі).
ПІРОХЛОР (pyrochlore) – група мінералів (21 мінеральний
вид) кристалічних і метаміктних титано-танталоніобатів, A2–
mB2O6(O, OH, F)1–npH2O (A – Na, Ca, K, TR, U, Pb, Sn, Ba, Bi,
Sb; B – Nb, Ta, Ti), 30–70 % Nb2O5 + Ta2O5, які поділяються на
три підгрупи: власне пірохлору NaCa(F, OH)Nb2O6, мікроліту,
бетафіту; хімічний склад пірохлору – Na2O – 8,53 %, CaO –
15,39 %, Nb2O3 – 73,06 %, F – 5,22 %, Ca і Na можуть заміщуватися U (до 17 %), Ce (до 13 %), Y (до 13 %), Zr (до 6 %), а Nb –
Ta (до 33 %), Ti (до 11 %), Fe (до 6 %), крім того, можуть бути
домішки Si, Th, Mg, Mn, Al (до 10 %), Sc (до 1,6 % Sc2O3 в мікроліті), H2O (1–12 %); включає численні різновиди – гатчетоліт, мариньякіт, копіт, дисалмаїт; характерний для лужних
інтрузій і пегматитів важлива складова частина ніобієвих руд,
частково уранових (родовище Октябрське в Україні).
ПОЛУЦИТ (polucite) – мінерал, каркасний алюмосилікат цезію, Cs1–x[AlSi2O6]Nax (H2O)x (22,8–32,4 % Cs2O; до 3,4 % Na2O,
до 3,3 % H2O), домішки K2O (до 1,8 %), Rb2O (до 1,6 %), зустрічається в деяких рідкіснометалічних літієвих пегматитах, головне джерело цезію (родовища Карибіб у Південно-Західній Африці, Варутреск у Швеції, Геброн у США).
СПОДУМЕН (spodumene) – мінерал підкласу ланцюжкових
силікатів групи піроксенів, LiAl[Si2O6] (Li2O – 7,5%), головний
мінерал літієвих руд, з яким пов'язано до 80 % усіх запасів літію
в пегматитах (родовища Кінгстон у Південній Дакоті, Бренчвілл
у Коннектикуті, США).
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СТРОНЦІАНІТ (strontianite) – мінерал класу карбонатів,
SrCO3, утворюється гідротермальним шляхом, другорядна стронцієва руда.
ТАНТАЛІТ (tantalite) – мінерал підкласу складних оксидів,
танталоніобат, крайній танталовий член ізоморфного ряду (Fe,
Mn) (Nb, Ta)2O6 колумбіт (Mn, Fe) NbO6 – танталіт (Fe, Mn)
Ta2O6; вміщує до 75–86 % Ta2O5.
ТАНТАЛОНІОБАТИ (tantalo-niobites) – мінерали, які вміщують Ta і Nb як мінералоутворювальні компоненти: колумбіттанталіт (Fe, Mn) (Nb, Ta)2O6 – 75–86 % Nb2O5 + Ta2O5; група
пірохлору-мікроліту (Ca, Na)2 (Nb, Ta)2 O6 (OH, F) – 30–70 %
Nb2O5 + Ta2O5, що включає численні різновиди – гатчетоліт,
мариньякіт, копіт, дисалмаїт; лопарит (TRce, Na, Ca) (Ti, Nb,
Ta)O3 – 8–20 % Nb2O5 + Ta2O5; фергюсоніт YnbO4 – броцаїт
CeNbO4 – 38–58 % NbO5; перовськіт Ca (Ti, Nb) O3 – 0,20–
22,73 % Nb2O5; самарськіт (Y, TR) [(Nb, Ta)2O3]3 – 1,81–27,03 %
Ta2O5, 27,77–46,44 Nb2O5, сімпсоніт AlTaO4 – 50,0–81,5 % Ta2O5.
ФЕНАКІТ (phenacite) – мінерал, ортосилікат берилію,
Be2[SiO4] (до 44 % BeO) домішки MgO, CaO, Al2O3, Na2O; мінерал гранітних пегматитів (родовище Крагере в Норвегії, Волинське в Україні), складова берилієвих руд, прозорі кристали –
коштовні камені.
ФЕРГЮСОНІТ (fergusonite) – мінерал підкласу складних оксидів, танталоніобат ітрію і лантаноїдів, (Y, TR)[(Nb, Ta)O4], до
51,5 % Nb2O5, сума оксидів ітрію і важких лантаноїдів 32,5–51,5 %,
різновиди: ризерит (6,0–7,8 % TiO2), форманіт (47,5–55,5 %
Ta2O5), джерело ітрію.
ХРИЗОБЕРИЛ (chrysoberyl) – мінерал підкласу складних оксидів, Al2[BeO4], його різновиди: олександрит (зелений при сонячному світлі й малиново-червоний при штучному) і цимофан
або "котяче око" (характеризується опалесціюючим блиском,
переливчастістю) – коштовні камені II порядку.
ЦЕЛЕСТИН (сеlestine) – мінерал класу сульфатів, Sr[SO4],
стронцієва руда (56,4 % SrO).
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ЦИНВАЛЬДИТ (zinnwaldite) – мінерал сімейства слюди, літієвозалізиста слюда, KLiFe2+Al[(F,OH)2AlSi3O10] (Li2O – 2,86–4,55 %,
FeO – 7,18–11,8 %), домішки Rb, Mn, характерний мінерал грейзенів (родовища Цинвальд у Рудних горах, Корнуолл в Англії,
Нарсарсук у Гренландії).
ЦИРКОН (zircon) – мінерал підкласу острівних силікатів,
Zr[SiO4], різновиди: альвіт (до 5 % HfO2), гафнон (до 78 %
HfO2), оямаліт (до 17,7 % Y2O3 і важких лантаноїдів, 7,6 %
P2O5), наегіт (до 7,7 % Nb2O3, 3 % UO2, 5 % ThO2, 9,1 % Y2O3),
малакон (метаміктний), циртоліт (водовмісний), гельциркон
(аморфний колоїдальний), жаргон (солом'яно-жовтий), матураалмаз (безбарвний), гіацинт (пурпурно-червоний до помаранчево-жовтого), старліт (яскраво-голубий); характерний акцесорний
мінерал магматичних порід, часто пов'язаний з лужними пегматитами, руда цирконію (родовища Гітера, Крагере, Телемаркен у
Норвегії, Мазурівське в Приазов'ї).

Мінерали рідкісних земель
[6, 20, 26]
АПАТИТ (apatite) – мінеральний вид перемінного складу –
Ca5(F, Cl, OH)[PO4]3 – від фтористого різновиду фторапатиту
Ca5F[PO4] до гідроксильного – гідроксилапатиту Ca5(OH)[PO4]
(CaO – 53,8–55,5 %, P2O5 – 41,0–42,3 %, Cl – до 6,8 %, F – до 3,8 %),
Ca може заміщуватися TR (до 12 %), Sr (до 11,5 %), Y (до 10,6 %),
Mn; а [PO4] – [AsO4], [SO4], SiO4], [CO3] (з утворенням карбонатапатиту). Рідкісноземельні апатити, як правило, пов'язані
з магматичними, переважно лужними породами (родовища Хібінське на Кольському півострові, Новополтавське в Україні),
іноді залізними рудами (родовища рудного району Бафк в Ірані),
де вони можуть служити джерелом рідкісних земель).
БАСТНЕЗИТ (bastnaesite)
–
фтор-карбонат
церію,
Ce[CO3](F,OH), незабарвлений чи жовтувато-сірий, блиск скляний, жирний, кристали таблитчастої форми, тригональної сингонії, твердість 4,5, питома вага 4,9, зустрічається в гранітах,
сієнітах, їхніх пегматитах, один із компонентів рідкісноземель108

них руд (TR2O3 – 73,5%) (родовища Маунтин-Пасс у США;
Байан-Обо в Китаї).
БЕТАФІТ (betafite) – метаміктний мінерал, (Ca, Na, U)2(Nb,
Ta)2O6(O, OH); сингонія кубічна, габітус октаедричний, зеленувато-бурий до чорного, твердість 4, питома вага 3,75–4,17, характерний для лужних пегматитів.
БРАНЕРИТ (brunnerite) – метаміктний мінерал, (U, Ca, Fe, Y,
Th)3Ti5O16 (TR – 9,75 %); сингонія моноклінна, кристали призматичної форми, чорного кольору (у змінених різновидах – бурувато-жовтого), твердість 4,5, питома вага 5,43, зустрічається в
гранітах, пегматитах, аплітах, кварцових жилах, скарнах, входить до складу уранових руд.
БРИТОЛІТ (britolit ) – (Na, Ce, Ca)5[F(SiO4, PO4]3, сингонія гексагональна, габітус призматичний, жовтий до бурого, блиск
алмазний, твердість 5, питома вага 4,2–4,7, зустрічається в нефелінових сієнітах, їхніх пегматитах, гранітних пегматитах, контактово-метасоматичних родовищах рідкісних земель (родовище Азовське в Приазов'ї)
ГАДОЛІНІТ (gadolinite) – (Y, Cе)2FeBe2(Si2O10), (TR – 55,4),
домішки La, Di, Sc; сингонія моноклінна, кристали плоскопризматичні, чорний, бурий, блиск скляний, твердість 6,5–7,0
питома вага 4,0–4,7, зустрічається в гранітах, рідкісноземельних
пегматитах, жилах альпійського типу.
ЕВДІАЛІТ (eudialite) – (синонім – лопарська кров) – мінерал
підкласу кільцевих силікатів, цирконосилікат, (Cе, Y,
Na)4Ca2FeZr(Si6O18)(Cl, OH), хімічний склад: Na2O – 11,6–
17,3 %, ZrO2 – 12,0–14,5 %, SiO2 – 47,2–51,2 %, Cl – 0,7–1,6 %,
CaO – 8,9–11,3 %, (Ce, La, Y)2O3 – 0,30–6,87 %, FeO – 2,78–
7,10 %, MnO – 0,3–3,1 %, H2O – 0,03–2,90 %; зустрічається в лужних вивержених породах, найчастіше в нефелінових сієнітах,
луявритах та їхніх пегматитах, цирконієва і рідкісноземельна
руда (Норвегія, Гренландія, Кольський півострів).
ЕВКСЕНІТ (euxenite) – мінерал класу оксидів, з перемінним
складом, загальною формулою AB2(O,OH)6, де А – Y, U, Ca, Ce,
Th, Pb, Fe2+, Mg, Mn; B – Nb, Ti, Ta, Fe3+, Sn; вміст (%):
(Y, Er)2O3 – 16,3–27,8; (Ce, La)2O3 – 0,4–9,5; CaO – 1,0–4,9; UO2 –
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0,6–8,7; ThO2 – 0–5,0; Nb2O5 – 3,8–41,4; Ta2O5 – 1,0–47,3; TiO2 –
14,1–25,7; SnO2 – 0–0,5; H2O – 0–2,5; радіоактивний, зустрічається в пегматитах (Мадагаскар, Бразилія, Канада).
ІТРІАЛІТ (yttrialite) – мінерал, різновид селеніту, (Y, Th)2
(Si2O7) (TR2O3 – 51,7, ThO2 – до 11 %).
ІТРОКАЛЬЦИТ (yttrocalcite) – мінерал, синонім ітрофлюориту.
ІТРОКРАЗИТ (yttrocrasite) – (Y, Th, U, Ca)2Ti4O11; сингонія
ромбічна, чорний, блиск смоляний, твердість 5,5–6, питома вага
4,8, зустрічається в пегматитах.
ІТРОТАНТАЛІТ (yttrotantalite) – метаміктний мінерал, (Y, U,
Fe)(Ta, Nb)O4; сингонія ромбічна, габітус призматичний, чорнобурий, блиск напівметалічний до скляного, твердість 5,0–5,5,
питома вага 5,7, зустрічається в пегматитах.
ІТРОТИТАНІТ (yttrotitanite) – мінерал, різновид титаніту,
який вміщує понад 12 % (Y, Ce)2O3,синонім кейльгауїту.
ІТРОФЛЮОРИТ (yttrofluorite) – збагачений Y флюорит, (Ca,
Y)F2-3 (TR – 20,9); зустрічається в пегматитових і пневматолітогідротермальних родовищах рідкісних земель.
ІТРОЦЕРИТ (yttrocerite) – різновид ітрофлюориту.
КАРБОЦЕРНАЇТ (carbocernaite) – карбонат, (Ca, Ce, Na,
Sr)(CO3), кристали таблитчасті, ромбічної сингонії, незабарвлені, блиск скляний, жирний, твердість 3, питома вага 3,5, зустрічається в карбонатитах.
КСЕНОТИМ (xenotime) – мінерал класу фосфатів, YPO4, вміщує 55–63 % Y2O3, 25–27 % P2O5, домішки Th, U, Zr, Si, Al, Ca;
акцесорний мінерал гранітів, характерний мінерал рідкісноземельних пегматитів, рідкісноземельна сировина (родовища Лахат
і Перак у Малайзії; Гвангдонг у Китаї).
ЛАМПРОФІЛІТ (lamprophyllite) – мінерал класу силікатів,
SrNa3Ti3[Si2O7]2 (O, OH, F) з домішками Ba (до 17,2 % BaO), Mn,
Fe, Ca, Mg, K, Al, Nb, Zr (до 13,6 % ZrO2), акцесорний мінерал
нефелінових сієнітів.
ЛАНТАНІТ (lanthanite) – (La, Ce)2(CO3)38H2O, ромбічна сингонія, габітус пластинчастий, незабарвлений, рожевий, жовтуватий, з перламутровим блиском, утворює вохристі агрегати, тве110

рдість 3, питома вага 2,0–2,7, утворюється в зоні окиснення за
рахунок бастнезиту, цериту тощо.
ЛОПАРИТ (loparite) – мінерал групи оксидів (Na, Cе, Ca…)
(Nb, Ti) O3 (TiO2 – 39,2–40,0 %, Tr2O3 – 32–34 %, Na2O – 7,8–
9,0 %), присутні домішки SrO (2,0–3,4 %), K2O (0,2–0,7 %), (Nb,
Ta)2O (8–10 %), CaO (TR – 4,2–5,2 %), ThO2; характерний для
нефелінових сієнітів та їхніх пегматитів, руда на Nb, Ti, TR (родовища Ловозерське на Кольському півострові, Селігдарське на
Алданському щиті, Майнвілл у США, Едегорден у Норвегії).
МАЛАКОН (malacon) – метаміктний мінерал, Zr[SiO4], різновид циркону з підвищеним вмістом Th і TR, зустрічається в сублужних гранітоїдах, альбітитах, пегматитах, гідротермальних
родовищах рідкісних земель і торію, може служити джерелом
рідкісних земель і скандію.
МОНАЦИТ (monazite) – мінерал класу фосфатів, (Ce, La
…)[PO4] (66–70 % TR2O3), домішки ThO2 (до 28 %), SiO2 (до 6 %),
CaO (до 2%), акцесорний мінерал гранітоїдів і лужних вивержених порід, зустрічається в пегматитах, грейзенах, кварцвольфрамітових жилах, рідкісноземельних родовищах, карбонатитах, альбітитах, фенілах, накопичується в розсипах; джерело
легких лантаноїдів, ітрію, торію (родовища Норт-Капель, Страдброк-Айленд, Маунтін-Вейлд в Австралії; Грин-Ков-Спрингс
у США; Нанганг у Китаї; розсипи узбережжя Бразилії).
ОРТИТ (orthite) – мінерал класу силікатів, структурний рідкісноземельний аналог епідоту, Ce2Fe2AlO(OH)[SiO4][Si2O7] (TR,
переважно церієвої групи – 15–28 %), акцесорний мінерал гранітоїдів, сієнітів, пегматитів, метаморфічних порід, характерний
для карбонатитів та альбітитів.
ПАРИЗИТ (parisite) – мінерал, фторкарбонат кальцію і рідкісних земель, CaCe2 (CO3)3F2, вміщує 60,89 % TR2O3, домішки Th
(до 1 % ThO2), Fe, Na, K, зустрічається в карбонатитових та інших родовищах рідкісноземельних руд (Маунтин-Пасс у США),
важливе промислове джерело рідкісних земель.
ПРІОРИТ (priorite) – (Y, Er, Ca, Th) (Ti, Nb)2 O6; вміст (%): (Y,
Er)2O3 – 21,1–28,7; Ce2O3 – 3,7–4,3; CaO – 1,0–4,1; UO2 – 0–5,3;
ThO2 – 0,6–7,9; Nb2O5 – 15,0–36,7; Ta2O5 – 0–1,3; TiO2 – 21,8–
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34,0; SnO2 – 0–0,3; FeO – 1,4–5,6; PbO – 0–0,8; MnO – 0–2,0; сингонія ромбічна, кристали короткопризматичні, іноді таблитчасті
червоно-бурого кольору, твердість 5–6, питома вага 4,80–4,99,
зустрічається в пегматитах нефелінових сієнітів (Норвегія, Мадагаскар, Свазіленд).
РАБДОФАНІТ (rabdophanite) – водний фосфат рідкісних земель, (Се, Y)PO4H2O (TR – 64,83 %), гіпергенний продукт змін
рідкісноземельних мінералів.
САМАРСКИТ (samarskite) – мінерал підкласу складних оксидів, танталоніобат ітрію та ітрієвих рідкісних земель, (Y,
TR)Fe3+(Nb, Ta)2O8, вміщує домішки V, Ca, Pb (до 2 % PbO), Ti,
Sn, H2O (до 3,6 %), Mn (до 5 % MnO), Th, W, Sc; зустрічається в
лужних гранітоїдах, їхніх пегматитах і метасоматитах, потенційне джерело важких лантаноїдів, Y, Sc, Ta, Nb (родовища
Мосса в Норвегії, Ільмень на Уралі.
СФЕН (sphen) – мінерал, синонім титаніту.
ЦЕРІАНІТ (cerianite) – мінерал, СеО2, зустрічається в карбонатитах, пегматитах, мінерал рідкісноземельних руд.
ЧЕРЧИТ (chertchite) – (Y, Се) PO4  2H2O (TR – 51,34 %); сингонія ромбічна, зустрічається в дуже дрібних таблитчастих кристаликах і нальотах блідного димчасто-сірого кольору з червоним відтінком; твердість 3–3,5, питома вага 3,14.
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Розділ III
Геологорозвідувальні роботи
Геологорозвідувальні роботи (ГРР) – це процес геологічного
вивчення надр з використанням комплексу спеціальних робіт
і досліджень. ГРР можуть проводитись з метою картування
території країни та її окремих регіонів, а також пошуків,
розвідки, підготовки для розробки й експлуатації родовищ корисних копалин або з іншою метою використання надр, не пов'язаним з видобуванням корисних копалин. Геологічне вивчення покладів корисних копалин полягає в дослідженні їхньої
геологічної будови і структури, речовинного складу, кількості, якості й технологічних властивостей руд; гідрогеологічних, гірничо-геологічних та інших умов залягання. Це є підставою для обґрунтування доцільності їхньої розробки, проектних рішень щодо способу і системи видобутку та схеми
комплексної переробки мінеральної сировини.
Процес геологічного вивчення надр поділяється на окремі
послідовні стадії, при цьому результати попередніх досліджень є основою для обґрунтування доцільності проведення
кожної наступної стадії. Прийнята стадійність ГРР дозволяє зупиняти роботи на безперспективних об'єктах і переходити до наступного етапу досліджень лише на ділянках надр з
позитивними результатами геологічного і технікоекономічного вивчення. Стадія геологорозвідувальних робіт –
частина геологорозвідувального процесу, що визначається
притаманними їй об'єктами геологічного вивчення, цілями
та методами ГРР, вимогами до їхніх кінцевих результатів .
Проведення кожної наступної стадії робіт дозволяє отримати якісно нову і кількісно більш повну і точну характеристику об'єкта при мінімальних витратах усіх видів ресурсів.

АЕРОГАММАЗЙОМКА (aerial gamma-ray survey) – метод
виміру з повітря інтенсивності гамма-випромінювання гірських
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порід за допомогою багатоканального спектрометра, використовується для пошуків родовищ корисних копалин [6, 37].
АЕРОГЕОФІЗИЧНА РОЗВІДКА (aerogeophysical exploration)
– комплекс методів пошуків родовищ корисних копалин за допомогою виміру природних чи штучно збуджених фізичних полів
Землі апаратурою, яка встановлена на літаках чи гелікоптерах
(аеромагнітна, аерогаммазйомка, аерорадіометрія тощо) [38].
АЕРОЕЛЕКТРОРОЗВІДКА (aerial prospecting by electric
methods) – метод вивчення електричних полів з повітря [38].
АЕРОЗЙОМКА (aerial photography) – дистанційний метод
вивчення об'єктів земної поверхні з повітряних апаратів [40].
АЕРОМАГНІТОМЕТРІЯ (aeromagnetic survey) – метод виміру напруженості магнітного поля з літака чи гелікоптера за допомогою протонних і квантових аеромагнітометрів [38].
АЕРОРАДІОМЕТРІЯ (aeroradiometric) – див.: аерогаммазйомка [38].
АЕРОРОЗВІДКА (aeroexploration) – комплекс методів пошуків родовищ корисних копалин з використанням дистанційних
методів [1, 6].
АЕРОФОТОДЕШИФРУВАННЯ (aerophotointerpretation) –
процес дешифрування аерофотознімків з метою створення попередньої геологічної карти [40].
АЕРОФОТОЗЙОМКА (aerial photography) – дистанційний
метод вивчення земної поверхні шляхом фотографування в різних областях оптичного спектра з літака чи інших літальних
апаратів за допомогою спеціального аерофотоапарата [6, 40].
АЕРОФОТОЗНІМОК (aerial photograph) – фотографічне зображення земної поверхні, отримане з повітря [6].
АЕРОФОТОСХЕМА (aerophotoscheme) – сукупність змонтованих контактних відбитків аерофотознімків, не трансформованих і
не приведених до одного масштабу [6].
АНАЛІЗ (analysis) – комплекс досліджень (геологічних, структурно-тектонічних, палеонтологічних, мінералого-петрографічних,
фізико-хімічних, технологічних тощо) для визначення особливостей будови, походження, розвитку об'єктів геологічного середови116

ща, речовинного складу, особливостей, якостей мінеральної сировини і т. ін.; різновиди [12, 21]:
 активаційний (activation) – кількісне і якісне визначення
складу речовини на основі виміру енергії випромінювання і
періодів піврозпаду радіоактивних ізотопів, які утворюються
в речовині, що досліджується, під час її опромінювання нейтронами, протонами, α-частками, γ-квантами та ін.;
 актуалістичний (actualism) – метод наукового пізнання
геологічної історії Землі, реконструкції процесів і умов
минулого шляхом порівняння із сучасними геологічними
процесами;
 атомно-абсорбційний (atomic-adsorption) – метод кількісного визначення елементного складу речовини за атомними спектрами поглинання, що обумовлено здатністю
атомів вибірково поглинати електромагнітне випромінювання в різних частинах спектра;
 атомно-флуоресцентний (atomic-fluorescent) – метод
кількісного елементного аналізу за допомогою атомних
спектрів флуоресценції завдяки резонансному поглинанню випромінювання зовнішнього джерела;
 гамма-адсорбційний (gamma-ray absorption) – метод
аналізу гірських порід, заснований на кількісному визначенні елементного складу речовини за поглинанням рентгенівського і γ-випромінювання;
 гамма-активаційний (gamma-ray activation) – метод
кількісного аналізу елементного складу речовини за оцінкою індукованої радіоактивності, яка виникає завдяки
збудженню атомних ядер за умови опромінювання зразка,
що вивчається, γ-променями;
 гранулометричний (granulometric) – метод визначення
вмісту розмірних фракцій уламкових часток гірських порід, який може проводитися розсіюванням на ситах (ситовий аналіз), відмучуванням у спокійній воді (метод Сабаніна, піпетковий), у потоці води (метод Шене), за виміром
щільності суспензії (аерометричний), зважуванням під водою часток, що осідають;
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 дисперсний (dispersion) – статистичний метод обробки
результатів спостережень, які залежать одночасно від декількох факторів, аналіз цих спостережень, вибір найважливіших факторів і оцінка їхнього впливу;
 диференціальний термальний (differentiated thermal) –
один із методів термального аналізу шляхом визначення
різниці температур між об'єктом, що досліджується, і термічним еталоном;
 колориметричний (colorimetry) – метод визначення
вмісту мікроелементів за інтенсивністю поглинання чи
розсіювання світла певної довжини хвилі, заснований на
можливості забарвлених розчинів поглинати світло, яке
проходить крізь них;
 кристалохімічний (crystallochemical) – метод визначення хімічного складу кристалічної речовини і деяких
особливостей її внутрішньої будови за зовнішньою формою кристалів;
 люмінесцентний (luminescent, fluorimetric) – метод дослідження, заснований на здатності мінералів і руд світитися під впливом ультрафіолетових (фотолюмінесценція), рентгенівських (рентгенолюмінесценція), електронних (катодолюмінесценція) променів чи під час нагрівання (термолюмінесценція); застосовується для визначення алмазів під
час рудорозбирання, попередньої сепарації шеєлітових, літій-тантал-калішпатових, флюоритових, апатитових, датолітових, данбуритових, баритових руд;
 люмінесцентно-бітумінологічний (fluorimetric bituminilogical) – метод визначення якісного і кількісного
складу бітумінозних утворень у породі, заснований на
здатності органічних сполук світитися під впливом ультрафіолетових променів;
 металогенічний (metallogenous) – визначення закономірностей розміщення родовищ корисних копалин у просторі та в часі;
 мікроструктурний (microstructural) – вивчення закономірностей орієнтації складових частин гірських порід
під мікроскопом;
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 мінералогічний (mineralogical) – визначення якісного і
кількісного мінерального складу гірських порід і руд у
шліфах та аншліфах (площинний, лінійний, точковий) чи
протолочках (ваговий, статичний ваговий, об'ємний);
 морфотектонічний (morphotectonical) – метод виявлення новітніх тектонічних рухів за допомогою аналізу геоморфологічних особливостей території (розчленування рельєфу, наявність гірських пасом чи низин, поверхонь вирівнювання, терас, характеру морського узбережжя тощо);
 об'ємний (volumetric) – метод визначення вмісту компонента, заснований на вимірі об'єму розчину реактиву з відомою концентрацією (титрований розчин), який витрачений на реакцію з компонентом, що вимірюється;
 пробірний (assaying) – високоточне кількісне визначення
вмісту благородних і деяких інших металів у породах, рудах,
сплавах, виробах хімічними (хіміко-аналітичними і фізикохімічними) чи пірометалургійними (тигельна і шерберна
плавки, купелювання) методами;
 радіографічний (radiographic) – визначення вмісту та
просторового розміщення елементів у мінералах і гірських
породах під дією іонізуючих випромінювань на спеціальні
детектори (плівка, трековий детектор);
 радіохімічний (radiochemical) – виділення радіонуклідів
методами аналітичної хімії (осадження, екстракція, хроматографія, дистиляція, електролітичне осадження тощо), вимір
бета-, альфа- і гамма-випромінювання відповідною радіометричною апаратурою (інтегральні лічильники, спектрометри
та ін.) для визначення їхнього вмісту і поведінки в навколишньому середовищі, а також для вирішення інших завдань
радіогеології, геохімії тощо;
 рентгеноспектральний (X-ray spectrum) – визначення
вмісту компонентів шляхом аналізу їхнього спектра, тобто
виміру довжини рентгенівських хвиль, які ці компоненти
збуджують, здійснюється на рентгеноспектрографах;
 рентгеноструктурний (X-ray diffraction) – метод дослідження кристалічної структури речовини з розподілу у
просторі та за інтенсивністю розсіяного на об'єкті (який
аналізується) рентгенівського випромінювання;
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 седиментаційний (sedimentation) – сукупність методів
дисперсного (гранулометричного) аналізу, заснованого на
залежності між розмірами (масою) і швидкістю руху тіла у
в'язкому середовищі (газі чи рідині) під дією гравітаційних чи центробіжних сил;
 ситовий (size, mesh, screen) – визначення гранулометричного складу природного (піски, гравеліти) чи штучно
дробленого матеріалу просіюванням через набір стандартних сит з отворами різного розміру, як правило, 0,1 – 0,3 –
0,5 – 1 – 3 – 5 – 10 мм;
 спектральний (spectral) – метод визначення складу і будови речовини шляхом вивчення притаманних їй наборів
спектральних ліній випромінювання чи поглинання; різновиди: емісійний чи атомний (по спектрах випромінювання),
абсорбційний чи молекулярний (по спектрах поглинання),
люмінесцентно-спектральний, рентгеноспектральний, комбінаційного розсіювання та ін.;
 спорово-пилковий (spore and pollen) – вивчення спор
і пилку в осадових утвореннях різного віку;
 структурний (structural) – вивчення структурних форм
нижчих порядків, що створюються тектонічними деформаціями: складок, розломів, інтрузивних тіл, вулканічних споруд та ін.; структурних форм вищих порядків: геосинкліналей, платформ, рухливих поясів, континентів і океанів тощо,
з'ясування особливостей їхнього формування та еволюції в
часі й просторі, розвиток тектоносфери і Землі загалом;
 термічний (thermal) – фізичний метод дослідження властивостей матеріалів і особливостей процесів, які відбуваються в речовині при зміні температурних умов;
 фазовий (phase) – визначення хімічної природи і кількості компонентів речовини, що досліджується;
 факторний (factors) – статистичний метод перевірки
гіпотез щодо впливу різних факторів на випадкову величину, що вивчається, який полягає в оціночних операціях
за допомогою методу найменших квадратів; головні типи
аналізу: дисперсійний, регресійний, кореляційний;
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 фаціальний (facial) – заснований на тому, що фаціальні
особливості гірських порід (літотип, склад, гранулометричні й текстурні особливості, особливості залягання і будови тощо) відображають умови їхнього формування, які у
свою чергу тісно пов'язані з тектонічними процесами (напр., області стійкого нагромадження морських осадків великих внутрішньоматерикових водоймищ є зонами стабільного тектонічного опускання, а зони розмиву відповідають стійкому підняттю, чим грубіші відклади, що їх
оточують, тим інтенсивнішим був процес підіймання);
 формаційний (formation) – заснований на тій обставині,
що саме тектонічний режим є визначальним чинником
утворення формаційних угруповань гірських порід, їхнього
літолого-петрографічного складу і потужностей, співвідношення різних компонентів (літофацій і петротипів) у
розрізі й на площі басейну осадконагромадження; важливу
роль відіграють фізико-географічні умови формування порід, клімат, характер областей зносу і басейнів осадконагромадження та інші чинники; з'ясування формаційного типу відкладів уже само по собі свідчить про геоструктурні
умови їхнього утворення;
БОРТ КАР'ЄРУ (pit edge, flank of an open cast) – бокова обмежувальна поверхня кар'єру, утворена сукупністю укосів і
площин уступів [7, 10, 42].
БУРИМІСТЬ (rock drillability) – швидкість руйнування гірської породи на забої свердловини, залежить від властивостей гірської породи, способу її руйнування, досконалості технічних
засобів і раціональної технології буріння [3, 11].
БУРИЛЬНІ (drilling) [3,11]:
 замок (tool joint, tie rod) – з'єднувальний елемент бурильних труб, складається з ніпеля і муфти, які закріплені на
кінцях бурильної труби;
 колона (drill column) – ступінчастий полий вал, який
з'єднує породоруйнівний інструмент (долото) з наземним
обладнанням при бурінні глибоких свердловин, служить
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для створення осьового навантаження, передачі обертального моменту долоту;
 молоток (drill hammer) – перфоратор, машина ударної
дії для буріння шпурів;
 свіча (drill pipe stand) – частина бурильної колони, нероз'ємна під час спуску і підняття бурової колони, складається з декількох бурильних труб, з'єднаних між собою;
БУРИМІСТЬ (rock drillability) – опірність гірських порід у процесі буріння, оцінюється швидкістю та енергоємністю буріння
одиниці довжини ствола свердловини за стандартними умовами,
залежить від фізичних властивостей гірських порід (густина, міцність, в'язкість, твердість, абразивність погіршують буримість),
їхнього мінерального складу, термодинамічних умов і т. ін. [3, 11].
БУРИМОСТІ, КАТЕГОРІЇ (drilling category) – за буримістю
породи поділяються на: легкобуримі (напр., вугілля), середньобуримі (мергелі), важкобуримі (перидотит), дуже важкобуримі
(джеспіліт) [3, 11].
БУРІННЯ (drilling, boring) – процес спорудження свердловини, шпурів або шахтного стовбура шляхом руйнування гірських
порід на забої механічними (буровий інструмент безпосередньо
впливає на гірську породу) і немеханічними (термічне, вибухове
та інші методи буріння) способами [3, 11]:
 алмазне (diamond) – буріння, яке здійснюється за допомогою алмазних інструментів;
 безкернове (full-hole, noncore) – обертальне буріння без
відбору керна, коли гірська порода руйнується по всьому
забою свердловини;
 глибинне (depth) – буріння на глибині понад 1000 м;
 глибоководне (deep-sea) – буріння, яке здійснюється на
акваторії світового океану на глибинах до 6000 м зі спеціально обладнаних експедиційних суден з метою вивчення
будови океанів;
 картувальне (structure, test) – буріння неглибоких свердловин (до 100–150 м), яке здійснюється під час проведення геологічної зйомки масштабу 1:200 000 – 1:50 000 для
вивчення перекритих пухкими відкладами корінних порід і
пошуків прихованих рудних тіл і розсипних родовищ;
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 кернове (core) – буріння, як правило, колонкове, з отриманням керна;
 колонкове (core drilling) – різновид обертального буріння,
коли гірська порода руйнується не по всій площі поперечного
перерізу свердловини, а по кільцю, у результаті чого вибурюється керн – стовпчик гірської породи, який залишається в колонковій трубі й потім з нею виймається на поверхню землі;
 креліусне (craelius core drilling) – колонкове буріння
малими діаметрами (76–127 мм) до глибини 1000 м; у ГРР
на нафту і газ використовується як картувальне, параметричне і структурне;
 кущове (cluster, multiple) – буріння кущем свердловин,
коли з однієї точки буриться декілька свердловин різного
напрямку;
 обертальне (rotary drilling) – буріння шляхом руйнування гірських порід за рахунок обертання притиснутого до
забою породоруйнівного інструменту (долото, коронка);
 опорне (reference drilling) – глибоке буріння, яке проводиться для вирішення найважливіших питань геологічної
будови території;
 реактивно-турбінне (reactive-turbine) – різновид обертального буріння, коли обертання інструменту здійснюється
турбобуром, агрегат обертається від реактивних моментів;
 розвідувальне (exploration, exploratory) – буріння з метою розвідки родовищ корисних копалин, з'ясування параметрів продуктивних горизонтів нафтогазових родовищ,
проведення інженерно-геологічних досліджень;
 роторне (rotary drilling) – різновид обертального буріння, коли обертання передається інструменту через бурильну колону ротором, установленим на буровій вишці;
 структурне (structural) – буріння, яке здійснюється для
вивчення глибинної структури району;
 турбінне (turbodrilling) – різновид обертального буріння, коли обертання передається інструменту двигуномтурбобуром безпосередньо на забої;
 ударне (percussion, percussive) – спосіб буріння, коли проходка здійснюється шляхом ударів по забою свердловини
породоруйнівним інструментом;
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 ударно-канатне (cable-churn) – ударне буріння вертикальних (вибухових, розвідувальних, гідрогеологічних
і вентиляційних) свердловин діаметром 150–600 мм, глибиною 20–500 м і більше, яке здійснюється снарядом, що спускається на канаті;
 ударно-обертальне (реrcussive-rotary) – спосіб буріння
шпурів діаметром 36–85 мм, шляхом нанесення ударів по
буровому снаряду, що безперервно обертається.
 шарошечне (rolling, roller) – різновид обертального буріння, коли обертання передається від бурового станка через штангу інструменту шарошечного типу;
 шнекове (screw, worm) – різновид обертального буріння, коли обертання передається від бурового станка через
штангу інструменту лопатного типу з видаленням породи
по звивистим штангам (шнекам);
БУРОВИБУХОВІ РОБОТИ (blasting) – відокремлення від масиву вибухом частини гірської породи з її роздрібненням і пересуванням; включають проходку зарядних порожнин (шпурів,
свердловин, камер) для розміщення зарядів вибухових речовин,
їхнього зарядження, набійки та ініціювання вибуху [3, 11].
БУРОВІ (drilling) [3, 11]:
 вишка (drilling) – спорудження, яке встановлюється над буровою свердловиною для опускання і підняття бурового інструменту, забойних двигунів, обсадних труб та ін.; для буріння на суші, як правило, застосовують секційні А-подібні
вишки, для морського і надглибинного буріння – баштові вишки; висота вишок може змінюватися від 9 до 58 м;
 долото (drilling bit, bore bit) – основний елемент бурового інструменту для механічного руйнування гірської
породи під час буріння свердловини; головні різновиди:
шарошечні, лопасні, фрезерні;
 інструмент (drilling tool) – загальна назва механізмів,
пристроїв і приладів для буріння шпурів, свердловин
і ліквідації аварій, які в них виникають; розрізняють технологічний (бурові коронки, долота, різці, бурильні та колонкові труби та ін.), допоміжний (ключі, елеватори,
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спайдери та ін.), аварійний (мітчики, дзвони, труболовки,
труборізки, домкрати та ін.) і спеціальний (стабілізатори,
відпилювачі та ін.) інструмент;
 каретка (drill cariage, drill steel car) – установка для механізованого буріння шпурів і свердловин у підземних гірничих виробках, у горизонтальних і нахилених виробках
застосовують самохідні каретки, у вертикальних – підвісні;
 коронка (drilling bit) – різновид бурового інструменту
для руйнування породи з відбором керна – сталеве кільце,
нижній робочий торець якого армується твердими сплавами чи алмазами, а протилежний обладнаний різьбою для
з'єднання з колонковою трубою;
 лебідка (draw works, bore winch) – механізм, призначений
для опускання і підняття колони бурильних і обсадних труб,
подачі долота на забій свердловини і т. ін., складається з підйомної (вал з барабаном, гальма, трансмісія ротора) і трансмісійної (ланцюжкова коробка передач, проміжний вал, регулятор подачі долота) частин;
 насос (drilling pump, boring pump) – гідравлічна машина
для нагнітання промивної рідини до бурової свердловини;
 платформа (drilling platform) – установка для буріння на
морі; залежно від конструкції розрізняють самопідйомні, напівзанурені, занурені, стаціонарні платформи і бурові судна;
 проходка (shaft sinking by drilling technique) – будівництво вертикальних шахтних стволів за допомогою бурових установок; включає руйнування гірського масиву,
видалення породи із забою, кріплення ствола;
 роботи (drilling) – сукупність бурових виробничих процесів;
 розчин (drilling fluid, drilling mud) – складна багатокомпонентна дисперсна система суспензійних та емульсійних рідин, призначена для промивки свердловин під час
буріння; застосовують розчини на водній (технічна вода,
розчини солей, гідрогелі, глинисті розчини) і на вуглеводневій (вапняно-бітумний розчин, інертна емульсія) основі;
 свердловина (drilling hole) – горна виробка переважно
круглого перерізу, діаметром від 59 до 1000 мм, що утворюється в результаті буріння; складається з устя, ствола і
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забою; за глибиною розрізняють свердловини: дрібні (до
2000 м), середні (до 4500 м), глибокі (до 6000 м), надглибинні (понад 6000 м);
 станок (drill, borer, drilling rig) – машина для буріння свердловин і шпурів, частина бурової установки; залежно від
типу інструменту, що руйнує породу, розрізняють станки:
шнекові, шарошечні, пневмоударні, гідроударні, вогневі;
 судно (drilling vessel) – плавуча споруда для морського
буріння свердловин, обладнана буровою вишкою і системою, яка утримує судно над устям свердловини;
 установка (drilling rig) – комплекс машин і механізмів,
призначених для буріння, кріплення свердловин і шахтних
стволів, існують установки, що розбираються (великоблокові та дрібноблокові) і такі, що не розбираються (самохідні та несамохідні);
ВИБУХОВІ (blasting) [7, 10, 42]:
 буріння (blast drilling) – спосіб спорудження свердловин
шляхом руйнування породи на забої вибухами і видалення
продуктів руйнування після кожного вибуху;
 горіння (blast burning, deflagration) – одна із форм вибухового перетворення речовини різного агрегатного стану, яка
розповсюджується зі швидкістю десятки і сотні кілометрів;
 деформації (blast deformation) – зміна відносного положення частинок твердих тіл під впливом вибуху (розтягання,
зсув, стиснення, кручення, вигін);
 доставка руди (blasting ore transportation) – переміщення руди в межах експлуатаційної ділянки шахти до
приймального горизонту за рахунок енергії вибуху;
 імпульс (blast surge, explosion impulse) – характеристика динамічного впливу вибуху, яка дорівнює добутку надлишкового тиску продуктів вибуху на час його дії;
 пакер (blast packer) – обладнання для перекриття і роз'єднання окремих шарів (нафтових, газових і т. ін.) у бурових свердловинах за рахунок енергії вибуху;
 перетворення (explosive transformation) – процес надзвичайно швидкої зміни стану речовини, який супрово126

джується виділенням енергії, тепла, утворенням газоподібних продуктів детонації за рахунок вибухових процесів;
 роботи (blasting, shotfiring) – сукупність операцій з підготовки та ініціювання зарядів вибухових речовин;
 руйнування (blasting destruction, cutting by blasting) –
процес надзвичайно швидкого дроблення твердої речовини
з утворенням системи тріщин чи блоків;
 сітка (blasting circuit) – сукупність засобів для здійснення
вибуху і спеціальних з'єднувальних елементів (електропроводи, детонуючий шнур тощо), які зв'язують засоби вибуху
між собою та із зовнішніми джерелами енергії, необхідної
для початкового імпульсу;
 технологія (blasting texnology) – цілеспрямоване руйнування, переміщення, зміна структури і форми природних
(гірські породи, деревина, лід та ін.) і штучних (метали,
пластмаси, бетон та ін.) матеріалів, яке здійснюється за
рахунок енергії вибуху;
 хвиля (blast wave, explosive wave) – процес короткочасного порушення рівноважного стану середовища (газоподібного, рідкого чи твердого), що розповсюджується з
джерела вибуху за рахунок енергії вибуху, під час якого
підвищуються температура, тиск, механічні напруження,
частинки середовища зазнають механічного руйнування,
деформацію стиснення і зсуву, залучаються до руху,
спрямованого від джерела вибуху.
ВИДОБУВНА СВЕРДЛОВИНА (production well) – бурова свердловина, призначена для розкриття та експлуатації родовищ підземних вод, природних газів, нафти, розсолів, а також сірки, урану (у
разі використання технології підземного вилуговування) [7, 10, 42].
ВИДОБУТОК (extraction, mining, production) – загальний обсяг продукції, видобутої відповідно до угоди про розподіл продукції й доставленої до пункту виміру [6]:
 дорогоцінних металів (precious metals) – вилучення дорогоцінних металів із надр і відходів гірничо-збагачувального або металургійного виробництва (хвости збагачення, відвали, шлаки, шлами, недогарки) усіма можливими способами;
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 дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння (precious
stones) – вилучення дорогоцінного та напівдорогоцінного
каміння з гірських порід усіма можливими способами;
 корисних копалин (mineral production, mineral output,
mineral recovery) – процес вилучення твердих, рідких і газоподібних корисних копалин з надр Землі за допомогою
технічних засобів.
ВИЇМКОВА ДІЛЯНКА (excavation sіte) – частина виїмкового
поля, у межах якої ведеться очисна виїмка (стовпи, блоки та ін.)
[7, 10, 42].
ВИЇМКОВЕ ПОЛЕ (excavation area) – частина виїмкового поверху, розташована між двома сусідніми бремсбергами, уклонами або скатами [7, 10, 42].
ВИЛУГОВУВАННЯ (leaching, dissolution) – видобуток корисних компонентів шляхом переведення їх у розчин (зазвичай водяний) за допомогою хімічних розчинників (вода, сірчана й соляна кислота, аміак, їдкий натр, ціаніди тощо) або мікроорганізмів (бактеріальне вилуговування золота чи урану з руд, купчасте
вилуговування, свердловинний видобуток розчинів корисних
копалин); різновиди [6]:
 бактеріальне (bacterium leaching) – вибіркове вилучення хімічних елементів з багатокомпонентних сполук за
допомогою розчинення мікроорганізмами;
 кучне (heap leaching) – спосіб отримання корисних
компонентів шляхом розчинення підготовленого матеріалу (мінеральної сировини) з наступним їхнім виділенням з
циркулюючих розчинів;
 підземне (underground leaching) – метал вилучається шляхом іонного обміну під час руху реагенту через гірський масив з природною проникністю попередньо зруйнованої рудної
маси; використовується для видобутку урану, міді та ін.
ВИЛУЧЕННЯ (enrichment, recovery) – оцінка повноти використання запасів родовища корисної копалини під час видобутку, а також добутої мінеральної сировини під час збагачення чи
під час металургійної, хімічної, технологічної переробки – відношення кількості вилученої корисної речовини до її кількості у
вихідній сировині [6].
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ВИПАЛЮВАННЯ РУДИ (ore burn) – операція підготовки руди до подальшого переділу (збагачення, виплавляння), що здійснюється в цілях зміни її фізичних властивостей та хімічного
складу, вилучення домішок, переведення корисних компонентів
у форму, придатну для вилучення: відновне, дистиляційне, окисно-відновне, кальцинуюче, сульфатизуюче, хлоруюче випалювання, метою яких є переведення оксидів заліза в магнітну форму для подальшого збагачення (у чорній металургії), відгонка
корисних компонентів у вигляді пароподібних продуктів, переведення їх в оксидну форму, видалення вуглекислоти карбонатів, окиснення сульфідів до сульфатів, утворення летких хлоридів тощо (у кольоровій металургії) [7, 10, 42].
ВИПАРОВУВАННЯ (evaporation) – концентрування розчинів (частіше за все – твердих речовин у воді) частковим випаровуванням
розчинника при кипінні. При цьому підвищується концентрація,
щільність і в'язкість розчину, а також температура його кипіння. При
пересиченні розчину розчинена речовина випадає в осадок [6].
ВИПЛАВКА ПІДЗЕМНА (underground fusion, smelting) –
свердловинний метод видобутку корисних копалин шляхом переведення їх у рідинний стан на місці залягання дією теплоносія; використовується для видобутку сірки, ртуті, бітумів, високов'язкої нафти [7, 10, 42].
ВИПРОБУВАННЯ (sampling, assaying, testing) – відбір, обробка і дослідження проб гірських порід і корисних копалин (металічних, неметалічних, горючих, підземних вод) для визначення їхнього складу, якості та властивостей з метою промислової
оцінки родовищ, підрахунку запасів, розробки технології вилучення та переробки корисних копалин [9, 27]:
 борознове (trenching) – відбір борознових проб;
 геохімічне (geochemical sampling) – відбір сколкових
проб для аналізу вмісту компонентів у породах і рудах;
 задиркове (sampling by stripping) – відбір задиркових проб;
 кернове (core sampling) – відбір проб із зразків керна;
 мінералогічне (mineralogical sampling) – використовується для визначення мінерального складу порід і руд;
 технічне (technical sampling) – використовується для
визначення механічних і фізичних властивостей порід
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і руд (міцність, опір стисненню, знос при терті, вогнетривкість, електропровідність тощо);
 технологічне (technological sampling) – використовується для визначення технологічних особливостей руд
(збагачуваність, плавлення, пластичність тощо).
 хімічне (chemical sampling) – використовується для визначення хімічного складу порід, вмісту корисних компонентів і шкідливих домішок у рудах;
 шліхове (panned sampling) – мінералогічне випробування механічних (піщано-гравійних) ореолів і потоків
розсіювання з метою вивчення складу і вмісту важких мінералів для пошуку їхніх корінних чи розсипних родовищ;
 штуфне (lump sampling) – відбір штуфних проб.
ВИПУСК РУДИ (discharge) – послідовне переміщення зруйнованої корисної копалини з очисного простору через рудоспуски
чи дудки під дією сили ваги [7, 10, 42].
ВИРОБЛЕНИЙ ПРОСТІР (goaf, gob, worked out area) – порожнина, яка виникає в надрах через виїмку корисної копалини і
вмісних порід; при шахтній розробці її заповнюють закладним
матеріалом, при відкритому способі – породою з відновленням
родючого ґрунту чи створюють штучні озера, при свердловинному – використовують для збереження нафти і газу чи для захоронення відходів промислових підприємств [7, 10, 42].
ВИШКА БУРОВА (drilling derrick, drilling mast, rig) – споруда над устям свердловини, яка призначена для здійснення спускопідйомних операцій і розміщення бурового обладнання, інструментів і пристроїв [3, 11, 39].
ВІДВАЛ (dump) – насип на поверхні гірничого відводу, який
складається з пустих порід, некондиційних руд, хвостів збагачувальних фабрик, шламів і т. ін.; поділяються [7, 10, 42]:
– за розташуванням – на внутрішні (у виробленому просторі кар'єру) і зовнішні (поза кар'єром);
– за кількістю ярусів відсипки – на одно- та багатоярусні;
– за способом механізації робіт – на екскаваторні, плужні, бульдозерні, гідравлічні.
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ВІДВАЛОУТВОРЕННЯ (waste disposal, stone disposal) – процес розміщення пустих порід, хвостів на спеціально відведених
площах [7, 10, 42]:
 валове – розміщення розкривних порід і ґрунтів у відвалі без урахування їхніх агрохімічних і фізико-механічних
властивостей;
 селективне – роздільне розміщення розкривних порід і
гумусової частини ґрунтів у відвалі з урахуванням їхніх
агрохімічних і фізико-механічних властивостей.
ВІДМУЧУВАННЯ (decantation, elutriation, desliming) – відділення дрібних часток полідисперсної суспензії від більш великих і важких часток (що швидше осідають) шляхом зливання
(декантації) рідини, де утримуються частки, що ще не осіли, з
осаду, який вже відстоявся [6, 7].
ВІДНОВЛЕННЯ МЕТАЛІВ (metals restoring) – процес одержання металів з руд за допомогою відновних реакцій (виробництво алюмінію електролізом глинозему з розплавів, міді – з водних розчинів CuSO4); здійснюється в кольоровій металургії при
одержанні металів із сульфідів, хлоридів та інших сполук [6, 7].
ВІДСАДКА (jigging) – спосіб гравітаційного збагачення корисних
копалин, що ґрунтується на розподілі мінеральної суміші за щільністю у вертикальному потоці води змінного напрямку внаслідок
періодичної дії висхідного та низхідного потоків води на шар збагачуваного матеріалу, який під дією пульсацій поперемінно розпушується та ущільнюється, при цьому частки з малою щільністю
пересуваються у верхні шари, з великою – у нижні; часто відсадка
є складовою частиною комплексу збагачення, який може включати
збагачення на концентраційних столах і шлюзах, магнітне збагачення, сепарацію у важких середовищах, флотацію та ін. [6, 7].
ВІДСЛОНЕННЯ (outcrope) – вихід корінних порід на денну
поверхню [6].
ВІДСТІЙНИКИ (setters for waste waters, setting tanks for waste
waters) – штучні резервуари чи водоймища для видалення із шахтних, кар'єрних і виробничих стічних вод суспендованих домішок, їхнє осадження за допомогою природних сил тяжіння або
очистка стічних вод за допомогою реагентів [7, 10, 42].
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ВІДСТОЮВАННЯ (settling) – розшарування рідкої дисперсної
системи (суспензії, емульсії) на складові фази – дисперсійне середовище та дисперговану речовину – під дією сили тяжіння [6, 7].
ВМІСНІ ПОРОДИ (enclosing rocks, adjoining rocks) – гірські
породи, в яких локалізовано поклади корисних копалин [2, 6].
ВОДОВІДВІД (water-way) – видалення шахтних, кар'єрних, дренажних вод від призабійної ділянки до водотоків і водоймищ, які не
мають гідравлічного зв'язку з гірничими виробками [7, 10, 42].
ГЕЗЕНК (winze) – підземна вертикальна виробка вугільних
шахт, призначена для переміщення вантажів піднімальною установкою догори, спускання корисної копалини на залягаючий
нижче горизонт під дією сили тяжіння або в спеціальних посудинах, переміщення людей (по драбинах) [7, 10, 42].
Геологічна зЙомка (geological mapping) – комплекс польових геологічних досліджень, що виконуються з метою складання геологічних карт і виявлення перспектив території відносно корисних копалин, за масштабом виділяються зйомки [8, 37, 43]:
– дрібномасштабна (1:1 000 000 – 1:500 000) – оглядова,
виконується шляхом спостережень уздовж окремих ходів,
спрямованих по найбільш відслонених ділянках;
– середньомасштабна (1:200 000 – 1:100 000) – головний
вид зйомки, виконується з метою вивчення геологічної
будови території та прогнозної оцінки корисних копалин,
площинні дослідження супроводжуються проходкою канав, шурфів, бурових свердловин;
– великомасштабна (1:50 000 – 1:25 000) – виконується в
перспективних районах для оцінки їхнього рудного потенціалу, із застосуванням геофізичних і геохімічних методів, проходкою гірничих виробок і свердловин;
– детальна (1:10 000 – 1:1000) – виконується на площі родовищ корисних копалин, у районах інженерно-геологічних
досліджень, пошуків підземних вод.
ГЕОЛОГІЧНІ (geological) [8, 37]:
 діяльність (geological activity) – виробнича, наукова
та інша діяльність, пов'язана з геологічним вивченням
надр;
132

 запаси (geological reserves) – запаси корисної копалини
підраховані в надрах без урахування експлуатаційних
втрат і процесів збіднення корисної копалини;
 інформація (information) – зафіксовані дані геологічного, геофізичного, геохімічного, аерокосмічного, економічного змісту, отримані за результатами геологорозвідувальних, геолого-екологічних, науково-дослідних, експлуатаційних та інших робіт, що характеризують будову надр,
наявні в них корисні копалини, умови розробки родовищ,
інші якісні й кількісні параметри та особливості надр;
 карти (geological maps) – зображення геологічної будови ділянки верхньої частини земної кори, складене на основі геологічної зйомки та інших геологічних досліджень
(карти геологічні, четвертинних відкладів, тектонічні, літологічні, палеогеографічні, інженерно-геологічні, корисних копалин, закономірностей їхнього розміщення, прогнозно-металогенічні тощо);
 науки (geological sciences) – комплекс наук про склад,
будову, структуру, походження Землі, її структурних елементів, порід, мінералів, закономірності утворення і розміщення корисних копалин, закономірності розвитку життя, питання взаємодії людини і навколишнього середовища, раціонального використання надр, вивчення і попередження небезпечних геологічних процесів і явищ і т. ін.;
головними підрозділами геологічних наук є стратиграфія,
палеонтологія, геоморфологія, геотектоніка, мінералогія,
петрографія, літологія, петрологія, геохімія, металогенія,
учення про корисні копалини, економічна геологія, геофізика, гідрогеологія, інженерна геологія та багато інших.
 розріз (geological section) – вертикальний переріз земної
кори від її поверхні вглибину, проведений зазвичай поперек простяганню геологічних структур по прямих або ламаних лініях за даними геологічних спостережень, геологічних карт, матеріалів гірничих виробок, бурових свердловин, геофізичних досліджень тощо;
 середовище (geological medium) – частина земної кори
(гірські породи, ґрунти, донні відклади, підземні води то133

що), яка взаємодіє з елементами ландшафту, атмосферою
та поверхневими водами і може зазнавати впливу техногенної діяльності;
 спостереження (geological observation) – комплекс досліджень геологічного середовища, який передбачає вивчення
геологічних і металогенічних особливостей різномасштабних територій прямими (опис відслонень і штучних гірничих
виробок, випробування гірських порід тощо) і дистанційними (аналіз матеріалів аеро- і космознімків, геофізичних та
інших досліджень) методами.
 структури (geological structures) – просторова організація комплексу геологічних утворень (гірських порід, диз'юнктивних і плікативних деформацій тощо), пов'язаних
спільним походженням і розвитком;
 схема (geological scheme) – ідеалізоване зображення
структурних особливостей певної території.
ГЕОЛОГОПОШУКОВІ РОБОТИ (exploration) – комплекс
геологічних досліджень, спрямований на пошуки і виявлення
родовищ корисних копалин, зазвичай включає геологопошукові
маршрути, випробування (штуфне, борознове, шліхове, літохімічне, геохімічне, гідрохімічне та ін.), проходку гірничих виробок (ліній шурфів і канав, магістральні канави), буріння свердловин, геофізичні дослідження (найчастіше – магніторозвідку,
різні варіанти електророзвідки) інші роботи [8, 36, 37].
ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ (geologic prospecting
works) – комплекс спеціальних робіт і досліджень, що здійснюються з метою геологічного вивчення надр; сукупність послідовного цілеспрямованого картування, прогнозування, виявлення, а також геолого-економічної оцінки дедалі більш локальних рудоносних (продуктивних) ділянок надр методом послідовних наближень
від рудних районів (полів) до рудних покладів (блоків) [8, 36, 37].
ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ РОДОВИЩ (geometrization of deposits) –
сукупність польових спостережень, вимірів, розрахунків і зображення на графіках структурних і якісних особливостей родовищ корисних копалин (за даними їхньої розвідки та експлуатації); включає вивчення, систематизацію і математичну обробку
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морфологічних особливостей покладів, з'ясування основних закономірностей та характеру розміщення корисних і шкідливих
компонентів усередині рудних тіл (гіпсометричний план покладу, форма, розміри та елементи залягання рудних тіл, план ізоліній вмісту корисних і шкідливих компонентів, план ізоліній
лінійних запасів корисної копалини, план ізопахіт та ізоглибин
покладу і т. ін.) [7, 10, 42].
ГЕОМЕТРІЯ НАДР (underground geometry) – геометричне
моделювання форми покладів корисних копали, їхніх властивостей, процесів, які відбуваються в надрах, методів підрахунків
запасів, методів вирішення гірничих завдань, пов'язаних з проходкою гірничих виробок і видобутком корисних копалин, побудування моделей родовищ [6].
ГЕОТЕХНОЛОГІЯ (geotechnology) – хімічні, фізико-хімічні, біохімічні та мікробіологічні методи видобування корисних копалин –
вилуговування, підземне виплавляння сірки, озокериту та інших
мінералів у рудному тілі перегрітою водою, вилучення мінеральних продуктів з термальних вод і вулканічних виділень, термічне
видобування нафти та продуктів її перегонки тощо [7, 10, 42].
ГІДРАВЛІЧНІ (hydraulic) [7, 10, 42]:
 видобування вугілля (hydraulic mining) – підземна
розробка вугільних родовищ, за якої процеси виймання,
транспортування та підйому вугілля на поверхню виконуються енергією водного потоку;
 розрив пласта (hydraulic seam fracturing) – формування
тріщин у масивах газо-, нафто-, водонасичених та інших порід і корисних копалин під впливом рідини, яка подається до
них під тиском; використовується для збільшення продуктивності свердловин, підземної газифікації та вилуговування,
видобутку сірки і солі й т. ін.
ГІДРОВІДВАЛ (hydrodump) – гідротехнічна споруда для
складування пустих порід засобами гідромеханізації (розкривні
породи, хвости збагачувальних фабрик та ін.), складається з
огороджувальних дамб, ставка-відстійника, пристроїв для відводу освітленої води та споруд для пропуску паводкових і зливових вод; залежно від рельєфу основи розрізняють гідровідвали
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байрачні, балкові, рівнинні, косогірні, котловинні; за висотою
підрозділяються на низькі (до 10 м), середні (10–30 м) і високі
(понад 30 м); за річною приймальною здатністю – до 1 млн м3,
1–2, 2–5 та понад 5 млн м3 [7, 10, 42].
ГІДРОРОЗКРИВНІ РОБОТИ (hydrostripping ) – проведення
розкривних робіт на кар'єрах засобами гідромеханізації [7, 10, 42].
ГІДРОГЕОМЕХАНІКА (hydrogeomechanics) – науковий напрям, який вивчає основи механіки водонасичених гірських порід
для потреб гідрогеології та інженерної геології, заснований на
теорії механіки ґрунтів і геофільтрації. Проводиться аналіз і вивчення гірських порід разом із вмісними флюїдами як єдиної механічної системи, оцінюється пружно-деформований стан водонасичених гірських порід, фізико-механічні основи їхньої міцності й здатності деформуватися, проводиться аналіз геофільтраційних процесів, оцінюються умови стійкості масивів гірських порід
при можливих напруженнях і деформаціях [7, 10, 42].
ГІДРОГЕОТЕРМАЛЬНЕ
РОДОВИЩЕ
(hydrogeothermal
deposit) – просторово обмежена частина водонапірної пластової чи
тріщинної системи в земній корі, у межах якої зосереджено експлуатаційні запаси підземних термальних вод, які за кількістю і якістю
відповідають запланованому призначенню їхнього використання [6].
ГІДРОМЕТАЛУРГІЯ (hydrometallurgy ) – вилучення металів з
рудних концентратів і відходів різних виробництв водними розчинами хімічних реагентів сорбційними методами з подальшим виділенням металів з розчинів, наприклад золота – ціанідами, урану –
сірчанокислими розчинами або розчинами карбонатів лугів [6].
ГІДРОМЕХАНІКА (hydromechanic) – розділ механіки, який
вивчає закони рівноваги і руху рідин та їхню взаємодію з твердими тілами, поділяється на гідродинаміку і гідростатику [6].
ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ (hydromechanization) – спосіб механізованих земляних і гірничих робіт, при якому всі або основна
частина технологічних процесів виконуються енергією руху потоку води: руйнування масивів гірських порід (гідромоніторами,
землесосними снарядами чи безнапірними потоками води), напірний або безнапірний гідравлічний транспорт, відвалоутворення, намивання земляних споруд (дамб, гребель та ін.), збага136

чення корисних копалин (із застосуванням гідрокласифікаторів,
мийних жолобів, магнітних сепараторів та ін.) [6].
ГІДРОМЕХАНІЧНЕ (hydromechanical) [6]:
 буріння (drilling) – спосіб обертального буріння свердловин, коли гірські породи руйнуються під впливом стаціонарних високонапірних струменів промивної рідини (води чи бурового розчину) і механічних елементів, які руйнують породу;
 руйнування (breakdown) – спосіб руйнування вугільного
чи породного масиву за рахунок спільної дії на нього тонких
струменів води під високим тиском і механічного інструменту (різець, сколювач, шарошка): струменями води формуються врубові щілини, а механічним інструментом відбувається сколювання послаблених міжщілинних блоків.
ГІДРОМОНІТОРНО-ЗЕМЛЕСОСНА
УСТАНОВКА
(hydromonitor and dredge pump installation) – комплекс обладнання для розробки забою струменем води і напірного гідротранспортування гідросуміші, що сформувалася; складається з гідромоніторів і землесосної установки; використовується під час
гідророзкривних робіт, гідромеханічного видобутку корисних
копалин, здійснення земляних робіт у гідротехнічній та інших
галузях будівництва [7, 10, 42].
ГІДРОТЕХНІЧНИЙ ТУНЕЛЬ (hydraulic tunnel) – підземна
споруда для напірної чи безнапірної подачі води на значну відстань
(енергетичні, водоскидні, будівельні, іригаційні, об'єднувальні, водопровідні, суднохідні, лісосплавні, комбіновані) [7, 10, 42].
ГІДРОУДАРНЕ БУРІННЯ (hydropercussion drilling) – спосіб
проходки свердловин, при якому руйнування породи на забої
здійснюється гідравлічними забійними машинами ударної дії,
що забезпечує підвищення продуктивності буріння в 1,5–1,8 рази при зниженні вартості на 20–30 % порівняно з твердосплавним та алмазним бурінням обертальним способом [7, 10, 42].
ГІДРОХІМІЧНІ ПОШУКИ (hydrogeochemical prospecting) –
метод пошуків родовищ корисних копалин, заснований на вивченні закономірностей розподілу хімічних елементів у природних водах – випробування вод, аналіз проб, статистична обробка
результатів, інтерпретація отриманого матеріалу [1, 2].
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ГІДРОХІМІЯ (hydrochemistry) – хімія природних вод, яка вивчає хімічний склад атмосферних, поверхневих і підземних вод
залежно від умов навколишнього середовища і у зв'язку з хімічними, фізичними і біологічними процесами [6].
ГІДРОШАХТА (hydromine) – підземне гірничодобувне підприємство, де набивання і транспортування корисної копалини
здійснюються переважно засобами гідромеханізації; як правило,
включає підземні гірничі виробки і установки, поверхневий
комплекс збагачування і обезводнення гідросуміші, комплекс
освітлення води, системи водопостачання [7, 10, 42].
ГІРНИЧІ (mining) [6, 7, 10, 42]:
 автоматика (automatic mining equipment) – розділ автоматики, який розробляє методи і технічні засоби управління гірничотехнічними процесами видобутку корисних
копалин без участі людини;
 академія (academis) – вищий навчальний заклад, який
готує інженерів для гірничорудної промисловості;
 відвід (mine take) – ділянка надр, надана у встановленому порядку організації або підприємству для промислової розробки корисних копалин або в інших цілях, пов'язаних з порушенням цілісності надр; частина нафтогазоносних надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ нафти і газу або для створення та експлуатації підземних сховищ газу, нафти і продуктів їхньої переробки;
 відносини (relationship) – правові відносини, пов'язані з
використанням та охороною надр, урегульовані законами
України та іншими нормативно-правовими актами;
 геологія (geology) – наука, яка займається дослідженням
закономірностей зміни і розвитку геологічних факторів і
гірничо-геологічних явищ під час розробки родовищ корисних копалин, їхнього впливу на техніку і технологію
гірничих робіт, прогнозом гірничо-геологічних умов освоєння родовищ;
 геомеханіка (geomechanics) – наука, яка вивчає фізикомеханічні властивості гірських порід, їхній напружений
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стан, процеси деформації та руйнування, які відбуваються
під впливом природних і штучних факторів;
 гідрогеологія (hydrogeology) – наукова дисципліна, яка
займається вивченням і прогнозом гідрогеологічних умов
при освоєнні родовищ твердих корисних копалин, оцінкою впливу поверхневих і підземних вод на техніку і технологію гірничих робіт, якість корисної копалини, розробкою заходів із захисту гірничих виробок з метою забезпечення ефективності, економічності й безпеки ведення
гірничих робіт на обводнених родовищах, повноти вилучення корисних копалин і охорони водних ресурсів;
 графічна документація (graphic documentation) – креслення, малюнки, зарисовки для гірничих підприємств, на
яких зображуються рельєф і ситуація земної поверхні,
розміщення гірничих виробок, геологічна ситуація, розрізи, погоризонтні плани, креслення і малюнки конкретних
гірничих виробок, геологічних і рудних об'єктів, креслення для планування, керівництва і контролю;
 екологія (ecology) – розділ гірничих наук, який вивчає
закономірності впливу діяльності людини на навколишнє
середовище у сфері гірничого виробництва з метою розробки наукових засад процесів видобутку і переробки мінеральної сировини, які б забезпечували оптимальний вплив
гірничого виробництва на довкілля;
 економіка (economy) – розділ гірничих наук, який вивчає
специфіку дії економічних законів в умовах гірничого виробництва: його економічну ефективність, планування напрямів розвитку гірничодобувних робіт, розробку методів системного підходу до вирішення завдань економіки гірничого
виробництва, інші питання, пов'язані з його економікою;
 законодавство (legislation) – система юридичних норм,
що встановлює порядок використання надр для різних потреб та їхньої охорони, правила безпечного ведення гірничих робіт, використання надр без будівництва споруд (напр., підземне зберігання нафти та газу), експлуатації підземних вод (напр., облік і складання кадастру таких вод), час139

тково – земельні відношення (порядок забудови площ залягання корисних копалин);
 кріплення (mine, support) – гірничотехнічна споруда,
побудована в підземних гірничих виробках для забезпечення їхньої стійкості, технологічної збереженості, запобігання впливу гірничого тиску; за конструктивними матеріалами кріплення може бути металевим, дерев'яним, кам'яним, залізобетонним, бетонним, полімерним, змішаним; за робочою характеристикою – жорстким і піддатливим; за взаємодією з навколишніми породами – підтримувальним, підпірним, огороджувальним, ізолювальним,
комбінованим; за терміном служби – постійним і тимчасовим; за формою – прямокутним, трапецієподібним, полігональним, бочкоподібним, склепінчастим, круговим; за
характером перекриття – замкнутим і незамкнутим; за
конструктивним рішенням – суцільним, рамковим, анкерним; за засобом виготовлення – збірним і монолітним; за
функцією – привибійною і посадочним;
 маса (rock mass, muck, broken material) – роздроблений масив гірських порід, включаючи корисну копалину і
вмісні породи;
 нагляд (supervision) – система заходів, спрямована на
дотримання всіма виробничими підприємствами, наглядовими установами і закладами, підприємцями, окремими
громадянами встановленого порядку надрокористування;
 науки (science) – комплекс наук щодо освоєння ресурсів
надр і первинної обробки видобутих корисних копалин:
– гірничогеологічні – гірнича геологія, маркшейдерія,
нафтова геологія;
– гірничотехнологічні – свердловинна гірнича технологія, шахтна гірнича технологія, відкрита гірнича технологія, фізико-біохімічна гірнича технологія, будівельна гірнича технологія;
– гірничотехнічні – гірнича машинерія;
– гірничофізичні – гірнича геомеханіка, фізика гірських порід, фізика вибуху, підземна гідрогазодинаміка;
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– гірничоекономічні – гірнича економіка, первинна переробка корисних копалин, історія гірничої науки і техніки;
 об'єкт (object) – окрема гірнича виробка (система гірничих виробок) або виробка, що входить до складу гірничого чи іншого підприємства і використовується для видобутку корисних копалин та інших цілей, а також будівлі
(споруди), які технологічно пов'язані з ними;
 освіта (education) – процес надання систематизованих
знань, набуття умінь і навичок у галузі гірничої справи,
здійснюється в межах програм напряму "Гірництво" МОН
України, провідний навчальний заклад – Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ;
 підприємство (works, company, enterprise) – цілісний
технічно та організаційно відокремлений майновий комплекс засобів і ресурсів для видобутку корисних копалин,
будівництва та експлуатації об'єктів із застосуванням гірничих технологій (шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики тощо);
 право (low) – сукупність правових актів, які визначають
відносини в галузі надрокористування;
 промисловість (industry) – галузі виробництва з розвідки
родовищ корисних копалин, їхнього видобування з надр
і первинної обробки – збагачення; виділяють такі групи гірничої промисловості: 1) паливодобувну (нафтова, видобування природного газу, вугільна, сланцева); 2) рудовидобувну – видобування руд чорних, кольорових, благородних
і рідкісних металів, радіоактивних елементів; 3) промисловість неметалічних копалин – видобування граніту, мармуру, азбесту, крейди, доломіту, кварциту, каоліну, глини, гіпсу, мергелю, польового шпату, вапняку та ін.; 4) гірничохімічну – видобування апатиту, калійних солей, нефеліну,
сірчаного колчедану, борних руд, фосфатної сировини та
ін.; 5) гідромінеральну – розробка мінеральних підземних
вод, вод для водопостачання та інших цілей;
 справа (engineering) – галузі науки і техніки, що охоплюють процеси вилучення (видобування) з надр Землі корисних копалин; діяльність, пов'язана з видобуванням
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з надр корисних копалин на основі новітніх досягнень науки і техніки;
 тиск (rock pressure) – сукупність силових полів (напружених станів), які формуються в надрах унаслідок природних
(гравітація, геотектонічні процеси) і виробничих впливів (деформації, зміщення і руйнування елементів породних масивів
і земної поверхні, навантаження кріплень гірничих виробок);
 удар (rock bump, rock burst) – крихке руйнування гранично напруженої частини пласта вугілля (породи), що
прилягає до гірничої виробки, супроводжується викидом
вугілля (породи), руйнуванням кріплення, машин, обладнання, утворенням пилу та повітряної хвилі; пружне розширення масиву порід, що прилягають до осередку руйнування, спричиняє сейсмічні хвилі, що можуть поширюватися на десятки і сотні кілометрів;
 управління (departament) – сукупність урядових установ, які здійснюють функції держави в гірничій галузі.
ГІРНИЧІ ВИРОБКИ (mining working, opening, entry) – штучні споруди, що утворюються внаслідок гірничих робіт; розрізняють розвідувальні та експлуатаційні, відкриті (траншеї, канави, шурфи) і підземні (стволи шахтні, штольні, штреки, квершлаги, орти, гезенки, свердловини, бремсберги, рудоспуски,
уклони), вертикальні й похилі (шурфи, стволи шахтні, гезенки,
свердловини, бремсберги, рудоспуски), горизонтальні (штольні,
штреки, квершлаги, орти) виробки [7, 10, 42]:
 бремсберг (raise) – підземна похила виробка, що служить для спуску корисної копалини у вагонетках або конвеєрами з вищих на нижні горизонти;
 гезенк (blind, jack, shaft, winze, staple, shank) – підземна вертикальна виробка, призначена для спускання корисної копалини на нижній горизонт під дією сили тяжіння
або в спеціальних посудинах;
 дудка (bell-pit) – вертикальна гірнича виробка, яка проходиться з поверхні в стійких гірських породах, має круглий переріз діаметром до 1,5 м, глибина її може сягати 50
м;
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 закопуша (test-pit) – ямоподібна гірнича виробка глибиною до 0,5 м, яка використовується для розкриття гірських
порід, що залягають неглибоко, чи для відбору проб;
 канава (trench) – поверхнева гірнича виробка трапецієподібної чи прямокутної форми в перерізі, яка при значній
довжині має невеликі глибину та ширину, застосовується
для розкриття корінних порід, рудних тіл, вивчення пухких відкладів, випробування;
 кар'єр (quarry, open pit) – відкрита експлуатаційна виробка значних розмірів, глибиною від перших метрів до
400–600 м, яка служить для видобутку корисних копалин;
 квершлаг (cross-cut, cross-drift) – горизонтальна, рідше
похила підземна виробка, що проводиться по породах під
кутом до лінії простягання родовища, призначається для
розкриття корисної копалини, транспортування вантажів,
пересування людей, вентиляції, стоку води;
 орт (ort) – горизонтальна підземна виробка, не має безпосереднього виходу на поверхню, проведена в бік покрівлі
або підошви пласта корисної копалини чи від покрівлі до
підошви;
 розчистка (stripping) – поверхнева гірнича виробка,
призначена для розкриття гірських порід і руд шляхом
зчищення малопотужних перекривних пухких відкладів;
 рудоспуск (ore passes) – вертикальна або похила виробка, призначена для доставки руди під дією власної ваги,
розрізняють капітальні та блокові рудоспуски;
 свердловина (drill holl, bore-hole) – бурова гірнича виробка круглої форми в перерізі глибиною понад 5 м, діаметром 75–300 мм, що проводиться за допомогою бурової
установки з поверхні землі або з підземних гірничих виробок під будь-яким кутом до горизонту;
 ствол шахтний (shaft) – вертикальна або похила виробка, що має вихід на денну поверхню, призначена для розкриття родовища та обслуговування підземних робіт; розрізняють головні (для підйому на поверхню корисної копалини), допоміжні (для транспортування людей, пустих
порід, обладнання, матеріалів, для вентиляції і т. ін.) і слі143

пі стволи (не мають виходу на поверхню і призначені в
основному для підйому корисної копалини з нижніх горизонтів шахти на верхні);
 уклон (bias, grade) – підземна похила виробка, яка не
має безпосереднього виходу на поверхню і призначена в
основному для підйому корисної копалини, спуску матеріалів та обладнання, а також пересування людей;
 траншея (trench) – відкрита виробка трапецієподібної
форми в перерізі, довжина якої набагато перевищує ширину, призначена для розкриття кар'єрного поля або його
окремої зони;
 шахта (mine, shaft) – промислове підприємство, яке
здійснює видобуток корисних копалин підземним способом, включає наземні споруди (копри, надшахтні будівлі,
вентиляційні установки, дробильні фабрики, склади) і підземні виробки;
 штольня (adit, tunnel, gallery) – горизонтальна або похила виробка, що має вихід на земну поверхню і призначена для обслуговування гірничих робіт; розрізняють
транспортні, вентиляційні, водовідливні та інші штольні;
 штрек (drift, gallery, drive) – горизонтальна підземна
виробка, яка не має виходу на земну поверхню, розміщується зазвичай за простяганням корисної копалини або по
породах; розрізняють головні, панельні, поверхові, ярусні,
виїмкової, проміжні, транспортні, вентиляційні штреки;
 шурф (pit) – вертикальна виробка невеликої глибини (до
25 м), що проходиться із земної поверхні для розвідки корисних копалин, вентиляції, водовідливу, транспортування матеріалів, спуску-підйому людей та інших цілей.
ГІРНИЧІ РОБОТИ (mine footage, mine penetration) – комплекс робіт з проведення, кріплення та підтримки в робочому
стані гірничих виробок і виймання гірських порід, які виконуються для розвідки або видобутку корисних копалин в умовах
порушення природної рівноваги, можливості прояву небезпечних і шкідливих виробничих факторів; розрізняються [7, 10, 42]:
– за призначенням – на такі, що призначені для розкриття
родовища, підготовчих робіт (для розподілу розкритої час144

тини родовища на виїмкові поля або блоки), нарізних робіт
(для розподілу виїмкових полів або блоків на виїмкові ділянки), очисних робіт (для вилучення корисної копалини з підготовленої до очисного виймання частини родовища);
– за розташуванням – на відкриті, підземні та підводні;
– за способом проходки – на машинні, вибухові, гідравлічні,
геотехнологічні, бурові, термічні.
ГІРНИЧО-БУРОВА РОЗВІДКА (mining-drilling exploration)
– пошуки та розвідка родовищ корисних копалин шляхом буріння свердловин і проходки гірничих виробок (канави, шурфи,
штольні, штреки, квершлаги, розвідувальні шахти, свердловини
тощо) [7, 10, 42].
ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (mining industry) –
комплекс галузей важкої промисловості з розвідки родовищ корисних копалин, їхнього видобутку з надр землі та збагачення [6].
ГІРНИЧОТЕХНІЧНІ УМОВИ (mining-technical conditions) –
елементи залягання рудних тіл, виявлене обводнення і загазованість родовищ, фізико-механічні властивості рудних покладів і
вмісних порід [7, 10, 42].
ДЕГАЗАЦІЯ (degassing) – природний або штучний процес видалення газів з їхніх джерел (вугільні шари, вмісні породи, рудні
поклади, тектонічні пастки, нафти тощо) з метою зниження вмісту газів у підземних гірських виробках [7, 10, 42]:
 нафти (crude oil) – видалення з нафти, що видобувається,
розчинених у ній низькомолекулярних вуглеводнів – метану, пропану, етану, а також сірководню, азоту, вуглецевого
газу з метою скорочення втрат бензинової фракції від випаровування і забезпечення однофазного стану нафти;
 шахт (mine, shaft) – заходи із збирання та виведення з
підземних гірничих виробок на поверхню рудничного газу
або газоповітряної суміші по трубопроводах чи бурових
свердловинах, застосовується для зменшення присутності
метану, який потрапляє до гірничих виробок з вугільних
пластів і порід, полегшує провітрювання шахти, знижує
простої виймальних ділянок через загазовування виробок;
підвищує продуктивність праці робітників і безпеку ве145

дення гірничих робіт, знижує інтенсивність суфлярів чи
раптових викидів вугілля і газу (попередня дегазація пластів, які розробляються, дегазація суміжних вугільних пластів, відсмоктування газів з вироблених просторів).
ДЕРЖАВНА ГЕОЛОГІЧНА КАРТА УКРАЇНИ МАСШТАБУ
1:200000, ДЕРЖГЕОЛКАРТА-200 (Statement geological map of
Ukraine scale 1:200000) – комплект карт геологічного змісту з
пояснювальною запискою, що складені та підготовлені до видання за єдиними інструктивними положеннями і вимогами – базова
багатоцільова комплексна геологічна основа для планування
освоєння природних ресурсів, розвитку МСБ, розробки науково
обґрунтованих програм ГРР, будівництва, меліорації, охорони
надр і довкілля, вирішення інших актуальних питань розвитку
галузей народного господарства держави [17, 37].
ДЕРЖАВНА ГЕОЛОГІЧНА СЛУЖБИ УКРАЇНИ (Statement
Geological Service of Ukraine) – департамент у складі Міністерства екології та природних ресурсів, який відповідає за державне регулювання у сфері вивчення і використання надр, та його
регіональні підрозділи, які виконують регіональні геологічні й
моніторингові роботи [40].
ДЕРЖАВНА ГІДРОГЕОЛОГІЧНА КАРТА УКРАЇНИ МАСШТАБУ 1:200 000, ДЕРЖГІДРОГЕОЛКАРТА-200 (Statement hydrogeological map of Ukraine scale 1:200000) – комплект карт гідрогеологічного змісту з пояснювальною запискою,
що складені та підготовлені до видання за діючими інструктивними положеннями і вимогами – базова багатоцільова комплексна гідрогеологічна основа для [17, 37]:
– оцінки прогнозних ресурсів підземних вод;
– вибору площ для виконання пошукових робіт на підземні
води;
– гідрогеологічного обґрунтування передпроектних розробок господарського освоєння території;
– попередньої оцінки гідрогеолого-меліоративних умов території й можливостей використання підземних вод для зрошення земель і обводнення пасовищ;
– обґрунтування гідрогеохімічних пошуків корисних копалин;
– розміщення мережі спостережень за режимом підземних вод;
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– загальної оцінки впливу господарської діяльності на гідрогеологічні умови території;
– попередньої оцінки екогідрогеологічних умов;
– складання оглядових гідрогеологічних карт різного призначення, одержання первинної інформації щодо створення регіональних гідрогеологічних моделей басейнів підземних вод;
– планування більш детальних гідрогеологічних робіт масштабу 1:50 000–1:25 000.
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНА КАРТА УКРАЇНИ
МАСШТАБУ 1:200 000, ДЕРЖЕКОГЕОЛКАРТА-200
(Statement ecologo-geological map of Ukraine scale 1:200000) –
комплект карт еколого-геологічного змісту з пояснювальною
запискою, складені та підготовлені до видання за діючими інструктивними положеннями і вимогами – базова багатоцільова
комплексна еколого-геологічна основа для [37]:
– оцінки сучасного екологічного стану геологічного середовища і процесів, які в ньому відбуваються і впливають на
екологічні системи та умови проживання людини;
– прогнозування можливих змін стану геологічного середовища
під впливом природних чинників і господарської діяльності;
– попереднього еколого-геологічного обґрунтування передпроектних розробок господарського освоєння територій;
– оцінки поширення та динаміки розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ, їхнього впливу на природнотехногенні системи, господарські об'єкти, населені пункти,
земельні угіддя;
– оцінки еколого-геологічного ризику господарського освоєння територій та містобудування;
– оцінки еколого-гідрогеологічного стану підземних вод;
– оцінки геохімічного стану ландшафтів (вміст і поширення
природних і техногенних хімічних елементів і сполук);
– районування територій за рівнями змін стану геологічного
середовища;
– планування та ведення моніторингу геологічного середовища;
– забезпечення розробки заходів щодо захисту геологічного
середовища, господарських систем, об'єктів і населення від
проявів та наслідків небезпечних геологічних процесів;
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– розробки рекомендацій з попередження або зменшення негативного впливу господарської діяльності на геологічне середовище і пов'язані з ним інші складові частини довкілля,
– розробки програм екологічної реабілітації територій з незадовільним станом геологічного середовища;
– планування більш детальних еколого-геологічних досліджень масштабу 1:50 000–1:25 000.
ДЕШИФРУВАННЯ АЕРОФОТОЗНІМКІВ (interpretation of
airphotos) – розшифровка вмісту аерофотознімків, у тому числі
виявлення та інтерпретація геологічних об'єктів [40].
ДОСЛІДЖЕННЯ (investigations, research, study) [4, 6, 9, 22, 23]:
 геолого-технологічні (geological-technological) – вивчення технологічних властивостей мінеральної сировини,
фізичних (щільності, міцності, магнітності, плавності, здатності до перегону, гідрофільності – гідрофобності, адгезійності, радіоактивності та ін.); хімічних (розчинності в
реагентах); кристаломорфних особливостях мінералів,
розмірності шматків продуктів, що відокремлюються),
збагачуваності та ін.;
 геофізичні (geophysical) – група методів, заснованих на
вивченні природних і штучних геофізичних полів, фізичних властивостей гірських порід, пластових флюїдів тощо;
 гідрогеологічні (hydrogeological) – сукупність послідовного цілеспрямованого дедалі детальнішого регіонального гідрогеологічного вивчення, прогнозування, виявлення геологоекономічної та екологічної оцінки родовищ підземних вод;
 гідродинамічні (hydrodynemical) – комплекс методів визначення фільтраційних характеристик порід-колекторів,
видобувних параметрів свердловин;
 лабораторні (laboratory) – дослідження, які виконуються
за допомогою лабораторних методів: вивчення хімічного і
мінерального складу, фізичних властивостей гірських порід і
руд, вивчення залишків організмів і т. ін.;
 мікроскопічні (microscope) – дослідження, які виконуються за допомогою мікроскопа;
 свердловинні (bore-hole) – дослідження, які виконуються за допомогою буріння свердловин, вивчення керна,
свердловинної геофізики, каротажу і т. ін.
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ДРАГА (drag) – пересувний гірничозбагачувальний комплекс
для розробки обводнених корисних копалин, переважно розсипів [7, 10, 42].
ДРАЖНА РОЗРОБКА (dredging) – сукупність робіт, що виконуються драгою для вилучення корисних копалин з обводнених
родовищ, переважно розсипних [7, 10].
ДРЕНА (drain) – підземний штучний водотік (труба, порожнина)
для збирання і відводу ґрунтових вод та аерації ґрунтів [7, 10, 42].
ДРЕНАЖ (drainage) – засіб осушення території родовищ корисних копалин, масивів гірських порід, ґрунтів шляхом збирання
і відведення підземних гравітаційних вод до природних водоймищ (річки, озера) чи штучних споруд (канали, водосховища,
гірничі виробки тощо) [7, 10, 42].
ДРЕНАЖНІ (drainage) [7, 10, 42]:
 машини (machines) – машини для дренажу на землях,
що осушуються і зрошуються, торфовищах;
 установка (unit) – призначена для відводу блукаючих
струмів при дренажному захисті металевих підземних
споруд від корозії.
ДРОБАРКА (breaker, crusher) – машина для дроблення мінеральної сировини та інших твердих матеріалів [7, 10, 42].
ДРОБИЛЬНО-СОРТУВАЛЬНІ (crusher-grader) [7, 42]:
 установка (crusher-grader) – призначена для первинної
переробки і підготовки гірничої маси для промислового
використання;
 фабрика (crushing-grading mill) – гірниче підприємство
для дроблення чи грохочення (сортування) гірських порід,
мінералів та інших твердих матеріалів за розміром з метою
отримання продуктів потрібного гранулометричного складу.
ДРОБЛЕННЯ (crushing, shattering) – процес руйнування твердого матеріалу для зменшення їхнього розміру [7, 42].
ДРОБОВЕ БУРІННЯ (shot drilling) – обертальне буріння, під час
якого руйнування гірської породи здійснюється сталевим чи чавунним дробом, що розташований під буровою коронкою [3, 11, 39].
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ДУБЛІКАТ ПРОБИ (sample dublicate) – половина проби, яка
отримується при її поділі на дві частини в результаті обробки;
використовується для зберігання, за необхідності – для внутрішнього і зовнішнього контролю аналізів [9].
ЕЛЕВАТОР (elevator) – машина безперервної дії, що транспортує вантажі у вертикальному або похилому напрямках [7, 10, 42].
ЕЛЕКТРИЧНА СЕПАРАЦІЯ (electric separation) – розподіл
сипких, тонкозернистих або розтертих корисних копалин і матеріалів (абразиви, промислові відходи тощо) в електричному полі
сепаратора. На електростатичних сепараторах збагачуються матеріали розміром 1,2–0,05 мм. Вилучення корисного компонента
92–98 %, вміст його в концентраті 95–97 % [6].
ЕЛЕКТРОЗОНДУВАННЯ (electric sensing) – метод електророзвідки, заснований на вимірі величини уявного (позірного)
опору гірських порід залежно від відстані між електродами живлення; основні різновиди: вертикальне електрозондування
(ВЕЗ) і дипольне електрозондування (ДЗ) [38].
ЕЛЕКТРОПРОФІЛЮВАННЯ (electric profiling) – профільні
електророзвідувальні роботи, засновані на вимірі уявного електричного опору гірських порід з фіксованим взаємним розміщенням електродів живлення і виміру, які переміщуються через певний інтервал уздовж профілю [38].
ЕЛЕКТРИЧНА РОЗВІДКА (electric prospecting) – група методів розвідувальної геофізики, заснованих на вивченні природних або штучно збуджених електромагнітних та електромагнітних полів у земній корі, обумовлених різницею гірських порід і
руд за їхнім питомим електричним опором, діелектричною проникністю, магнітною сприйнятливістю та іншими властивостями (методи уявного опору, електрохімічної поляризації, електромагнітного зондування, індуктивні, радіохвильові) [38].
ЗАГАЛЬНІ ПОШУКИ (general search) – підстадія пошукових
робіт, які проводяться під час геологічної зйомки м-бу 1:200 000 –
1:50 000 з метою виявлення рудоносних площ різного рангу (рудних районів, вузлів, полів) за комплексом геологічних, геохімічних, геофізичних та інших пошукових критеріїв [40].
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ЗАКЛАДКА ВИРОБЛЕНОГО ПРОСТОРУ (stowing, filling) –
сукупність процесів із заповнення виробленого підземного простору шахт закладними матеріалами; за повнотою заповнення
поділяється на повну і часткову [7, 10, 42].
ЗАКЛАДНІ МАТЕРІАЛИ (stowage materials) – використовуються для заповнення виробленого простору шахт: піски, гранульовані шлаки, відходи збагачувальних фабрик, породи відвалів,
різноманітні суміші (інертні заповнювачі, мікрозаповнювачі,
в'яжучі та пластичні матеріали), шлаки тощо [7, 10, 42].
ЗАКЛАДНИЙ КОМПЛЕКС (stowage facilities) – сукупність
споруд і обладнання, які забезпечують комплексну механізацію
заповнення виробленого простору шахт закладним матеріалом
(дробильно-сортувальні установки, акумулювальні бункери, випускні дозувальні пристрої, системи водопостачання, пристрої
для виготовлення закладної суміші, транспортні трубопроводи,
пневмозакладні машини і т. ін. [7, 10, 42].
ЗАКОНТУРНЕ ЗАВОДНЕННЯ (perimeter flooding, marginal
flooding) – спосіб розробки нафтових родовищ, коли підтримання
чи відновлення балансу пластової енергії здійснюється закачуванням води до свердловин для нагнітання, що розміщені за зовнішнім
контуром нафтоносності (по периметру покладу) [7, 10, 42].
ЗАКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ (stabilization of earth, stabilization
of ground rocks) – штучне перетворення фізико-хімічними методами властивостей ґрунтів для цілей будівництва в умовах
їхнього природного залягання (цементація, глинізація, бітумізація, силікатизація, смолізація, методи електрохімічної або термічної дії, штучне заморожування) [6].
ЗАЛЬБАНД (selvage, astillen) – бокові поверхні жил, які відділяють їх від вмісних порід і прилеглі зруденілі частини вмісних
порід [6].
ЗАНОРИШ (cavities) – велика порожнина в кришталеносних
жилах і каменебарвних пегматитах, стінки якої покриті щітками
кристалів [6].
ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН (enrichment,
beneficiation, cleaning, concentration, dressing, preparation,
separation, washing) – сукупність процесів первісної переробки
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твердої мінеральної сировини з метою виділення продуктів
(концентратів), придатних для подальшої хімічної чи металургійної переробки або використання [7, 42]:
 випалювання (burning) – метод збагачення, заснований
на змінах у мінералах при високій температурі (зміни магнітної сприйнятливості, щільності, розтріскування тощо);
 гравітаційне збагачення (gravity separation) – метод
збагачення, заснований на різній щільності мінералів, що
відокремлюються у водному або повітряному середовищі
під дією гравітаційних чи відцентрових сил (відсадка, збагачення у важких суспензіях, концентрація на столах, збагачення на шлюзах);
 електрична сепарація (electric separation) – метод збагачення, заснований на відмінності в електричних властивостях (електропровідності, діелектричній проникності,
здатності заряджатися при терті) мінералів;
 магнітна сепарація (magnetic separation) – метод збагачення, заснований на різній магнітній сприйнятливості
мінералів;
 радіометричне збагачення (radiometric separation) –
метод збагачення, заснований на різниці в природній та
наведеній радіоактивності мінералів;
 рудорозбірка (ore sorting) – метод збагачення, заснований
на зовнішній відмінності рудної й нерудної речовини, наприклад у кольорі та блиску шматків, що відокремлюються;
 флотаційне збагачення (floatation separation) – метод
збагачення, заснований на різниці у фізико-хімічних властивостях поверхні мінералів, що відокремлюються;
ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА (concentration mill, dressing
mill, preparation plant) – гірниче підприємство для первинної
переробки твердих корисних копалин з метою отримання технічно цінних продуктів, придатних для промислового використання
(дроблення, грохочення, подрібнення, класифікація, збагачення з
отриманням концентратів, обезводнення, згущення, вилучення
корисних компонентів) [6, 7].
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ЗБІДНЮВАННЯ (mineral dilution) – втрати якості корисної
копалини під час розробки родовища, проявляється в зниженні
вмісту корисного компонента у видобутій руді порівняно з його
вмістом у рудному тілі (балансових запасах) завдяки домішкам
пустих порід, некондиційних руд, втрат частини корисної копалини (напр., втрат збагаченої дрібноти в результаті вилуговування та ін.); виміряється коефіцієнтом збіднення – різниці між
вмістом корисного компонента в погашених балансових запасах
(с) і у видобутій корисній копалині (а), віднесеної до вмісту корисного компонента в погашених балансових запасах [6]:
p = (c – a) / c.
ЗЙОМКА (mapping, survey) – комплекс геологорозвідувальних
робіт [8, 26, 40]:
 аеромагнітна (aeromagnetic) – вивчення магнітного поля певної території за допомогою приладів (аеромагнітометри), установлених на літаках чи гелікоптерах;
 геологічна (geological) – комплекс робіт з вивчення особливостей геологічної будови, закономірностей розміщення
корисних копалин і перспектив певного району, що супроводжується складанням комплекту карт геологічного змісту;
 геоморфологічна (geomorphological) – один з головних
методів вивчення геоморфологічної будови території;
 гравіметрична (gravimetric) – вивчення будови поля
сили тяжіння певної території за допомогою гравіметрів;
 інженерно-геологічна (engineering) – вивчення інженерно-геологічних особливостей території;
 літохімічна (lithochimic) – геохімічний метод пошуків
родовищ корисних копалин, заснований на вивченні ореолів і потоків розсіяння рудних і супутніх елементів шляхом випробування корінних порід і пухких відкладів з наступним аналізом проб.
ЗОНД КАРОТАЖНИЙ (sonde) – вимірювальний пристрій, який
використовується при геофізичних дослідженнях у свердловинах,
складається з приймачів для реєстрації природного чи збудженого поля (магнітного, електричного та ін.) і джерел поля при вивченні штучних полів (акустичного, електричного та ін.) [7, 38].
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ЗОНДУВАННЯ (sounding) – методика досліджень геофізичних
полів (переважно штучно збуджених) з метою вивчення вертикального перерізу земних надр; різновиди [7, 38]:
 бокове каротажне (БКЗ) (lateral logging) – метод електричного каротажу свердловин, заснований на послідовному вимірюванні позірного питомого опору (к) серією
зондів різного розміру одного типу;
 магнітотелуричне (МТЗ) (magneto-telluric) – метод
електророзвідки, заснований на вивченні залежності позірного питомого електричного опору від частоти магнітотелуричного поля Землі;
 сейсмічне глибинне (ГСЗ) (deep seismic) – метод сейсморозвідки, заснований на реєстрації й аналізі глибинних
сейсмічних хвиль, які збуджуються вибухами, виділенні й
простежуванні віддзеркалених і заломлених хвиль.
ЗРАЗОК (specimen) – шматок гірської породи, мінерал, органічний залишок тощо, відібраний для вивчення з гірської породи,
руди, керна свердловин і т. ін. [6].
ІНДУКТИВНІ МЕТОДИ ЕЛЕКТРОРОЗВІДКИ (inductive
methods of electrical, prospecting) – група методів електророзвідки,
коли перемінне електромагнітне поле збуджується за допомогою
незаземлених контурів (чи заземлених ліній), через які пропускають перемінний струм; це поле індукує в електропровідних породах і рудах вторинні струми, магнітне поле яких (разом з первинним полем джерела) вимірюється на поверхні чи в бурових свердловинах. Оскільки рудні поклади зазвичай мають більшу електропровідність, вони збуджують і більш інтенсивні вторинні поля. За
типом джерела розрізняють методи: незаземленої петлі, довгого
кабелю, дипольне індуктивне профілювання і зондування [38].
ІНДУКЦІЙНИЙ КАРОТАЖ (inductive electro-magnetic
logging) – геофізичний метод дослідження у свердловинах, заснований на вимірі магнітного поля вихрових струмів, індукованих у гірських породах [38].
КАМЕНЕКОЛЬНИЙ СТАНОК (stone dressing machine tool) –
призначений для механічного розколювання кам'яного матеріалу, а також фактурної обробки лицьової поверхні архітектурнобудівельних виробів [6].
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КАМЕНЕОБРОБНИЙ СТАНОК (stone-working machines) –
стаціонарне обладнання для виробництва облицювальних матеріалів, архітектурно-будівельних та інших виробів з природного каміння [6].
КАМЕНЕОБРОБКА (stone-working) – сукупність технологічних процесів виробництва облицювальних матеріалів і виробів з
природного каміння, виробництва облицювальних плит, архітектурно-будівельних виробів, бортового каміння тощо [6].
КАМЕНЕРІЗНА МАШИНА (stone cutting machine) – установка
для випилювання з гірського масиву блоків стінового і облицювального каміння, яка може бути обладнана пилами різного типу:
дисковими, канатними, комбінованими, кільцевими фрезами [6].
КАМЕРА ПІДЗЕМНА (underground chamber) – підземна гірнича виробка невеликої довжини для розміщення функціональних
технічних пристроїв, обладнання, матеріалів, ведення очисних робіт при камерній і камерно-стовбурній системі розробки [10].
КАМЕРАЛЬНІ РОБОТИ (cameral work) – обробка та аналіз
зібраної польової інформації в стаціонарних умовах [40].
КАМЕРНА СИСТЕМА РОЗРОБКИ (room mining, chamber
mining) – відпрацювання покладу корисної копалини короткими
очисними забоями в напрямку від транспортної виробки до вентиляційної (прямою ходою), з постійними (такими, що не вилучаються) ціликами, які залишаються у проміжках між камерами,
що утворюються [7, 10, 42].
КАМЕРНО-СТОВПОВА СИСТЕМА РОЗРОБКИ (room-andpillar mining) – система розробки твердих корисних копалин камерами, відділеними одна від одної ціликами, які підтримують кровлю; використовується у випадках, коли поклади залягають під кутом до 40–45о і складені стійкими породами [7, 10, 42].
КАНАВОКОПАЧ (trench hoe, ditcher, ditch digger) – машина
для проходки канав, осушувальних і зрошувальних каналів, траншей, кюветів та ін. [6].
КАНАТНА ПИЛА (rope saw) – устаткування з гнучким ріжучим органом у вигляді нескінченного сталевого канату, яким
здійснюються пропилювання в гірських породах [6, 7].
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КАРМАН РУДНИЙ (ores pockets) – скупчення рудної речовини, які виповнюють невеликі, витягнуті по вертикалі заглиблення у вмісних породах [6].
КАРОТАЖ (logging) – геофізичні дослідження свердловин, що
виконуються з метою вивчення геологічних розрізів і виявлення
корисних копалин, здійснюється електричними (вивчаються питомий електричний опір, дифузійно-адсорбційна та штучно викликана електрохімічна активність гірських порід), магнітними (магнітна
сприйнятливість), радіоактивними (природне або штучно викликане радіоактивне випромінювання), термічними (температура), акустичними (швидкості та згасання пружних хвиль) та іншими методами з метою кореляції розрізів свердловин, визначення літологічних особливостей і глибини залягання пройдених порід, виділення
й оцінки запасів корисних копалин (нафти, газу, води, вугілля, руд,
будівельних матеріалів) тощо [3, 11, 38, 39]:
 акустичний (acoustic, sonic) – метод дослідження розрізів
бурових свердловин, заснований на різних швидкостях розповсюдження пружних хвиль у гірських породах різного складу;
 бічний (lateral) – різновид каротажу, який відрізняється
особливою конструкцією каротажного зонду, в якій, крім
основного (центрального) електрода живлення, використовують додаткові (екрануючі) електроди;
 газовий (mud) – визначення кількості вуглеводневих газів, які надходять до глинистого розчину з гірських порід
під час буріння свердловин;
 гамма-каротаж (gamma-ray logging) – метод дослідження розрізів бурових свердловин, заснований на реєстрації природного γ-випромінювання гірських порід; застосовується для пошуків і розвідки руд радіоактивних і рідкісних металів, солей, літологічного розчленування розрізу, визначення глинистості нафтових колекторів;
 гамма-гамма-каротаж (gamma-gamma ray, gammagamma, scattered gamma-ray, density) – метод дослідження розрізів бурових свердловин, заснований на вимірюванні розсіяного γ-випромінювання, яке виникає за рахунок опромінювання гірських порід γ-квантами середньої
енергії (до 1–2 МеВ); застосовується для розчленування
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розрізу свердловини за густиною, для виділення пористих
порід як можливих колекторів нафти і газу, детального
розчленування вугленосних товщ, виявлення рудних тіл;
 гамма-нейтронний каротаж (gamma-ray neutron) –
метод дослідження розрізів бурових свердловин, заснований на реєстрації нейтронного випромінювання, яке утворюється завдяки опромінюванню гірських порід джерелом
γ-квантів високих енергій; застосовується для пошуків і
розвідки берилієвих руд;
 діелектричний (dyelectrical) – високочастотний електромагнітний метод електричного каротажу, заснований на
вивченні впливу діелектричної проникності середовища на
показники свердловинного генератора, який використовує
струм частотою 10 МГц і більше;
 електричний (electrical) – методи дослідження розрізів
бурових свердловин, засновані на реєстрації питомого
електричного опору, потенціалів поляризації чи діелектричної проникності гірських порід (каротаж опору – КС,
каротаж методом природного електричного поля – ЕП,
методом викликаних потенціалів – ВП, методом реєстрації
струму – ТК, методом контактів – МСК, методом електродних потенціалів – МЕП, індукційний каротаж, діелектричний каротаж та ін.);
 імпульсний нейтронний, ІННК (pulsed neutron) – метод радіоактивного каротажу, заснований на вимірі спаду
щільності теплових нейтронів після імпульсного опромінювання порід потоком нейтронів спеціальним нейтронним генератором;
 індукційний (induction) – метод електрокаротажу, заснований на використанні змінного струму;
 магнітний, МК (magnetic) – метод геофізичних досліджень свердловин, заснований на різних магнітних властивостях гірських порід і руд;
 методами викликаних потенціалів, ВП (method of
evoked potentials) – метод електричного каротажу, який полягає в подаванні коротких імпульсів електричного струму
певної сили, що викликають поляризацію порід і руд;
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 методами природного електричного поля, ЕП
(natural electric field) – метод електричного каротажу, заснований на вивченні електричного поля, яке довільно
(спонтанно) виникає у свердловинах завдяки електрохімічній активності гірських порід і руд;
 мікрозондами (microprobe) – різновид каротажу опору,
де застосовуються каротажний зонд незначного розміру,
який притуляється до стінок свердловини;
 нейтрон-нейтронний, НК (neutron-neutron) – метод
дослідження у свердловинах, заснований на опромінюванні гірських порід потоком швидких нейтронів і реєстрації розсіяних повільних теплових нейтронів;
 нейтронно-активаційний (neutron-activity) – метод дослідження у свердловинах, заснований на вивченні випромінювання ядер атомів гірських порід, активованих нейтронами;
 радіоактивний, РК (radiation) – геофізичні дослідження
свердловин, засновані на вимірі природної чи штучно викликаної радіоактивності гірських порід і руд;
 рентгено-радіометричний, РРК (X-ray-radiometric) –
метод радіоактивного каротажу, заснований на вимірі рентгенівського випромінювання гірських порід і руд, яке викликається радіоізотопними джерелами;
 сейсмічний (seysmic) – метод дослідження у свердловинах, заснований на вимірі швидкості розповсюдження
сейсмічних хвиль;
 опору, КО (resistivity) – метод дослідження свердловин,
заснований на вимірі питомого електричного опору гірських порід і руд за допомогою каротажного зонду;
 ядерний (nucliar) – синонім радіоактивного каротажу.
КАРОТАЖНІ (logging) [3, 11, 38, 39]:
 кабель (cable) – електричний кабель, який застосовують
при геофізичних дослідженнях свердловин, на глибинах
до 3 км зазвичай використовують трижильний кабель,
який витримує навантаження до 500 кг; на глибинах понад
3 км – одножильний, розрахований на навантаження до
1000 кг і температуру до 120–180 оС;
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 лебідка (winch) – призначена для опускання і підняття
каротажного кабелю під час геофізичних досліджень
свердловин;
 станція (well logging unit) – установка для проведення
повного комплексу геофізичних досліджень експлуатаційних і дослідницьких бурових свердловин, призначена для
спуску і підняття у свердловинах на каротажному кабелі
свердловинного приладу, для виміру параметрів фізичних
властивостей гірських порід (питомий електричний опір, радіоактивність, магнітні властивості тощо) і технічного стану
свердловини, реєстрації цієї інформації.
КАРТИ (maps) [8, 17, 26, 30, 37]:
 аномалій магнітного поля (magnetic field anomalies) –
графічне зображення результатів вимірів магнітного поля;
 аномалій сили ваги (gravity anomalies) – графічне зображення результатів гравітаційних вимірів у вигляді ізоаномал;
 геологічна (geological) – графічне зображення на топографічній основі в певному масштабі (найчастіше 1:200 000 і
1:50 000) геологічної будови певної ділянки земної кори;
 геоморфологічна (geomorphological) – графічне зображення на топографічній основі в певному масштабі будови рельєфу, його морфології, генезису, віку, порід, якими
він складений (особливо четвертинних);
 геофізична (geophysical) – графічне зображення результатів геофізичних зйомок, проведених для геологічного
картування, пошуків і розвідки корисних копалин;
 геохімічна (geochemical) – графічне зображення розповсюдження характерних хімічних елементів (прямих чи
опосередкованих індикаторів зруденіння) у гірських породах, водах чи рослинності району;
 гідрогеологічна (hydrogeological) – графічне зображення
умов розповсюдження і залягання підземних вод у гірських
породах, їхня хімічна характеристика, умови руху і т. ін.;
 гідрохімічна (hydrochemical) – характеристика хімічного складу природних вод (підземних і поверхневих) за одним чи декількома показниками: величина мінералізації
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вод, наявність тих чи інших компонентів, співвідношення
певних елементів тощо;
 гіпсометрична (hypsometric) – графічне зображення рельєфу у вигляді горизонталей з виділенням ступеня висот
різними фарбами;
 глибинної будови (depth structure) – графічне зображення елементів глибинної будови території: потужності
та складу земної кори, рельєфу фундаменту платформ і
складчастих областей, меж структурно-формаційних комплексів та ярусів, глибинних розломів, інтрузій, що не виходять на поверхню і т. ін.;
 інженерно-геологічна (engineering and geological) – графічне зображення на топографічній основі певного масштабу
інженерно-геологічних умов району;
 кір вивітрювання (weathering crust) – графічне зображення розповсюдження, морфологічних і геохімічних типів, мінералогічних особливостей кір вивітрювання і закономірностей концентрації в них корисних копалин;
 корисних копалин (mineral resources) – графічне зображення розміщення або умов утворення родовищ корисних
копалин на основі даних геологічної зйомки, пошуків і розвідки, металогенічних, геохімічних, гідрохімічних, літологічних, палеографічних досліджень, вивчення умов вугленакопичення, нафтогазоносності та ін.;
 літологічна (lithological) – графічне зображення областей розповсюдження різних типів осадових порід певного
віку, їхнього речовинного складу, текстурно-структурних
та інших особливостей;
 літолого-фаціальна (lithologic-facial) – відображає просторові зміни літологічного складу і потужностей осадових, вулканогенно-осадових і вулканічних порід певного
віку залежно від тектонічного режиму і фізикогеографічних умов їхнього утворення;
 металогенічна (metallogenic) – графічне зображення (як
правило, на спеціальній геологічній основі) розповсюдження і закономірностей розміщення рудоносних площ
різного рангу (рудних провінцій, зон, районів, родовищ,
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проявів, точок мінералізації) у зв'язку з різними геологічними факторами (тектонічними, структурними, літологічними, стратиграфічними, магматичними, метаморфічними, метасоматичними тощо);
 мінерагенічна (mineragenic) – синонім терміна карта
металогенічна;
 мінеральних вод (mineral waters) – графічне зображення розповсюдження мінеральних вод та їхніх хімічних й
інших характеристик;
 нафтогазоносності (oil-gas) – графічне зображення параметрів нафтоматеринських властивостей гірських порід,
закономірностей просторового розподілу покладів вуглеводнів і ознак їхньої міграції;
 палеогеографічна (paleogeographic) – графічне зображення рельєфу та інших географічних особливостей минулих епох, реконструйованих на основі сукупності геологічних,
стратиграфічних, палеонтологічних та інших матеріалів;
 палеотектонічна (paleotectonic) – графічне зображення
(за допомогою певної системи умовних позначок) тектонічних умов етапів і стадій розвитку земної кори чи її ділянок, їхнього тектонічного режиму і структури;
 петрофізична (petrophisical) – графічне зображенням
просторового розподілу петрофізичних характеристик гірських порід (щільність, питома вага, намагніченість, електропровідність та ін.);
 потужностей (thickness) – графічне зображення розподілу потужностей відкладів певного віку за допомогою ліній різних потужностей на топографічній основі;
 прогнозна (prognostic, forecast) – графічне зображення
розміщення рудних площ різного рангу (рудних провінцій, зон, районів, родовищ);
 структурна (structural) – графічне зображення різних
структурних форм району (складчастих, розривних, вулканічних, магматичних тощо), їхньої морфології й типів;
 тектонічна (tectonic) – графічне зображення структури земної кори чи її ділянок, найважливіших структурних елеме161

нтів (платформ, геосинклінально-складчастих поясів чи їхніх
складових), віддзеркалює їхній розвиток на певних етапах;
 термальних вод (thermal waters) – графічне зображення температурних і гідродинамічних особливостей
підземних вод, які можуть використовуватися в теплоенергетичних цілях;
 фактичного матеріалу (fact) – графічне зображення на
топографічній основі всіх фактичних даних, отриманих
у результаті польових досліджень (лінії маршрутів, точки
спостережень, відслонення і гірські виробки, місця відбору зразків і збирання палеонтологічних решток, геофізичні профілі й т. ін.);
 формаційна (formations) – графічне зображення асоціацій гірських порід, парагенетично пов'язаних між собою,
які виникли в певних тектонічних, фізико-географічних
і термодинамічних умовах;
 четвертинних відкладів (Quaternary deposits) – графічне зображення порід четвертинного віку, їхніх літологічних, мінералогічних та інших особливостей, генетичних
типів і походження;
 шліхова (heavy concentrate) – графічне зображення результатів шліхового випробування території, де зображено
мінеральний склад механічних ореолів розсіювання, закономірності розподілу і концентрації рудних мінералів.
КАРТУВАННЯ (mapping) [8, 17, 26, 30, 37]:
 геологічне (geological) – синонім терміна геологічна зйомка;
 геоморфологічне (geomorphological) – польові роботи,
метою яких є складання геоморфологічних карт різного
масштабу;
 геохімічне (geochemical ) – синонім терміна геохімічна
зйомка;
 гідрогеологічне (hydrogeological) – синонім терміна гідрогеологічна зйомка;
 глибинне (depth) – проводиться для вивчення перекритих складчастих комплексів фундаменту платформ або
похованих горизонтів і зрізів платформного чохла на
площах двох- і триярусної геологічної будови;
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 фаціально-палеогеографічне (facial-paleogeographic) –
комплекс польових робіт, спрямованих на складання фаціально-палеогеографічних карт.
КАРТУВАЛЬНЕ БУРІННЯ (map drilling) – буріння свердловин з відбором керна для складання геологічних карт і розрізів
на територіях, перекритих чохлом пухких відкладів чи для глибинного геологічного картування [3, 11, 39].
КАР'ЄР (quarry, open pit) – відкрита гірнича виробка, гірниче
підприємство з видобування вугілля, руд і нерудних корисних
копалин відкритим способом шляхом виймання, транспортування та розвантаження гірських порід уступами. Кути укосів робочих уступів беруться для скельних вивержених порід 70–80о,
напівскельних і сухих порід – 40–50о, глинистих порід – 35–45о.
Висота уступу коливається від 3 до 20 м (при екскаваторному
навантаженні – частіше 10–15 м для породи та 8–12 м для руди). Гірничі роботи в похилих покладах обумовлюють поглиблення К. і нарізання нових уступів шляхом проходки розрізних
траншей. Будівництво К. передбачає розкриття та нарізання
уступів по покладу при випереджувальному відпрацюванні
уступів розкривних порід [6, 7, 10, 42].
КАР'ЄРНІ (quarry) [7, 10, 42]:
 води (pit water) – підземні й поверхневі води, які потрапляють до кар'єрного простору, на його дно, укоси і до
підземної дренажної системи, ускладнюють хід гірничих
робіт, викликають підтоплення обладнання, розкривних,
добувних і транспортних машин, викликають зниження
стійкості укосів і відвалів, підвищують вологість добутої
корисної копалини, що обумовлює необхідність їхньої
відкачки і водовідливу;
 водовідлив (water pumping, water drainage) – видалення шахтних і кар'єрних вод з підземних і поверхневих гірничих виробок;
 поле (quarry field, open cast take) – родовище корисних
копалин (або його частина) з масивом перекривних і вмісних порід, відведене для розробки одним кар'єром у межах
земельного відводу кар'єру, де також розміщуються вилу163

чені з кар'єру пусті породи, промисловий майданчик та
інші виробничі споруди;
 транспорт (open pit transport, quarry haulage) – комплекс споруд, механізмів і обладнання для переміщення
гірничої маси під час відкритої розробки родовищ: рухомий склад, допоміжне обладнання, транспортні комунікації, засоби управління роботою, обслуговування і ремонту.
КВЕРШЛАГ (crosscut, cross, heading, cross entry) – горизонтальна чи похила підземна гірська виробка, пройдена вхрест простягання пласта, не має безпосереднього виходу на денну поверхню [7, 10, 42].
КЕРН (drill core, core sample) – циліндрична колонка гірської
породи, що вибурюється внаслідок кільцевого руйнування забою свердловини (колонкове буріння); вихід керна визначають у
відсотках до пробуреного метражу [3, 11, 39].
КЕРНОВІДБІРНИЙ СНАРЯД (core sampler) – пристрій для
відбору керна під час буріння, являє собою міцну товстостінну
порожню трубу (корпус), де розміщено керноприймач, до якого
знизу приєднаний породоруйнівний інструмент [3, 11, 39].
КЕРНОПРИЙМАЧ (core receiver) – пристрій для приймання та
вилучення керна на поверхню, розміщений в керновідбірному снаряді, складається з головки, керноприймальної труби [3, 11, 39].
КІРКА (pick, pickaxe) – земляний і гірничий інструмент для руйнування ґрунту і гірських порід у вигляді видовженого молотка із
загостреним одним або двома кінцями робочої поверхні [6].
КЛАСИФІКАТОР (classifier) – апарат для поділу подрібнених
матеріалів на класи за величиною, густиною, формою зерен; різновиди: гравітаційні (гідравлічні), механічні (рейкові, спіральні, дражні, гідроосциляторні), центробіжні (гідроциклони, шнекові, осаджувальні, центрифуги) [6, 7].
КЛАСИФІКАТОР ВІДХОДІВ (waste classificator) – систематизований перелік кодів і назв відходів, що використовується у статистиці з метою систематизації даних щодо джерел утворення, накопичення, переробки, видалення та знешкодження відходів [6, 7].
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КЛАСИФІКАЦІЯ (classifying) – у збагаченні корисних копалин –
процес розподілу (сепарації) подрібнених матеріалів у рідинному
чи повітряному середовищі на окремі класи розмірності за величиною і формою часток, що відокремлюються за допомогою сит грохоченням або розсіюванням, у тому числі із застосуванням особливих реагентів і апаратів, в яких сила тяжіння замінюється переважною її відцентровою силою (для дуже тонких менше 10 мк)
часток; розрізняють мокру (гідравлічну) та суху (пневматичну)
класифікацію, розвиваються методи електричної сепарації [6, 7].
КОЛОСНИКОВИЙ ГРОХОТ (grizzly, fixed-bar grizzly, bar
screen) – обладнання для сортування (розділення) сипких матеріалів розміром до 1200 мм, яке використовується під час попереднього грохочення [6, 7].
КОНТУРНЕ ПІДРИВАННЯ (smoothwall blasting) – спосіб
виконання вибухових робіт, при якому досягається максимальне
наближення фактичного профілю гірничих виробок і виїмок до
проектного при дотриманні цілості навколишнього масиву гірських порід, завдяки чому зменшується об'єм "переборів" породи за проектним контуром, підвищується стійкість уступів, виїмок, гірничих виробок, зменшуються витрати матеріалів при
спорудженні кріплення [7, 10, 42].
КОНТУРНИЙ ВИБУХ (countour explosion) – здійснюється по
контуру гірничої виробки для отримання проектного профілю без
порушення суцільності вмісних гірських порід, використовується
при проходці тунелів, штолень, відпрацюванні кар'єрів [7, 10, 42].
КОНЦЕНТРАТ (concentrate) – продукт переробки і збагачення
руди, який є сировиною для подальшого використання в промисловості; вилучення різних компонентів залежно від способів збагачення коливаються від 55–60 % (гравітаційні методи при важкозбагачуваній сировині) до 95–98 % (методи хімічної технології);
розрізняють концентрати: первинні (грубі, чорнові), що піддаються
подальшому збагаченню, колективні, які вміщують декілька цінних компонентів (напр., свинцево-цинковий К.), кінцеві [6].
КОНЦЕНТРАЦІЙНИЙ СТІЛ (concentrationg table) – апарат
для гравітаційного збагачення мінералів за їхньою густиною в
потоці тонкого шару води на нахиленій площині (дека) [6].
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КРІПЛЕННЯ (support) [7, 10, 42]:
 гірничих виробок (support setting, timbering) – сукупність
робіт із спорудження гірничого кріплення в підземних виробках відповідно до затвердженого паспорту кріплення. Для
кріплення капітальних гірничих виробок (стовбурів, пристовбурних виробок та ін.) використовуються монолітне і збірне
залізобетонне кріплення; підготовчих виробок – металеві арочні та кільцеві кріплення; для утримання покрівлі гірничих
виробок від розшарування та обвалення і для підвищення
стійкості бічних порід – анкерне (штангове) кріплення; для
очисних виробок механізація кріплення здійснюється шляхом
застосування пересувних механізованих кріплень.
 пласта (support strata) – процес укріплення пухких слабозцементованих порід призабійної зони нафтових, газових і водяних пластів з метою попередження виносу великих мас піску в бурову свердловину – закачування в призабійну зону рідких речовин, які при твердінні укріплюють породу і підвищують її стійкість проти розмивання, а
проникність продуктивного пласта для рідин і газу залишається близькою до початкової;
 свердловин (well lining, casing) – процес укріплення
стінок бурових свердловин обсадними трубами і тампонажними розчинами.
ЛІТОХІМІЧНІ ПОШУКИ (lithochemical prospecting) – геохімічні методи пошуків родовищ корисних копалин, засновані на
фіксації аномального (підвищеного чи зниженого) вмісту хімічних елементів у корінних породах чи пухких утвореннях. Застосовуються для виділення різнорангових перспективних рудних
площ (від металогенічних провінцій до рудних вузлів і полів),
виявлення загальних закономірностей розміщення корисних копалин на досліджуваних територіях на початкових етапах ГРР;
оконтурення рудних полів, родовищ, рудних тіл; пошуків рудних скупчень, що глибоко залягають, і оцінки родовищ на глибину та ін. [8, 9, 21, 28].
МАГНІТОРОЗВІДКА (magnetic prospecting) – комплекс геофізичних методів розвідки, заснований на різниці магнітних
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властивостей гірських порід і руд, який застосовується при проведенні геологічної зйомки і пошуків корисних коралин (аеромагнітна зйомка, наземні магнітні зйомки), кореляції порід за
їхніми магнітними властивостями (петрофізичні дослідження,
магнітний каротаж), визначення віку порід (палеомагнітні дослідження), вивчення ореолів розсіювання магнітних мінералів у
пухких відкладах і мінералів-індикаторів гідротермальних процесів (капаметрія і термокапаметрія) [38].
МАРКШЕЙДЕРІЯ (mine surveying) – розділ гірничої справи,
який вивчає форму та інші параметри покладів корисних копалин і
просторове положення гірничих виробок з метою планування гірничих робіт, освоєння і розробки родовищ корисних копалин, будівництва підземних споруд, не пов'язаних з розробкою родовищ. Включає визначення просторового положення, розмірів і форми тіл корисних копалин, гірничо-геометричної структури і властивостей покладів (геометрія надр); точне визначення положення гірничих виробок і підземних споруд (маркшейдерська зйомка) [7, 42].
МАРКШЕЙДЕРСЬКА ЗЙОМКА (mine survey) – сукупність
вимірів для точного визначення положення гірничих виробок і
підземних споруд відносно об'єктів на земній поверхні (чи під
землею) для забезпечення правильного і безпечного ведення
гірничих робіт: топографічна зйомка, зйомка всіх гірничих виробок і споруд, визначення просторового положення, розмірів і
форм тіл корисних копалин тощо [7, 13, 42].
ОБСАДНА КОЛОНА (casing string) – об'єднані в одну колону
обсадні труби, призначені для кріплення бурових свердловин,
ізоляції продуктивних горизонтів при експлуатації [3, 11, 39].
ОЗНАКА ПОШУКОВА (indicator) – ознаки геологічних утворень (порід, формацій, структур тощо), які вказують на їхню
рудоносність; поділяються на прямі (прояви корисних копалин,
літохімічні та геохімічні аномалії, шліхові ореоли розсіювання,
наявність старих гірничих виробок та ін.) і непрямі (наявність
сприятливих гірських порід, гідротермально-змінених порід характерної формаційної належності та ін.) [5, 29, 31–35].
ОКОНТУРЕННЯ РУДНОГО ТІЛА (delineation of ore bodies)
– установлення меж покладу корисної копалини або рудного
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тіла за допомогою розвідувальних виробок, геофізичних методів
та ін., побудова їхніх контурів за розвідувальними даними на
графічних матеріалах. Розрізняють два види контурів покладу:
нульовий – межа поширення покладу; робочий (кондиційний) –
межа частини покладу, у межах якої він відповідає вимогам
промислових кондицій [5, 29, 31–35].
ОПОРУ МЕТОДИ (resistans methods of electric prospecting) –
група методів електророзвідки, які засновані на вивченні постійних електричних полів, що створюються в земній корі за
допомогою точкових чи дипольних джерел; вимірюються різниця потенціалів (U) і сила струму (I), підраховується так званий
уявний опір (k) відкладів, що становлять геологічний розріз: k
= k (U/I), де k – коефіцієнт, який залежить від взаємного розміщення заземлень. До цих методів належать: вертикальне електричне зондування (ВЕЗ), електричне профілювання (ЕП), метод зарядженого тіла (МЗТ) [38].
ОПОРНЕ БУРІННЯ (key hole drilling) – спосіб вивчення земної
кори та перспективної оцінки нафтогазоносності за допомогою
глибоких свердловин при регіональних ГРР, що супроводжується
комплексними геолого-геофізичними дослідженнями [3, 11, 39].
ОРТ (ort, cross-cut, breakthrough) – горизонтальна гірнича виробка, пройдена вхрест простягання покладу, яка не має вихід
на поверхню [6].
ОСУШЕННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ГІРНИЧИЙ ДРЕНАЖ (dewatering, water drainage, soil graining) –
комплекс заходів з відкачування підвищених припливів підземних вод при будівництві та експлуатації шахт і кар'єрів; підвищує стійкість гірських порід, запобігає проривам плавунів і великим припливам води у виробки; виконуються як до початку проходки виробок (попереднє осушування), так і одночасно з проведенням гірничих виробок та очисними роботами (паралельне осушування). Розрізняють поверхневий (за допомогою водознижувальних
свердловин, траншей, дрен, голкофільтрових установок тощо), підземний (з підземних гірничих виробок за допомогою наскрізних і
забивних фільтрів, знижувальних колодязів, піднесених і поглинальних свердловин) і комбіновані способи осушування [7, 10, 42].
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ПАДІННЯ (dip, plunge) – нахил поверхні геологічного тіла
(пласта, інтрузії, розлому, покладу тощо), який визначається
відносно горизонтальної площини (кут нахилу) та її напрямку
(азимут падіння) [6]:
– круте (dip-high) – кут нахилу перевищує 45о;
– пологе (dip-flat) – кут нахилу менше 45о.
ПАНЕЛЬ (panel) – частина шахтного поля, що виділяється для
виймання, застосовується при розробці пластів з кутом падіння до
15о, розташовується між головним штреком і межею шахтного
поля за простяганням між сусідніми панелями. При великій ширині шахтного поля (більше 2000 м) проводяться дві (або більше)
пари штреків головного напрямку і тоді панелі можуть бути розташовані між штреками головного напрямку. У полі за піднесенням обслуговується панельним бремсбергом, за падінням – уклоном. При вираженому куті падіння поділяється на яруси, які одночасно виймаються. Ширина панелі – сотні метрів, довжина відповідає розмірам шахтного поля за лінією піднесення або падіння
(до 1200 м). Спочатку розробляються панелі, розташовані за піднесенням шахтного поля, потім – за падінням [7, 10, 42].
ПІДВОДНЕ ВИДОБУВАННЯ (submarine) – розробка родовищ шельфу та ложа океану, яка виконується відкритим способом через водну товщу багаточерпаковими (глибина розробки
0–85 м) і грейферними (до 270 м) драгами (розсипи, підірвана
гірнича маса); глибоководними драгами з гідравлічним підйомом і ковшами, що закріплюються на тросі (залізо-марганцеві
конкреції); підземними виробками, буровими свердловинами,
геотехнологічними методами (причому на більшості підводних
шахт стовбури закладаються на суходолі, унаслідок цього відкотні виробки мають протяжність у декілька кілометрів); а також
вилученням корисних копалин з морської води [6].
ПІДГОТОВКА ШАХТНОГО ПОЛЯ (mine take development,
mine take layout) – розподіл шахтного поля гірничими виробками на частини відповідно до гірничо-геологічних умов і
прийнятої технології відпрацювання родовища; виділяються
два способи підготовки, які визначаються техніко-економічним
обґрунтуванням з урахуванням геологічних і технологічних
чинників [7, 10, 42]:
169

 панельний (panel) – шахтне поле на рівні навколостовбурного двору поділяють виробками головного відкотного горизонту на дві частини – поле по підняттю і поле по
падінню, які потім поділяють по простяганню на панелі;
у межах панелі проводять бремсберг чи уклін у середній
її частини (двобічні панелі) або біля її меж; панель штреками поділяють на яруси або виїмкові стовпи завширшки
до 200 м (спосіб застосовують при розробці пологих і горизонтальних пластів);
 поверховий (superficial) – шахтне поле за падінням пласта або покладу поділяється на частини (поверхи) відкотними та вентиляційними штреками, які починають проходити від головної розкривної виробки; залежно від гірничо-геологічних умов і технології видобування висота поверху зазвичай до 300 м, у разі необхідності поверх поділяють за висотою на підповерхи.
ПІДЗЕМНА ГАЗИФІКАЦІЯ ВУГІЛЛЯ (in-situ gasification,
underground gasification) – фізико-хімічний процес перетворення вугілля на горючі гази за допомогою вільного або зв'язаного кисню безпосередньо в надрах землі; ґрунтується на безшахтному методі підготовки підземних газогенераторів: розкриття вугільного пласта буровими свердловинами і створення в
його цілику первісних каналів газифікації, в яких формуються
реакційні зони та починається процес газифікації; під час вигоряння вугільного пласта реакційні зони пересуваються і під дією
гірничого тиску відбувається обвалення порід покрівлі та заповнення ними виробленого простору [6].
ПІДЗЕМНА РОЗРОБКА (underground mining) – сукупність
робіт з розкривання (шахтними стволами, штольнями), підготовки родовища (розподіл шахтного поля на виїмкові ділянки –
панелі, поверхи, блоки тощо), очисної виїмки (відокремлення
корисної копалини від масиву, доставляння до місць навантаження до транспортних засобів, кріплення й підтримка виробленого простору). На вибір системи розробки, втрати та збіднення,
інтенсивність виймання, продуктивність, собівартість і безпеку
гірничих робіт впливають чинники: гірничо-геологічні (глибина
залягання, потужність і кут падіння тіла корисної копалини, її
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цінність, мінеральний та речовинний склад, фізико-механічні
властивості корисної копалини і вмісних порід, газоносність,
багатоводність) і гірничотехнічні (технічний рівень виробництва, засоби механізації) [7, 10, 42]:
 вугільних родовищ (coal deposits) – для руйнування вугілля використовують механічні засоби, вибухові речовини; рідше гідравлічні та хімічні. Вугілля виймається комбайнами,
стругами, відбійними молотками, вибуховими речовинами,
врубовими машинами – на пологих і слабонахилених пластах
– комбайнами в поєднанні з пересувними механізованими
кріпленнями; на крутих механізована виїмка вугілля відбувається на пластах зі стійкими боковими породами. Доставка
вугілля здійснюється стрічковими та скребковими конвеєрами
(на крутому падінні – самопливом), по відкотних виробках –
електровозами. Особлива увага приділяється газоносності (зокрема, виділенню метану) та обводненості родовищ;
 рудних родовищ (ore deposits) – відбивання порід середньої та високої міцності ведуть вибуховим способом,
слабкої – механічним (прохідницькі й видобувні комбайни); при розробці родовищ, складених слабкими породами
або здатними під дією власної ваги та тиску перекривної
товщі обвалюватися, – самообваленням. Відбиту в очисному просторі корисну копалину випускають з виробок,
пройдених у днищі блоків (донний випуск), або з торців
горизонтальних виробок (торцевий випуск). Доставка руди – вибухова, самопливна (під дією власної ваги по рудоспусках, жолобах, настилах та ін.) і механізована (скреперами, конвеєрами, самохідними машинами для пересування руди в очисному просторі при пологому заляганні та по
виробках у підмурку блока). Застосовують навантажувальні машини, самохідні вагони, екскаватори, ковшові навантажувачі з автосамоскидами. Для підтримки в очисному просторі залишають цілики, роблять гірниче кріплення
(розпірне, станкове, штангове тощо) або закладку.
ПІДЗЕМНІ (underground) [7, 10, 42]:
 будівництво (construction) – возведення підземних споруд (тунелі, штольні, штреки, камери, шахтні стволи, різ171

номанітні споруди) закритим (з використанням буровибухових робіт, підземних щитів і комбайнів тощо) чи відкритим (шляхом опускання готових конструкцій на потрібні відмітки) способом;
 вилуговування корисних копалин (leaching) – метод
видобування корисної копалини вибірковим розчиненням
його хімічними реагентами в рудному тілі на місці залягання з вилученням на поверхню, застосовується для видобування кольорових, радіоактивних металів і рідкісних
елементів, фосфатів, боратів та ін. Родовище розкривається системою свердловин, по них подають розчинник,
який, фільтруючись по пласту, вилуговує корисні компоненти. Продуктивний розчин відкачується через інші свердловини. Для розробки монолітних непроникних рудних
тіл поклад розкривають гірничими виробками, подрібнюють буровибуховим способом, на верхньому горизонті
зрошують розчинником, який, стікаючи на нижній горизонт, розчиняє корисну копалину.
 розчинення корисних копалин (solubilization) – метод
видобування корисної копалини через свердловини розчиненням водою на місці її залягання, застосовується для
розробки покладів кам'яної та калійної солей, а також для
створення в соляних відкладах ємностей-сховищ нафтопродуктів і зріджених газів.
 сховище нафти, газу чи продуктів їхньої переробки
(depository of oil) – технологічний комплекс, штучно створений в природній або штучній ємності надр накопичувач
нафти чи газу і технологічно поєднані з ним споруди, які
служать для періодичного наповнення, зберігання і відбирання нафти, газу чи продуктів їхньої переробки для постачання споживачам.
ПІДНЯТТЄВА ГІРНИЧА ВИРОБКА (rise, raise) – вертикальна чи крутонахилена виробка, що не має безпосереднього виходу на денну поверхню, яка служить для пропускання руди, гірської породи, доставки закладних чи інших матеріалів з одного
горизонту на інший, пересування людей, вентиляції, прокладки
трубопроводів і електрокабелів, розвідувальних цілей [7, 10, 42].
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ПІДОШВА ПЛАСТА (bed floor) – стратиграфічно нижня поверхня пласта [6].
ПІДРАХУНОК
ЗАПАСІВ
КОРИСНИХ
КОПАЛИН
(calculation of reserves) – визначення кількості та якості мінеральної сировини в надрах; включає: оконтурювання родовища,
поділ запасів за їхніми категоріями, ступенем розвіданості, особливостями залягання, якістю руд умовами їхнього видобутку,
виділення підрахункових блоків за потужністю, вмістом корисної копалини тощо, визначення середніх параметрів і кількісний
підрахунок запасів по кожному з виділених блоків і загалом по
родовищу [14, 15, 16, 18, 24].
ПОЛЬОВІ РОБОТИ (field works) – комплекс ГРР, який проводиться безпосередньо на місцевості: геологічні маршрути, вивчення розрізів, проходка гірничих виробок, випробування, геофізичні дослідження, топогеодезичні роботи і т. ін. [8, 40].
ПОПЕРЕДНЯ РОЗВІДКА (preliminary exploration) – стадія ГРР,
яка проводиться з метою геолого-економічної оцінки виявлених
при пошукових роботах родовищ корисних копалин, що отримали
позитивну оцінку за даними пошуково-оціночних робіт на основі
техніко-економічних міркувань про їхню перспективність. За даними попередньої розвідки розробляють і затверджують тимчасові
кондиції, запаси по категорії С1–С2, готується техніко-економічна
доповідь (ТЕД) про доцільність детальної розвідки [40].
ПОШУКИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН (mineral
deposits prospeting) – комплекс ГРР, спрямованих на відкриття
родовищ корисних копалин на основі вивчення геологічної будови місцевості, генезису родовищ, закономірностей їхнього
розміщення, складання карт корисних копалин, лабораторних
досліджень тощо; поділяються на загальні пошуки, пошукові та
пошуково-оціночні роботи [8, 40].
ПОШУКОВІ ОЗНАКИ (prospecting shows) – геологічні, геофізичні, геохімічні, геоморфологічні та інші характеристики території, які є наслідком процесів формування, зміни та руйнування
концентрацій корисних компонентів і вказують на сприятливі
передумови для пошуків РКК [6]:
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 прямі (direct) – прояви та пункти мінералізації, шліхові,
первинні й вторинні літохімічні, радіометричні, біогеохімічні, гідро- і атмохімічні аномалії й потоки розсіювання,
точкові проби, відвали давніх гірничих розробок і шлаків,
які вміщують корисні компоненти;
 непрямі (inderect) – родовища, прояви, пункти мінералізації корисних копалин і порід, генетично споріднених з
основною корисною копалиною; шліхові ореоли та потоки
мінералів-супутників, метасоматично змінені породи, що
супроводжують зруденіння; геофізичні аномалії, форми
рельєфу, певні види рослин, що є індикаторами зруденіння або ореолів розсіювання, інші ознаки.
ПОШУКОВО-ОЦІНОЧНІ РОБОТИ (prospecting and appraisal)
– стадія ГРР, яка проводиться на площах, виявлених під час проведення пошукових робіт, з метою прогнозної геолого-економічної
оцінки проявів корисних копалин і відбракування тих із них, які не
мають промислового інтересу; включає великомасштабне спеціалізоване геологічне картування, мінералого-петрографічне, геохімічне, технологічне дослідження із застосуванням поверхневих і підземних гірських виробок, оцінку прогнозних ресурсів категорії Р1 і
підрахунок запасів – С2 [40].
ПРОБА (sample) – матеріал, відібраний за встановленими правилами, об'єкта, що вивчається (гірська порода, корисна копалина), для подальшого аналізу і вивчення, різновиди [9, 21, 27]:
 борознова (trenc) – відібрана з борозни, параметри якої
встановлюються для кожного типу об'єктів, що випробуються, проби можуть бути правильного перерізу (найчастіше завдовжки до 1 м, січенням 2 х 2 см), пунктирні й
об'ємні (валові);
 валова (bulk) – відрізняється великим об'ємом (0,5–5,0 т),
відбирають усю відбиту рудну масу, інколи з усієї виробки;
 групова (group) – сукупний матеріал рядових і об'єднаних
проб єдиного природного типу чи промислового сорту руди;
 задиркова (trenc) – відбирається шляхом зняття шару
товщиною від 3–10 до 20 см у межах рудного покладу,
який розкритий гірничою виробкою, відбирається по всій
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потужності рудного тіла, як правило, використовується
для випробування малопотужних рудних тіл з украй нерівномірним вмістом корисних компонентів;
 контрольна (check) – дублікат звичайної проби, необхідний для контролю випробування;
 шліхова (panned) – результат промивки з допомогою
лотка чи механічних приладів певної кількості пухкого
піщано-гравійного матеріалу (зазвичай від 15 до 50 кг) для
встановлення складу і кількості важких мінералів; при
пошуках золота промивка ведеться до чорного шліху, а
при пошуках каситериту та інших мінералів – до сірого.
ПРОБОВІДБІРНИК (sampler) – апарат для відбору проб рідини і
газу в нафтових і газових свердловинах, а також у свердловинах для
видобутку води чи пару [9, 21, 27].
ПРОВІТРЮВАННЯ (ventilation) – процес видалення з відкритих чи підземних гірських виробок газоподібних і пилових часток, що забруднюють атмосферу [7, 10]:
 кар'єру (open pit) – створення нормальних атмосферних
умов у кар'єрі, у зв'язку зі значною запиленістю і загазованістю атмосфери включає: правильну орієнтацію контурів
кар'єру відповідно до переважного напрямку вітрів; вибір
технології робіт, що мінімально забруднюють атмосферу;
оцінку ефективності природного провітрювання; вибір засобів, схем і періодів штучного провітрювання.
 шахт (shaft) – створення в шахтах нормальних атмосферних умов для запобігання небезпечних скупчень шкідливих
газів характеризується кількістю повітря, що подається в
шахту, та величиною депресії загальношахтного вентилятора. Необхідна кількість повітря визначається відповідно
до допустимих норм метану, вуглекислого газу та газів, що
утворилися при вибухових роботах; забезпечення тих, хто
працює в шахті, достатньою кількістю чистого повітря;
зниження до санітарних норм пилу в гірничих виробках.
ПРОГНОЗНІ (forecast) [22–24, 28, 29, 31, 33, 35]:
 карти (maps) – геологічні карти, які відображують перспективність районів щодо можливого поширення площ
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нових родовищ корисних копалин, де виділяються площі з
відомими родовищами; площі, перспективні для виявлення нових родовищ; площі безперспективні;
 чинники (forecast conditions) – гірські породи, геологічні тіла, структури та процеси, що виникли завдяки сприятливим палеографічним, геодинамічним і термодинамічним обстановкам, які послужили причинами або умовами
утворення, розміщення та збереження мінеральних родовищ певного типу і масштабу на глибинах, доступних для
пошуку, розвідки та експлуатації.
ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ (producing horizont) – витриманий за площею пласт-колектор (чи їхня група) у складі
нафтогазового комплексу з єдиною гідродинамічною системою,
який насичений рухливими вуглеводнями і здатний їх віддавати
в промислових масштабах [6].
ПРОЕКТУВАННЯ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ
(exploration planning and drafting) – визначення методики, послідовності, обсягів, технічних засобів, організації, термінів і
умов фінансування ГРР на різних стадіях їхнього проведення
(геологозйомочна, пошукова, пошуково-розвідувальна, попередня розвідка, дорозвідка) для конкретних площ, родовищ, рудних тіл, що розробляється у вигляді проекту на проведення ГРР
згідно з технічним завданням, де визначаються цільове призначення робіт, геологічні завдання, послідовність і основні методи
їхнього вирішення, очікувані результати і терміни робіт [8, 40].
ПРОЕКТУВАННЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ (mining
planning and design) – розробка комплексної технічної документації (проекту), яка включає техніко-економічне обґрунтування, підрахунки, креслення, макети, кошториси, пояснювальні записки та
інші матеріали, необхідні для будівництва підприємства [7, 10, 42].
ПРОЖИЛОК (veinlet) – витягнуте скупчення рудної речовини
жилоподібної форми з дуже невеликою потужністю (міліметри,
до сантиметрів) [6].
ПРОХОДКА ГІРНИЧИХ ВИРОБОК (mine workings) – штучне утворення в земній корі порожнин шляхом виймання гірських порід для геологічного вивчення і розкриття родовища ко176

рисної копалини, транспортування, вентиляції тощо: шахтні
стволи, штольні, квершлаги, горизонтальні та похилі виробки
(штреки, бремсберги, уклони) та ін. [7, 10, 42].
ПУНКТ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ (point of mineralizatin) – прояв, в
якому якість корисної копалини та кількість запасів не відповідають вимогам промисловості за даного стану вивченості [6].
РОЗВІДКА РОДОВИЩ (exploration) [40]:
 газових (gas field exploration) – комплекс робіт, які дозволяють установити промислове значення і провести підготовку до розробки газового родовища, виявленого на
пошуковому етапі, – буріння розвідувальних свердловин,
дослідження літологічного складу порід, їхніх колекторських властивостей, потужності та газонасиченості продуктивних горизонтів, зміни їхніх параметрів по площі й по
розрізу, дослідження фізико-хімічного складу води і газу,
установлення продуктивності свердловин і т. ін.;
 нафтових (oil field exploration) – комплекс робіт, які дозволяють установити промислове значення і провести підготовку до розробки нафтового родовища, виявленого на
пошуковому етапі, включає буріння свердловин і проведення досліджень, необхідних для підрахунку запасів родовища і проектування його розробки; від розвідки газових родовищ відрізняється більш густою мережею розвідувальних свердловин;
 твердих корисних копалин (mining exploration) – комплекс робіт, які дозволяють визначити промислове значення і провести підготовку до розробки родовища твердих корисних копалин, виявленого в результаті пошуковооціночних робіт – визначення параметрів рудних тіл, їхнього складу, вмісту корисних і шкідливих компонентів,
мінерального складу і технологічних властивостей руд,
інших даних, необхідних для підрахунку запасів і обґрунтування економічної доцільності розробки родовища.
РОЗВІДУВАЛЬНІ (exploration) [1, 2, 10, 19, 25, 39]:
 геофізика (exploration geophysics) – комплекс польових
геофізизичних досліджень з метою пошуків і розвідки ро177

довищ корисних копалин, контролю за їхнім відпрацюванням, рішення інженерно-геологічних завдань під час
будівництва великих споруд, доріг, нафтопроводів тощо;
базується на вивченні природних і штучно збуджених полів (геомагнітного, гравітаційного, електромагнітного,
геотермічного, ядерно-фізичного тощо); включає аерогеофізичну, морську геофізичну, польову (наземну) геофізичну розвідки, геофізичні дослідження у свердловинах та
інших підземних виробках тощо;
 сітка (exploration network) – система розвідувальних ліній, що перетинаються, утворена в поздовжній площині тіла
корисної копалини; може мати квадратну, прямокутну, ромбічну та іншу форму залежно від розмірів, типу і форми рудних тіл, розмір комірок визначається ступенем неоднорідності корисної копалини в межах покладу, морфологією тіл корисних копалин, складністю геологічної будови родовища і
стадією ГРР (категоріями запасів, що підраховуються).
РОЗКРИТТЯ РОДОВИЩА (deposit opening) – проходка капітальних гірничих виробок, що відкривають доступ з поверхні до
родовища, забезпечують можливість проведення підготовчих
гірничих виробок, необхідних для обслуговування очисних (видобувних) забоїв, створення транспортних зв'язків між очисними забоями та пунктом приймання корисної копалини на поверхні, забезпечення умов для безпечного пересування людей; подачі чистого повітря до робочих ділянок тощо. Найважливіші
техніко-економічні чинники розкривання РКК: мінімальні початкові капітальні витрати і терміни будівництва шахти, концентрація виробництва за умови максимального збільшення видобування з очисного забою, скорочення довжини гірничих виробок
та ін. Різновиди розкриття [7, 10, 42]:
 кар'єрне (quarry) – здійснюється за допомогою капітальних траншей, напівтраншей, розрізних траншей, інколи
безтраншейним методом (за допомогою екскаваторів, кабельних кранів);
 шахтне (shaft) – розкриття вертикальними і похилими
шахтними стовбурами, штольнями за різними схемами
(одногоризонтні, багатогоризонтні);
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 свердловинне (well, hole) – буріння свердловин, їхнє
кріплення, облаштування забою та устя, облаштування
свердловин для видобутку корисних копалин; як правило,
застосовують на покладах нафти, газу, підземних вод, а
також для таких твердих корисних копалин, які видобувають тепловим (напр., газифікація вугілля), хімічним
(вилуговування, розчинення), гідравлічним і гідромеханічним (свердловинний гідровидобуток) методами.
РОЗКРИВНІ ПОРОДИ (stripping) – гірські породи, які покривають і вміщують корисну копалину і підлягають виїмці та переміщенню в процесі відкритих гірничих робіт [7, 10, 42].
РОЗКРИВНІ РОБОТИ (stripping overburden removal) – видалення гірських порід, що перекривають поклади корисних копалин, при відкритій розробці родовищ [7, 10, 42].
РОЗРОБКА РОЗКРИВУ (exploitation, working out of stripping)
[7, 10, 42]:
 валова – видобування без роз'єднання спільно залягаючих різних розкривних порід, а також ґрунтів;
 селективна – роздільне видобування спільно залягаючих різних розкривних порід, а також гумусованої частини ґрунтів.
РОЗРОБКА РОДОВИЩ (exploitation, mining) – система організаційно-технічних заходів з видобування корисної копалини з
надр Землі [6]:
 відкритим способом (surface mining) – відкритими гірничими роботами вилучають тверді корисні копалини; таким способом у світі видобувається близько 60 % руд металів, 85 % руд неметалів, до 100 % нерудних корисних копалин, близько 35 % вугілля; включає відкриті виробки, кар'єри і траншеї, елементами яких є глибина, поздовжній
уклон підошви, ширина, довжина, кути укосів бортів;
 газових (exploitation of gas field) – комплекс робіт з вилучення природного газу з пласта-колектора: буріння спостережних та експлуатаційних свердловин, дотримання
припустимих технологічних режимів їхньої експлуатації,
промислова обробка газу, що надходить на денну поверхню, забезпечення заданого режиму видобутку газу з опти179

мальними техніко-економічними показниками і режимом
газовіддачи, капітальний ремонт свердловин тощо;
 газоконденсатних (exploitation of gas condensate field)
– комплекс робіт з вилучення газоконденсатної суміші з
пласта-колектора;
 морська (off-shore mining, sea mining) – комплекс робіт
з видобутку корисних копалин з морської води (солі, деякі
метали та їхні сполуки, здійснюється переважно випаровуванням), морського дна (розсипи золота, каситериту,
ільменіту, алмазів, залізо-марганцеві конкреції, здійснюється переважно драгуванням), під дном морів і океанів
(рідкі й газоподібні вуглеводні, здійснюється переважно
свердловинним методом);
 нафтових (oil field exploitation) – здійснення процесу пересування рідин (нафти, води) та газу в пластах до експлуатаційних свердловин завдяки системі нафтових, нагнітальних і контрольних свердловин. Головні техніко-економічні
показники: дебіт нафти, зміни його в часі, коефіцієнт нафтовіддачі, капітальні вкладення, собівартість тощо;
 підземним способом (exploitation, mining) – добувні
роботи ведуться з підземних виробок або через свердловини (видобування рідких і газоподібних корисних копалин, твердих корисних копалин у разі підземного вилуговування, підземного розчинення, свердловинного гідродобування, підземної газифікації вугілля); включає капітальні виробки: головні (шахтні стволи і штольні) та допоміжні (квершлаги, гезенки, бремсберги та уклони) і підготовчі
виробки (штреки);
 розсипів (placer mining) – здійснюється підземним і відкритим (дражний, скреперо-бульдозерний, екскаваторний,
гідромеханізований) способами; переважають відкриті роботи, за допомогою яких розроблюють розсипи потужністю
до 15–18 м, а драгами – до 60 м; гірнича маса, що вміщує
піски, надходить на установки гравітаційного збагачення;
 твердих корисних копалин (exploitation, mining) – комплекс гірничих робіт з вилучення корисних копалин з надр
Землі: будівництво гірничих підприємств (кар'єри, шахти,
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рудники), упровадження циклічно-поточних схем ведення
робіт; рекультивація земель і надр, порушених гірничими
роботами тощо; головні методи розробки: шахтний, кар'єрний, свердловинний і морський.
РОЗРОБКА РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ (exploitation, mining)
– технологічний процес вилучення з родовищ нафти, газу, супутніх
корисних компонентів, який складається з дослідно-промислової та
промислової розробки родовища [6]:
 дослідно-промислова (experimental-industrial) – стадія
геологічного вивчення родовища, на якій здійснюється
видобуток з родовища обмеженої кількості нафти і газу з
метою визначення його промислової цінності, уточнення
гірничо-геологічних і технологічних параметрів, необхідних для підрахунку запасів нафти, газу і супутніх компонентів та обґрунтування вибору раціонального методу
(технології) промислової розробки родовища;
 промислова (industrial) – технологічний процес вилучення з родовища нафти, газу та супутніх їм корисних компонентів, що здійснюється на основі відповідних проектних документів після завершення геологічного вивчення родовища,
геолого-економічної оцінки і затвердження у встановленому
порядку запасів нафти, газу і супутніх компонентів.
РОЗСІЧКА (crosscuts) – підземна горизонтальна гірнича виробка
незначної довжини, яку проходять з інших підземних гірничих виробок для простеження чи пересічення рудного тіла [7, 10, 42].
РОЗЧИСТКА (stripping) – найпростіша гірнича виробка для
вивчення корінних порід і покладів корисних копалин шляхом
зняття малопотужного шару пухких відкладів, що їх перекривають [7, 10, 42].
РУДНИК (mine) – гірниче підприємство, що видобуває рудні та
нерудні корисні копалини підземним способом [6].
РУДНИЧНІ (mining) [7, 10, 42]:
 атмосфера (atmosphere) – атмосферне повітря підземних гірничих виробок; порівняно з атмосферним повітрям
вміщує менше О2 і більше N2 і CO2 внаслідок окисних
процесів і виділення СО2 з гірських порід, інколи – домі181

шки отруйних і вибухових газів, рудничного пилу: оксид
вуглецю, ГДК – 20 мг/м3 (0,0016 % за об'ємом); оксиди
азоту, ГДК – 5 мг/м3 (0,0001 %); сірководень, ГДК –
10 мг/м3 (0,00066 %); сірчаний газ, ГДК – 10 мг/м3
(0,00035 %); газоподібні продукти розпаду радіоактивних
речовин, ртутні пари, аміак, метан, максимальний допустимий вміст – 0,5–2 %; водень, максимальний допустимий
вміст – 0,5 %; пари бензину, сірководень тощо;
 води (waters) – підземні (іноді поверхневі) води, що надходять до гірничих виробок і піддаються фізико-хімічному
зміненню в процесі гірничих робіт (окиснення вод, вилуговування гірських порід, змінення газового та бактеріального
складу, забруднення нафтопродуктами тощо);
 газ (gas) – горючий газ, що виділяється у вугільних шахтах (рідше в соляних, металорудних, сірчаних) – безбарвний, легший за повітря, складається з метану, вміщує також азот, водень, вуглекислий газ, сліди неону, аргону,
вуглеводнів; виникає внаслідок розкладання органічних
речовин під дією мікроорганізмів, тепла, тиску, іноді радіації; при вмісті 5–16 % – вибухонебезпечна суміш;
 транспорт (transport) – система пересування вантажів
(корисна копалина, пуста порода, машини, обладнання,
кріпильні матеріали) підземними гірничими виробками –
конвеєри, самопливні пристрої, трубопроводи; рейковий,
безрейковий самохідний, скреперний транспорт, самохідні
вагонетки, навантажувально-транспортні агрегати; розрізняють доставку (пересування гірничої маси від забою до
відкотних виробок або рудоспусків), відкатку (транспортування до капітальних гірничих виробок) та шахтний
підйом (пересування по вертикальних і похилих гірничих
виробках з кутом нахилу понад 30о).
РУДОПРОЯВ (show of ore, ore manifestation, ore occurrence,
ore site) – невелике природне скупчення мінеральної речовини,
яке за умовами залягання відповідає вимогам промисловості,
але через невеликі запаси або недостатню вивченість не може
вважатися об'єктом розробки; при збільшенні запасів унаслідок
182

дорозвідки або зниження кондиційних вимог може перейти до
категорії родовищ [6].
РУДОПІДГОТОВКА (ore dressing) – сукупність процесів обробки руди різними методами (дроблення, грохочення, подрібнення, класифікація, збагачення, згрудкування, шихтування тощо)
для отримання продуктів, придатних для подальшої переробки
згідно з прийнятою технологією та існуючими вимогами [7, 42].
РУДОРОЗБИРАННЯ (ore picking) – ручний відбір шматків руди величиною 25–300 мм, чи пустої породи, чи шкідливих домішок з рудної маси під час її сортування [6].
РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД (disintegration, rock
breaking) – порушення суцільності природних мінеральних агрегатів, гірських порід, їхніх масивів під дією природних (вивітрювання, зсуви, осідання, осипи, вулканічні вибухи, землетруси,
розломи, обрушення гірничих виробок та ін.) чи штучних (вибухове, механічне, гідравлічне, вибухогідравлічне, термічне, електричне, електромагнітне та ін.) факторів [7, 10, 42].
СВЕРДЛОВИНА (hole) – бурова гірнича виробка круглого перерізу глибиною понад 5 м і діаметром зазвичай 75–300 мм, що
проходиться за допомогою бурової установки з поверхні землі
або з підземних гірничих виробок під будь-яким кутом до горизонту. Розрізняють початок свердловини (устя), дно (вибій) і
стовбур. За призначенням підрозділяються на розвідувальні (для
інженерно-геологічних і гідрогеологічних пошуків, вивчення
структур, геофізичних робіт, пошуків і розвідки корисних копалин), експлуатаційні (для видобування нафти та газу, підземних
вод, мінеральних солей та ін.), допоміжні (нагнітальні, п'єзометричні, вентиляційні, водовідливні, дегазаційні), спеціальні (заморожуючі, тампонажні, дренажні тощо), вибухові (для розміщення в них зарядів ВР). Створюється послідовним руйнуванням гірських порід (бурінням), видаленням породи та закріпленням стінок свердловини [3, 11, 39]:
– у стійких породах – без кріплення;
– у нестійких породах – тонкостінними обсадними трубами;
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– у сильно тріщинуватих породах – тампонують швидкотужавіючими сумішами;
– експлуатаційні та глибокі розвідувальні – металевими
обсадними трубами і цементують;
– неглибокі свердловини на воду – трубами із пластмаси.
СВЕРДЛОВИННІ (well) [3, 11, 38, 39]:
 геофізика (well geophysics) – геофізичні дослідження,
що виконуються з метою вивчення масиву гірських порід
в оточенні свердловин і між свердловинами (на відмінність від каротажу) із завданнями: виявлення тіл корисних
копалин і визначення їхнього положення, розмірів, форми,
елементів залягання; оцінка фізичних параметрів і мінерального складу тіл; підрахунок запасів корисних копалин;
кореляція та побудова (з використанням даних каротажу)
геологічних розрізів;
 гідродобування (hydraulic well mining) – метод підземного видобування твердої корисної копалини, що полягає
в її руйнуванні та доставці до свердловин водою і видачі у
вигляді гідросуміші на поверхню; застосовується переважно для видобування пухких і слабозцементованих руд,
які залягають у вигляді пластів на відносно невеликій глибині. Родовище розкривається свердловинами (діаметром
100–300 мм), масив руди руйнується завдяки гідравлічному градієнту тиску (вода до пласта нагнітається в одну
групу свердловин і пульпа відкачується із сусідніх) або
струменем води (вода під тиском подається до гідромонітора). Інтенсифікація руйнування можлива шляхом вібраційної, вибухової дії, попереднього послаблення рудного
масиву хімічними або мікробіологічними способами. На
поверхню гідросуміш подається гідроелеватором, ерліфтом або завдяки створенню надлишкового тиску в пласті;
 гірнича технологія (bore mining) – наукова дисципліна про
свердловинний спосіб розробки родовищ корисних копалин.
СЕЙСМІЧНІ (seismic) [38]:
 каротаж (seismic logging) – дослідження сейсмічних
властивостей гірських порід у бурових свердловинах шля184

хом визначення швидкостей пружних хвиль, їхніх коефіцієнтів відбиття, проходження і поглинання для інтерпретації даних сейсморозвідки, дослідження літологічного
складу та фізичного стану (проникність, пористість та ін.)
порід, виділення нафтогазоносних продуктивних пластів і
контролю технічного стану свердловин;
 розвідка (seismic survey) – методи розвідувальної геофізики, що ґрунтуються на вивченні особливостей розповсюдження пружних хвиль у земній корі з метою дослідження
її геологічної будови методами відбитих і заломлених
хвиль і п'єзоелектричного ефекту, що використовують різницю пружних властивостей та щільності гірських порід;
застосовується при вирішенні завдань структурної геології,
для пошуку структур, сприятливих для скупчення покладів
нафти і газу, вивчення структур рудних полів, виявлення
великих розломів, визначення форми корінних порід під
наносами, локалізації пегматитових тіл і кварцових жил,
визначення інженерних властивостей ґрунтів, положення
водотривів і рівня ґрунтових вод тощо;
 хвилі (seismic waves) – коливання, які розповсюджуються в Землі від природних (землетруси, вулкани, зсуви та
ін.) і штучних (вибухи, вібратори та ін.) джерел у вигляді
поздовжніх (Р) і поперечних (S) хвиль, а поблизу меж поділу – ще й поверхневих хвиль Релея та Лява.
СЕЛЕКТИВНА РОЗРОБКА РКК (selective mining) – відособлене вилучення з надр кожної зі спільно залягаючих корисних
копалин чи їхніх технологічних типів і пустих порід; забезпечує
повне вилучення корисної копалини при мінімальному збідненні, але підвищує витрати на видобування та ускладнює організацію гірничих робіт; ефективна для розробки цінних руд, підвищує якість гірничої маси, яка надходить на переробку [7, 10, 42].
СЕПАРАЦІЯ (separation) – процес розподілу сумішей різнорідних часток твердих матеріалів, рідин різної щільності, суспензій твердих часток або краплинок у газі чи парі; ґрунтується
на відмінності у фізичних або фізико-хімічних властивостях
компонентів суміші (розміри твердих часток, форма, блиск, коефіцієнт тертя, міцність, пружність, магнітна сприйнятливість,
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електропровідність та ін.). У збагаченні корисних копалин застосовується сепарація: повітряна або пневматична, магнітна,
пінна (флотація великих часток), радіометрична, електрична, у
важких середовищах, за тертям, за пружністю та ін. [6].
СЕПАРАТОР (separator) – апарат для розділення твердих і рідких речовин, компонентів мінеральної сировини, видалення
газу, твердих і рідких часток з рідинних і газоподібних середовищ і двофазної піни [6].
СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ (spectrum analysis) – фізичний метод визначення хімічного складу речовин за спектрами їхнього
електромагнітного випромінювання, поглинання, віддзеркалення
або люмінесценції (атомно-абсорбційний, атомно-флуоресцентний, лазерний, атомний емісійний та інші методи аналізу) [12].
СТАДІЇ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ (exploration
stages) – частини геологорозвідувального процесу, що визначаються притаманними їм об'єктами геологічного вивчення, цілями
та методами ГРР, вимогами до їхніх кінцевих результатів [40]:
 Стадія І. Регіональне геологічне вивчення території
України:
– Підстадія І-1. Регіональні геолого-геофізичні дослідження м-бу 1:1000 000 – 1: 500 000;
– Підстадія І-2. Регіональні геологозйомочні, геофізичні, роботи м-бу 1:200 000 (1:100 000);
– Підстадія І-3. Геологозйомочні й геологопрогнозні
роботи м-бу 1:50 000 (1:25 000);
 Стадія ІІ. Пошук і пошукова оцінка родовищ корисних
копалин:
– Підстадія ІІ-1. Пошукові роботи;
– Підстадія ІІ-2. Пошуково-оціночні роботи;
 Стадія ІІІ. Розвідка родовищ корисних копалин.
СУПУТНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ І КОМПОНЕНТИ
(passing mineralization) – корисні копалини і компоненти, видобуток яких здійснюється разом з основними корисними копалинами, а вилучення і промислове використання технологічно
можливі та економічно доцільні в процесі переробки основної
мінеральної сировини [6]. Поділяються на дві групи:
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– компоненти, що утворюють власні мінерали, які можуть бути вилучені в окремі концентрати чи промпродукти, або накопичуються в продуктах переробки корисних
копалин у кількостях, достатніх для їхнього наступного
вилучення на економічно раціональній основі;
– компоненти, що утворюють домішки у складі мінералів основних і супутніх корисних копалин, органічні, металічні та інші сполуки у вугіллі та вуглистих породах, які
можуть бути вилучені способом хімічного, металургійного
та інших переробок мінеральної сировини.
Головними чинниками економічної цінності супутніх компонентів є:
– особливості розподілу і концентрації, які дозволяють вести їхнє селективне видобування разом з головними корисними копалинами;
– наявність технологічної схеми вилучення з мінеральної
сировини;
– можливість оцінки запасів і рівня витрат на їхнє вилучення;
– необхідність оцінки промислового значення супутніх компонентів тільки в родовищах, доцільність освоєння яких визначена за основною корисною копалиною.
ТЕХНІЧНИЙ РІВЕНЬ ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
(technical level of mining enterprise) – сукупність властивостей гірничого підприємства, що відображують ступінь його технічної досконалості, яка оцінюється комплексним показником Кт.у [7, 10, 42]:
Кт.у. =

n

 K тi  δтi ,
i 1

утi
≤ 1; утi,
xтi
xтi– відповідно одиничні та базові показники Т.р.; δтi – коефіцієнт вагомості одиничних показників Т.р.; n – кількість одиничних показників, що враховуються.
УРАГАННА ПРОБА (hurricane sample) – проба, яка відрізняється аномально високим вмістом корисного компонента [6, 9].

де Ктi – профілі одиничних показників Т.р.; Ктi =
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УСТУП (scarp, ledge) – крутий елемент форм рельєфу або системи розробки родовища [7, 10, 42].
ФЛОТАЦІЙНІ РЕАГЕНТИ (flotation reagents) – хімічні речовини, які, будучи в рідкій фазі пульпи та адсорбуючись на межах поділу фаз рідина – газ і тверда фаза – рідина, створюють умови для
вибіркової (селективної) флотації часток певних мінералів [6]:
– збирачі (гас, нафтові масла, жирні кислоти та їхні солі
та ін.) – служать для гідрофобізації поверхні часток мінералів, які флотуються, що робить можливим їхнє прилипання до бульбашок газів;
– піноутворювачі (технічні спирти та їхні суміші, аміни
та ін.) – підвищують стійкість мінералізованої піни, сприяють кращому диспергуванню повітря в пульпі та утворенню найдрібніших бульбашок;
– регулятори (сульфід натрію, мідний купорос, рідке
скло, силікат натрію та ін.) – застосовуються для підвищення вибірковості та міцності закріплення збирачів на
поверхні певних мінералів, надання мінералізованій піні
оптимальної стійкості.
ФЛОТАЦІЯ (flotation) – процес розділення дрібних твердих
частинок (головним чином мінералів) у водній суспензії (пульпі)
або розчині, заснований на вибірковій концентрації (адсорбції)
частинок на межі поділу фаз відповідно до їхньої поверхневої
активності або змочуваності; виділяють частинки: гідрофобні
(погано змочуються), вибірково закріплюються на межі поділу
фаз, зазвичай газу й води, та відокремлюються від гідрофільних
(добре змочуються) часток, надалі бульбашки газу або краплі
масла прилипають до погано змочуваних водою часток і підіймають їх до поверхні; один з основних методів збагачення корисних копалин (руд рідкісних металів, тонкого золота, хімічної
(апатит, фосфати природні, флюорит та ін.) і технічної (графіт,
тальк) сировини, вугілля, сірки та ін.), застосовується також для
очищення води від органічних речовин і твердих суспензій у
хімічній, нафтопереробній та інших галузях промисловості. Розрізняють декілька видів Ф.: масляну, плівкову, пінну [6, 12].
ХВОСТИ (tailings) – відходи переробки і збагачення руд, в яких
вміст цінних компонентів нижчий, ніж у первісній сировині й
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вони не можуть бути вилучені за прийнятої технології. У більшості випадків залишаються обводнені чи мулисті хвости, котрі
зливаються у хвостосховища, забруднюючи на тривалий час навколишнє середовище [7, 10, 42].
ХВОСТОСХОВИЩЕ (tailingsstorage) – гідротехнічна споруда
для приймання і зберігання відходів збагачення корисних копалин (хвостів), де відбувається поступове осідання твердої фази
хвостів, іноді за допомогою додавання реагентів – коагулянтів і
флокулянтів; надалі відстояна вода піддається очищенню і скидається у водойми або повертається до збагачувальної фабрики
для технологічних потреб [7, 10, 42].
ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ (chemical technology) – процеси, методи та засоби хімічної переробки сировини і проміжних продуктів завдяки єдиній технологічній системі, яка включає фізикохімічні та технологічні процеси: стирання і сортування твердих
матеріалів (напр., дрібнення), утворення та розподіл гетерогенних
систем (відстоювання, диспергування), масообмін (кристалізація,
абсорбція, адсорбція) і теплообмін, стиснення газів, створення
високих і низьких температур, електричних, магнітних, ультразвукових полів тощо. Вона класифікується за різними принципами: 1) за сировиною (напр., технологія переробки мінеральної
сировини); 2) за товарною ознакою (напр., технологія добрив);
3) за групами періодичної системи елементів (напр., технологія
лужних металів, важких металів); 4) за типами хімічних реакцій та
процесів (технологія хлорування, сульфування та ін.) [7, 10, 42].
ХЛОРУВАННЯ (chlorination) – технологічний процес нагрівання
матеріалів, що вміщують метали, в атмосфері хлору, хлорвмісних
газів або в присутності хлористих солей з метою їхнього вилучення
завдяки процесу взаємодії оксидів або сульфідів металів із хлором
чи хлоридом водню за оборотними реакціями [7, 10, 42].
ШАХТА (mine, colliery) [7, 10, 42]:
– вертикальна або нахилена гірська виробка, пройдена з
поверхні землі або з підземних виробок для розвідки і
розкриття родовища;
– гірниче підприємство, що здійснює видобуток корисних
копалин підземним способом, має підземні споруди (копри,
надшахтні будови, склади та ін.) і сукупність підземних
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гірничих виробок, оснащене машинами та механізмами для
видобування і транспортування корисної копалини, проведення гірничих виробок, водовідливу та вентиляції.
ШАХТНЕ ПОЛЕ (mine field) – родовище корисної копалини
або його частина, що відводиться для розробки однією шахтою,
обмежується за простяганням, підняттям і падінням (бічні, верхня та нижня межі); вміщує запаси корисної копалини, обсяг
яких зумовлює виробничу потужність і термін служби шахти;
категорії шахтних полів [7, 10, 42]:
– невеликі, довжина поля по простяганню – до 600 м (тонкі
та середньої потужності пласти), до 300 м (пласти більше
15 м), рудна площа до 5000 м2;
– середні, відповідно 600–1000 м, 300–600 м, 5000–12000 м2;
– великі, відповідно 1000–1500 м, 600–1000 м, 12000–
25000 м2;
– дуже великі, відповідно більше 1500 м, більше 1000 м,
більше 25000 м2.
ШАХТНА ГІРНИЧА ТЕХНОЛОГІЯ (mining technology) –
дисципліна, що вивчає проблеми шахтного способу розробки
родовищ, їхню експлуатацію підземним способом [7, 10, 42].
ШЛІФ (thin-section) – тонкий (0,02–0,03 мм) зріз гірської породи
або мінералу, призначений для їхнього вивчення під мікроскопом
у прохідному, зазвичай поляризованому світлі [6, 9].
ШЛІХ (heavy concentrate) – концентрат важких мінералів після
промивки у воді природних пухких відкладів або роздроблених
гірських порід [6, 9].
ШЛІХОВИЙ АНАЛІЗ (heavy concentrate analysis) – пошуковий метод, заснований на вивченні шліхів [6, 9].
ШЛЮЗ (sluice, lock) – похилий жолоб прямокутного перерізу,
зазвичай із шорстким дном з ворсистої тканини, покритої трафаретом з дерев'яних брусків, рифленої гуми тощо для гравітаційного збагачення корисних копалин. При просуванні потоку
пульпи відбувається розшарування часток за щільністю та величиною: важкі мінерали осідають на дно, утримуючись силами
тертя, яке створюється шорсткістю і трафаретами; вихрові потоки, що утворюються, сприяють вибірковому збагаченню [6].
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РОЗДІЛ IV
Металічні корисні копалини
Металічні корисні копалини – природні утворення, в
яких корисним компонентом є рудні мінерали, що містять
певний метал, який може ефективно вилучатись окремо або
попутно з іншими корисними компонентами.
Україна має унікальну мінерально-сировинну базу і за цим
показником входить до провідних країн світу (США, ПАР,
Китай, Канада, Австралія, Росія, Індія, Бразилія, Казахстан,
Узбекистан та ін.). Це, у першу чергу, обумовлено різноманіттям геологічної будови і складною багатоетапною історією її
розвитку. Експлуатація МСБ багато в чому забезпечує добробут нашої держави, зокрема за рахунок експорту рудної продукції країна отримує понад 60 % валютних надходжень. Це пов'язано з розмаїттям видів і типів родовищ корисних копалин
у межах Українського щита, Карпатської складчастої області
та інших геологічних структур України.
Основу МСБ України становлять рудні родовища. Нині
розробляються родовища залізних, марганцевих, уранових,
титанових, цирконієвих руд; відомі родовища золота, берилію, літію, ванадію, скандію, свинцю, цинку, ніобію, танталу, стронцію, гафнію, кадмію, срібла, рідкісноземельних елементів, які за параметрами наближаються до промислових,
що обумовлює можливість їхнього залучення у виробництво
найближчим часом; прогнозується можливість виявлення
родовищ міді, хрому, вольфраму, олова, молібдену, сурми,
алюмінію, нікелю, платиноїдів, рідкісних металів та ін.

АЛЬБІТИТОВІ РОДОВИЩА (albitite deposits) – штокоподібні й лінійно витягнуті тіла альбітитів, до яких приурочені скупчення рудної мінералізації (колумбіт-танталіт, пірохлор, циркон,
берил, лепідоліт, бертрандит, уранініт, торит та ін.) [1, 6].
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АЛЬПІЙСЬКІ ЖИЛИ (alpine lodes) – жили, мінеральний
склад яких тісно пов'язаний зі складом вмісних порід, продукт
перевідкладення в тріщинах матеріалу вмісних порід метеорними водами чи гідротермальними розчинами [16–18].
АЛЮВІАЛЬНИЙ РОЗСИП (alluvial placer) – промислове скупчення зерен корисних мінералів в уламкових відкладах руслової фації алювію, що виникають унаслідок руйнування і розмиву
корінних родовищ і перевідкладаються постійними чи тимчасовими водними потоками; характерний тип родовищ золота, платини, каситериту, ільменіту, циркону, колумбіту, танталіту, вольфраміту, монациту, алмазів тощо [2, 41].
ВІТВАТЕРСРАНД (Witwatersrand) – рудний район і золоторудне родовище (із супутньою урановорудною мінералізацією) в ПАР,
пов'язані з однойменною серією, представленою неоархейськими
(3,0–2,7 млрд р.) пісковиками загальною потужністю 6–7 тис. м з
прошарками кварцових конгломератів (0,3–4,5 м), де й сконцентрована рудна мінералізація первинно осадового походження з незначною (до 25 %) ремобілізацією і перевідкладенням за рахунок
накладених метаморфічних і метасоматичних процесів [13, 30, 45].
ВМІСТ (content) – концентрація корисного чи іншого компонента (мінералу, сполуки) в гірський породі чи мінералі, виміряється
у відсотках (залізо, титан, алюміній, мідь та ін.), г/т (золото, срібло, платина), каратах (алмаз), г/м3 (для розсипів) [7, 9].
ГЕОЛОГО-ПРОМИСЛОВИЙ ТИП РОДОВИЩ КОРИСНИХ
КОПАЛИН (geologo-industryal type of deposit) – сукупність родовищ, об'єднаних схожістю речовинного складу корисних копалин і спільністю геологічних умов їхнього утворення, що є реальними джерелами (не менше 1–3 % світового видобутку) постачання даного виду мінеральної сировини на ринок, визначаються
на основі генетичного класу, структури родовища, складу вмісних порід, мінералогічного складу руди тощо [5, 19, 44].
ГНІЗДО РУДНЕ (nest, seat, pocket, socket, jack, recess, bunch) –
порівняно невелике за розміром суцільне скупчення рудної корисної копалини на родовищах золота, ртуті, хромітів тощо [33–35].
ГРЕЙЗЕНОВІ РОДОВИЩА (greisen deposits) – високотемпературні ендо- та екзоконтактові родовища серед гранітоїдів чи
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вмісних алюмосилікатних порід, представлені штоками, штокверками, жилами кварц-мусковітового складу з топазом, флюоритом, турмаліном і мінералами кольорових і рідкісних металів
(Sn, W, Li, Be) [1, 6].
ДЖЕСПІЛІТ (jaspilite) – метаморфічна гірська порода хемогенно-осадового походження смугастої будови, яка складається
із кварцу, магнетиту, гематиту; залізна руда [3, 7, 9].
ЕКЗОГЕННІ РОДОВИЩА (exogenic deposits) – поклади корисних копалин, пов'язані з екзогенними процесами, що відбуваються на поверхні Землі: залишкові, інфільтраційні, розсипні й
осадові родовища [16–18].
ЕКЗОСКАРН (exoskarn) – скарн, який розвивається по вмісних
гірських породах поблизу контакту інтрузії [4, 7].
ЕНДОГЕННІ РОДОВИЩА (endogenous deposits) – поклади
корисних копалин, пов'язані з геохімічними процесами глибинних частин Землі, виділяються родовища: магматичні, пегматитові, карбонатитові, скарнові, гідротермальні [33–35].
ЕНДОСКАРН (endoskarn) – скарн, який розвивається по інтрузивній породі поблизу її контакту внаслідок власних летких речовин і розчинів, тобто ендоконтактовий скарн [16–18].
ЭПІГЕНЕТИЧНІ РОДОВИЩА (epigenetic deposits) – поклади
корисних копалин, що утворилися пізніше за гірські породи, в
яких містяться [1, 6].
ЕПІДОТ (epidote) – породотвірний мінерал підкласу острівних
силікатів, Ca2(Fe3+,Al)Al2O(OH)[SiO4][Si2O7], утворює ізоморфний ряд з беззалізистим кліноцоїзитом; виділяються різновиди:
трав'яно-зелений тавмавіт (з домішкою Cr), вишнево-червоний
п'ємонтит (Mn), чорний мухініт (V), прозорий темно-зелений
пушкініт; характерний мінерал рудоносних пропілітів [7, 9].
ЖИЛА (vein, lode, seam) – пластиноподібне геологічне тіло,
утворене внаслідок заповнення мінеральною речовиною тріщин
у гірських породах (жили виповнення) або метасоматичного заміщення гірських порід мінеральною речовиною вздовж тріщин
(жили заміщення); виділяють прості жили – поодинокі мінералізовані тріщини; складні – мінералізовані пучки тріщин, жили
196

зон дроблення та розсланцювання, які переплітаються між собою й інколи називаються жильною або рудною зоною; чоткоподібні, камерні, сідлоподібні, драбинчасті, оперені та ін.; головні різновиди [7, 9, 16–18, 33–35]:
 альпійського типу (Alpine) – жили, мінеральний склад
яких тісно пов'язаний зі складом вмісних порід, продукт
перевідкладення в тріщинах матеріалу вмісних порід метеорними водами чи гідротермальними розчинами;
 вигнута (arched, buckbed) – така, що має не прямолінійну,
а вигнуту форму;
 виповнення (dilation, filling) – утворюється шляхом виповнення мінеральною речовиною тріщинної порожнини;
 відгалуження жили (spur) – апофізи жили;
 головна (master) – найбільша за розмірами (за довжиною чи потужністю) чи за запасами жила серед серії рудних жил певного родовища;
 заміщення (replacement, substitution) – утворюється
внаслідок метасоматичного заміщення гірських порід мінеральною речовиною вздовж тріщин, по яких циркулюють рудоносні розчини;
 лінзоподібна (lens) – жила, потужність якої змінюється
за простяганням, має сочевицеподібну форму;
 мінералізована (crushed) – жила, в який встановлена
рудна мінералізація у вигляді власних мінералів;
 пересічена (intersection) – сполучення двох і більше
жил, які пересікаються під різними кутами;
 пластова (sheet, bed, blanket) – залягає згідно із заляганням вмісних порід;
 пологопадаюча (flat) – жила з незначним (до 30 о) кутом
падіння;
 проста (single) – одинична жила, яка не супроводжується прожилками;
 розщеплена (shatterd) – жила, яка на флангах розділяється на дві чи більше жил і прожилків;
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 рубцова (gash) – жила неправильної форми, з невеликими роздувами, як правило, розміщується поперек шаруватості вмісних порід;
 рудна (metalliferous, ore) – складена повністю чи переважно рудними мінералами;
 сегрегаційна (segregated) – жилоподібне скупчення рудних мінералів магматичних родовищ;
 сідлоподібна (saddle) – міжпластова жила, розміщена в
перегині антиклінальної чи синклінальної складки, на
крилах складки виклинюється;
 сітчаста (net, reticulated) – утворюється в результаті виповнення мінеральною речовиною тріщин, які пересікаються;
 січна (cross) – пересікає вмісні породи, незгідна з їхнім
заляганням;
 складна (composite, compound) – дві чи більше субпаралельних жил, зазвичай з'єднаних між собою численними
косоорієнтованими тонкими прожилками;
 сліпа (blind) – жила, яка різко виклинюється і не має
продовження;
 смугаста (banded) – складена витягнутими згідно з простяганням жили ділянками (смугами), які мають різний
склад, структуру, текстуру чи інші особливості;
 стрічкоподібна (ribbon, banded) – жила, зовнішній вигляд якої нагадує стрічку, інколи примхливо вигнуту;
 ступінчаста (ladder) – складається з коротких паралельних жил і прожилків, які виповнюють поперечні тріщини
у вмісній зоні, жилі, дайці;
 тонка (fine, narrow) – жила дуже невеликої потужності
(перші сантиметри);
 чоткоподібна (beaded, lenticular) – складається з окремих чоткоподібних роздувів жильної чи рудної маси, які
розділені невеликими безрудними проміжками.
ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ РОДОВИЩ (regularity
in the distribution of mineralization) – просторові, часові й генетичні зв'язки родовищ певного типу з геологічними утвореннями різного рангу (тектонічними структурами, геологічними фо198

рмаціями, магматичними комплексами, послідовністю розвитку
тих чи інших структур та ін.) [9, 14].
ЗАЛИШКОВІ РОДОВИЩА (residual deposits) – такі, що утворилися на місці руйнування і розмиву первинних рудних скупчень під дією екзогенних чинників (боксити, каоліни, силікатні
нікелеві руди, бурі залізняки, оксиди марганцю, родовища магнезиту, тальку, мінералів титану, олова, вольфраму, танталу,
ніобію, золота та ін. [28, 42].
ЗАЛІЗОМАРГАНЦЕВІ
КОНКРЕЦІЇ
(iron-manganeese
concretion) – аутигенні мінеральні стяжіння гідрооксидів заліза і
марганцю з домішкою Ni, Cu, Co тощо на дні океанів, а також
морів і озер [7].
ЗАЛЬБАНД (selvage, astillen) – бокові поверхні жил, які відділяють
їх від вмісних порід і прилеглі зруденілі частини вмісних порід [7, 9].
ЗОНА (zone) – частина геологічного простору, яка відрізняється
за своїми ознаками від суміжних утворень [1, 6, 7, 9]:
 жильна (lode, vein) – зазвичай лінійно витягнута ділянка
земної кори, у межах якої гірські породи розбиті численними тріщинами різного напрямку, заповненими жилами і
прожилками з рудною мінералізацією;
 металогенічна (metallogenic) – ділянка земної кори видовженої форми, довжиною до перших тисяч кілометрів,
шириною до десятків і перших сотень кілометрів, яка, як
правило, збігається з великими структурними елементами
складчастих поясів і характеризується розвитком певного
генетичного і геолого-промислового типу родовищ;
 рудна (ore zone) – смугоподібні площі розповсюдження
корисних копалин (родовищ, проявів, рудоносних геологічних формацій тощо), об'єднаних сприятливими геологічними структурами (зони розломів, стратиграфічні, магматичні, метасоматичні утворення, сприятливі для зруденіння даного типу);
ЗОНАЛЬНІСТЬ (zonality, zonation, zoning) – закономірна горизонтальна або вертикальна зміна властивостей геологічного
середовища (складу, стану, мінеральних парагенезисів тощо),
викликана особливостями походження чи розташування віднос199

но певних геологічних об'єктів (напр., відносно розлому чи інтрузії, або залежно від глибини розташування, чи просторового
розміщення); основні різновиди [16–18, 33–35]:
 зруденіння (mineral deposit) – закономірна зміна мінерального складу корисних копалин у межах різнорангових
рудних об'єктів (рудних провінцій, районів, полів, родовищ, тіл), обумовлена особливостями походження зруденіння і геологічними факторами його контролю; виділяють первинну зональність (стадійну, пульсаційну та ін.) і
вторинну (обумовлену процесами перерозподілу рудної
речовини під впливом зовнішніх факторів);
 металогенічна (metallogenic) – закономірне чергування
лінійно витягнутих ділянок земної кори, насичених рудною мінералізацією певного типу залежно від геологічної
будови та історії розвитку рудоносних площ (напр., у
Примор'ї: Прибережна зона з поліметалічною і борною
мінералізацією, Головна – з олов'яною, Центральна – з вольфрамовою; в Андійській складчастій системі: мідноносний пояс Берегової Кордильєри, поліметалічний пояс Перу у вододільній зоні Головної Кордильєри, СхідноАндійський золотоносний пояс і мідноносний пояс Болівії, оловоносний пояс Болівії на межі з Південноамериканською платформою);
 навколорудних змін (ores) – зональне закономірне розміщення продуктів навколорудних змін завдяки послідовному розвитку рудно-гідротермального процесу.
ЗРУДЕНІННЯ (mineralization) – наявність рудних мінералів і
процес, з яким пов'язано їхнє виникнення [33–35].
ІНТЕНСИВНІСТЬ ЗРУДЕНІННЯ (intensity of mineralization)
– довільний термін, який вказує на відносну кількість рудних мінералів у геологічному середовищі [1].
ІНФІЛЬТРАЦІЙНІ РОДОВИЩА (percolated deposits,
infiltration deposits) – скупчення мінеральної речовини в корах
вивітрювання, які складені продуктами її перевідкладення в
процесі інфільтрації, як правило, на сприятливих геохімічних
бар'єрах (напр., зони різкої зміни хімізму чи швидкості руху
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ґрунтових вод); характерний тип родовищ урану, міді, самородної сірки тощо [28, 42].
КАЛЬЦИТ (calcite, calc spar) – мінерал класу карбонатів, CaCO3,
важливий породотвірний мінерал осадових порід, контактових і
регіонально метаморфізованих вапнякових порід, мінерал лужних
магматичних порід, карбонатитів, гідротермальних родовищ [9].
КАРМАН РУДНИЙ (ores pockets) – скупчення рудної речовини, які виповнюють невеликі, витягнуті по вертикалі заглиблення вмісних порід [7].
КАРТИ (maps) [7, 9]:
 корисних копалин (mineral resources) – графічне зображення розміщення або умов утворення родовищ корисних
копалин на основі даних геологічної зйомки, пошуків і розвідки, металогенічних, геохімічних, гідрохімічних, літологічних, палеографічних досліджень, вивчення умов вугленакопичення, нафтогазоносності та ін.;
 металогенічна (metallogenic) – графічне зображення, як
правило, на спеціальній геологічній основі, розповсюдження і
закономірностей розміщення рудоносних площ різного рангу
(рудних провінцій, зон, районів, родовищ, проявів, точок мінералізації) у зв'язку з різними геологічними факторами (тектонічними, структурними, літологічними, стратиграфічними,
магматичними, метаморфічними, метасоматичними тощо);
 мінерагенічна (mineragenic) – синонім терміна карта
металогенічна.
КІРКА ЗАЛІЗОМАРГАНЦЕВА (iron-manganees) – твердий
шар (до 12 см) аутигенних гідроксидів заліза і марганцю, який
покриває корінні виходи, різні тверді предмети, що довгий час
перебували на дні морів і океанів у контакті з придонними водами; за складом близькі до залізомарганцевих конкрецій [9].
КЛАСИФІКАЦІЯ (arrangement) – систематизація, система
підпорядкованих понять (класів об'єктів) галузі знань, часто
представлена у вигляді різних за формою схем, таблиць; використовується для встановлення зв'язків між поняттями або класами об'єктів з метою визначення місця об'єкта в системі; процедура рознесення об'єктів за класами (групами) (класифікацією
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запасів і ресурсів корисних копалин; родовищ корисних копалин, гірських порід, мінералів тощо) [7, 9, 44]:
 родовищ корисних копалин (deposits) – систематизація
родовищ корисних копалин за групами, класами, серією,
типами, за різними системами ознак (за походженням, речовинним складом, мінеральним складом, за морфологією,
глибиною формування, за промисловим використанням,
величиною, економічним значенням, технологічними особливостями тощо);
 руд (ores) – систематика руд за різними ознаками: за хімічним складом (руди чорних, кольорових, радіоактивних,
рідкісних, радіоактивних металів); мінеральним складом
(напр., магнетитові, гематитові, мартитові руди заліза чи
оксидні, силікатні, карбонатні руди марганцю); за структурно-текстурними особливостями (напр., масивні, плямисті, смугасті, оолітові, кокардові руди); вмістом корисного компонента (напр., багаті, рядові, бідні руди) і т. ін.;
 рудоносних площ (ores areas) – залежно від розмірів
площі поширення скупчень корисних копалин розрізняють металогенічні провінції й області, металогенічні зони
і пояси, басейни, рудні райони і вузли, рудні зони, рудні
поля, родовища, рудні тіла або поклади.
КОЕФІЦІЄНТ РУДОНОСНОСТІ (ore-bearing coefficient) – поправочний коефіцієнт при підрахунку запасів родовищ складної
будови (з гніздовим, струменистим, смугастим розподілом корисного компонента в рудній товщі, зоні), визначається відношенням
потужності площі або об'єму власне рудних ділянок до загальної
потужності майданчика або об'єму рудної товщі, відповідно розрізняють коефіцієнти: лінійний, площовий або об'ємний [11, 12].
КОЛЧЕДАНИ (pyrites) – мінерали групи сульфідів і арсенідів,
які вміщують Fe, Cu, Ni, Sn: магнітний колчедан або піротин
Fe1–xS, сірчаний чи залізний колчедан або пірит FeS2, мідний
колчедан або халькопірит CuFeS2, залізонікелевий колчедан або
пентландит (Fe, Ni)9S8, нікелевий колчедан або нікелін NiAs,
олов'яний колчедан або станін Cu2FeSnS4, формують великі колчеданні родовища, відомі в скарнових родовищах [22, 24].
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КОЛЧЕДАННІ РОДОВИЩА (pyrite deposits) – поклади сірчаних сульфідних мінеральних сполук у надрах Землі, які мають
промислове значення. Як правило, утворюють поклади суцільних масивних чи вкраплених руд у формі шарів, лінз, штоків,
жил протяжністю до 5000 м, потужністю до 250 м, які тісно пов'язані з підводними основними вулканічними породами. Головні типи [22, 24]:
– мідно-колчеданні – розвинені мінерали міді (халькопірит, борніт, халькозин);
– поліметалічно-колчеданні – присутні мінерали свинцю
і цинку, а також барит і гіпс;
– сірчано-колчеданні – переважають сульфіди заліза (пірит, піротин, марказит).
КОМПЛЕКСНІ РУДИ (complex ores) – природні мінеральні
утворення, у складі яких присутні декілька корисних компонентів, вилучення яких технологічно можливо й економічно доцільно, наприклад руди: поліметалічні (Cu, Pb, Zn, Ag), мідномолібденові (Cu, Mo, Au) [22].
КОМПЛЕКСНІСТЬ РОДОВИЩА (complexing of deposit)
проявлена [9, 22]:
– рудний мінерал вміщує декілька корисних компонентів;
– зустрічаються декілька рудних мінералів зі своїм набором корисних елементів-домішок;
– у межах родовища зустрічаються нерудні мінерали, які
можуть бути вилучені попутно;
– можуть бути використані вмісні породи розкриву, відходи
збагачувальних фабрик, хіміко-металургійних підприємств.
КОНТРОЛЬ ЗРУДЕНІННЯ (control of mineralization) – обумовленість локалізації зруденіння різними геологічними (металогенічними, рудоконтролюючими факторами (структурними,
літолого-стратиграфічними, магматичними, метаморфічними
метасоматичними тощо) [4, 9, 22].
КОНТУР (contour) [7, 23]:
 підрахунку запасів (calculation of resources) – межі рудного тіла чи його окремих частин (блоків), для яких здійснюється підрахунок запасів;
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 покладу (deposit) – межа рудного тіла;
 робочий (working) – межі рудного тіла, для яких руди
відповідають вимогам промисловості (кондиціям) за якістю сировини, потужністю, коефіцієнтом рудоносності,
глибиною залягання тощо;
КОРИСНИЙ КОМПОНЕНТ (valuable component) – складова
частина корисної копалини, вилучення якої з метою промислового використання технологічно можливе та економічно доцільне; якщо присутні два чи більше корисних компонентів, корисна
копалина є комплексною [23–27].
КОРИСНІ КОПАЛИНИ (minerals) – природні мінеральні
утворення неорганічного та органічного походження в надрах,
на поверхні Землі, у джерелах вод і газів, на дні водоймищ, техногенні мінеральні утворення в місцях накопичення відходів видобування або втрат продуктів переробки мінеральної сировини,
придатні для промислового використання. За фізичним станом
корисні копалини поділяються на тверді (вугілля, горючі сланці,
торф, рудні та нерудні корисні копалини), рідкі (нафта, підземні
та мінеральні води) і газові (горючі та інертні гази), за промисловим використанням – на рудні (металічні), нерудні (неметалічні),
горючі (каустобіоліти) і газогідромінеральні; за рівнем організації
речовини – на породи, мінерали й елементи [22].
КОРІННЕ РОДОВИЩЕ (country, primary deposit) – скупчення мінеральної речовини, не переміщені і не перетворені екзогенними процесами [22, 38–40].
ЛАТЕРИТ (laterite) – кори вивітрювання, збагачені залізом і
алюмінієм, як правило, червоного чи бурого кольору, які формуються на алюмосилікатних породах в умовах теплого і вологого тропічного клімату, формують крихкі землисті маси, глиноподібні утворення, дуже тверді залізоподібні покриви (кіраса); виділяють латерити [9, 28]:
– бокситоносні – формуються на осадових, метаморфічних, інтрузивних алюмосилікатних породах кислого, середнього і основного складу, часто вміщують горизонти
бокситів, найважливіший геолого-промисловий тип алюмінієвих руд;
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– залізисті – формуються на ультрабазитах, часто являють
собою природно леговані хромом і нікелем рудні поклади;
– марганцевоносні – формуються на збагачених марганцем
породах (гондитах, джеспілітах, кодуритах), найважливіший
геолого-промисловий тип марганцевих руд;
– нікеленосні – формуються на ультраосновних породах з
підвищеним вмістом заліза, нікелю, кобальту, хрому.
МАГМАТИЧНІ РОДОВИЩА (magmatic deposits) – поклади
корисних копалин, що сформувалися в надрах земної кори при
застиганні та кристалізації магми, що вміщує у своєму складі
підвищені концентрації цінних мінералів за рахунок ліквації
(напр., родовища сульфідних мідно-нікелевих руд Норильська);
сегрегації (акумуляції) мінеральної речовини на дні магматичного резервуару (родовища хрому, титану, заліза); її концентрації в легкоплавкому залишковому розплаві (гістеромагматичні
родовища титаномагнетитів і хромітів на Уралі, апатитів Кольського півострова, танталу, ніобію, рідкісних земель) [1, 4, 16].
МАГНЕТИТОВІ РУДИ (magnetitic ores) – природні мінеральні утворення, складені магнетитом (інколи магнезіальним магномагнетитом), часто окиснені до гематиту (мартитизовані), що
вміщують залізо в таких сполуках і концентраціях, при яких його видобуток технічно можливий та економічно вигідний; характерні для карбонатитових (Ковдор на Кольському півострові,
Люлекоп у ПАР), скарнових (Магнітогорське на Уралі, Дашкесанське в Азербайджані) і гідротермальних родовищ, як різновид виділяються комплексні (Fe-Ti-V) титаномагнетитові руди
магматичних родовищ (Кусинське, Качканарське на Уралі, Кірунавара у Швеції) [18, 21, 33–35].
МАГНІЄВІ РУДИ (magnesiques ores) – природні мінеральні
утворення, що вміщують магній в таких сполуках і концентраціях, за яких його видобуток технічно можливий і економічно вигідний; основні геолого-промислові типи родовищ: доломіти,
магнезити, магнезіальні солі, морська вода і вода соляних озер,
яка вміщує хлористий магній (ропа) [18, 21, 33–35].
МЕТАЛИ (metals) [43]:
– благородні (noble) – Au, Ag, Pt і мінерали платинової
групи – найбільш стійки відносно хімічного впливу;
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– дорогоцінні (precious) – синонім мінералів благородних;
– легкі (light) – Al, Mg;
– лужні (alkali) – Li, Na, K, Rb, Cs, Fr;
– малі (small) – застаріла назва таких металів, як Sn, W,
Mo, Sb, Hg та ін.;
– радіоактивні (radioactive) – U, Th;
– розсіяні (scattered) – In, Ga, Ge, та ін., які зустрічаються
в дуже малих кількостях;
– рідкісні (rare) – Be, Li, Rb, Cs, Ge, Ta, Nb, Zr, Hf, Sc та
інші, які зустрічаються в невеликих кількостях;
– рідкісноземельні (rare earth) – La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm,
Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tu, Ib, Lu, Y;
– самородні (native) – Au, Ag, Pt, Fe, Cu, Hg та інші метали, які можуть зустрічатися в самородній формі;
– кольорові (nonferrous) – Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Mo, W, Sn,
Hg, Sb, Bi, які ширше за все використовуються в кольоровій металургії;
– чорні (ferrous) – Fe, Mn, Cr, Ti, V, які використовуються в
чорній металургії.
МЕТАЛОГЕНІЧНІ (metalogenic) [9, 22, 33]:
 епоха (epochs) – відрізки часу, сприятливі для утворення рудних родовищ певного формаційного типу, які відповідають
основним етапам геологічного розвитку земної кори (чи їхній
частині). В історії розвитку земної кори виділяється 11 етапів
(млн р.): гренландський (понад 3800), кольський (3800–2800),
біломорський (2800–2300), карельський (2300–1000), готський (1800–1500), гренвільський (1500–1000), байкальський
(1000–600), каледонський (600–400), герцинський (400–250),
кімерійський (250–100), альпійський (від 100);
 зона (zone) – регіональна рудоносна або потенційно рудоносна площа видовженої форми (до перших тисяч кілометрів у довжину та десятки – перші сотні в ширину),
приурочена до однієї структурно-формаційної (структурно-тектонічної) зони з родовищами певних рудних формацій; частина металогенічної провінції;
 карти (map) – карти закономірностей розміщення рудних
родовищ у зв'язку з особливостями геологічної будови ра206

йону; за масштабом поділяються на оглядові (1:500 000 та
меншого масштабу), середньо- (1:200 000–1:100 000) та великомасштабні (1:50 000–1:25 000).
 область (region) – частина провінції більш-менш ізометричної форми, площею до кількох тисяч квадратних кілометрів, з набором певних типів родовищ корисних копалин, приурочених до одного або групи тектонічних
елементів першого порядку (складчасті області й системи, внутрішні та периферичні зони геосинкліналей, серединні масиви, накладені мульди, зони активізації, крайові прогини, синеклізи тощо);
 пояс (belt) – смуга поширення однорідних формаційних
типів корисних копалин або кілька їхніх типів видовженої
форми, довжиною до сотень і перших тисяч кілометрів,
шириною до десятків і перших сотень кілометрів;
 провінція (province) – великі структурні елементи земної кори (площею до десятків і сотень тисяч квадратних
кілометрів) у межах континентальних або океанічних платформ, складчастих систем, рифтів, орогенних поясів, зон
тектоно-магматичної активізації та інших структур, які
характеризуються певним набором осадових, магматичних і рудних формацій близького віку;
 формація (formation) – комплекс парагенетично пов'язаних
гірських порід (магматичних, осадових, метаморфічних) та
асоційованих з ним родовищ корисних копалин, об'єднаних
спільними структурно-формаційними умовами походження.
МЕТАЛОГЕНІЯ (metalogeny) – розділ учення про корисні копалини, що досліджує закономірності формування та просторові
й часові закономірності поширення в земній корі ендогенних
родовищ корисних копалин [1, 6, 30].
МЕТАЛОТЕКТ (metallotect) – геологічний об'єкт, сприятливий для формування родовищ корисних копалин (стратиграфічний, інтрузивний, тектонічний, структурний, вулканічний,
метаморфічний, метасоматичний, геоморфологічний, палеокліматичний і т. ін.) [1, 6, 33].
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МЕТАМОРФОГЕННІ РОДОВИЩА (metamorphogenic deposits)
– поклади корисних копалин, що утворилися в процесі метаморфізму гірських порід, в умовах високих тисків і температур,
поділяються на метаморфізовані та метаморфічні [34]:
 метаморфізовані (metamorphosed deposits) – утворюються внаслідок процесів регіонального і локального метаморфізму, під час якого тіла корисних копалин деформуються, розвиваються сланцеві та волокнисті текстури,
гранобластові структури, мінерали малої щільності заміняються мінералами високої об'ємної маси, водовмісні мінерали – безводними, аморфна речовина розкристалізовується (залізорудні родовища Криворізького басейну);
 метаморфічні (metamorphic deposed) – утворюються в
процесі метаморфізму гірських порід (напр., вапняки перетворюються на мармури, глинисті породи – на сланці, на місці бокситових родовищ утворюються наждаки).
МЕТАСОМАТИЧНІ РОДОВИЩА (metasomatic deposits) –
поклади корисних копалин, що виникли під час метасоматизму
під дією циркулюючих на глибині гарячих мінеральних водних
розчинів при повному розчиненні гірських порід з одночасним
відкладенням нових мінералів або при взаємодії розчинів і речовини гірських порід з утворенням мінеральних агрегатів унаслідок обмінних хімічних реакцій; за температурою формування
виділяють високотемпературні родовища (скарнові та грейзенові родовища руд чорних, кольорових і рідкісних металів), середньотемпературні (гідротермальні родовища заміщення, переважно руд міді, свинцю та цинку) і низькотемпературні (інфільтраційні родовища урану та міді) [22, 33].
МИШ'ЯКОВІ РУДИ (arsenic ores) – природні мінеральні
утворення, що вміщують миш'як у таких сполуках і концентраціях, за яких його видобуток технічно можливий і економічно
вигідний; за вмістом миш'яку (%) виділяють руди: багаті (понад 10), рядові (5–10), бідні (2–5); основні типи руд: миш'якові
(арсенопіритові й реальгар-аурипігментові), золото-миш'якові,
поліметалічно-миш'якові, мідно-миш'якові, кобальт-миш'якові,
олово-миш'якові; основні генетичні типи родовищ: гідротермальні плутоногенні й вулканогенні [22, 33, 34].
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МІДІСТІ ПІСКОВИКИ (copper sandstones) – різновид пісковиків, збагачених мінералами міді (борніт, халькозин, халькопірит) сульфідами Fe, Pb, Zn, Ni, Co, Mo, Re, Bi, Sb, As, які є мідною рудою (Удоканський рудний район в Забайкаллі, Мідноносний пояс Центральної Африки, Джезказганське родовище в
Казахстані) [9].
МІНЕРАГЕНІЯ (minerageny) – розділ учення про корисні копалини, який вивчає регіональні геологічні закономірності формування і розміщення родовищ корисних копалин [33–35].
МІНЕРАГРАФІЯ (mineragraphy) – розділ учення про корисні
копалини, який на основі вивчення рудних мінералів в аншліфах
(полірованих шліфах) у віддзеркаленому світлі визначає склад і
текстурно-структурні особливості руд, їхні генетичні особливості й технологічні властивості [9].
МІНЕРАЛІЗАЦІЯ (mineralization) [7]:
– процеси відкладення рудної речовини рудоносними розчинами, флюїдами, газами, розчинами, які приводять до формування мінералів, у тому числі рудних;
– загальний вміст у воді розчинених мінеральних речовин.
МІНЕРАЛОГІЧНІ ПОШУКИ (mineralogical search) – сукупність пошукових методів, заснованих на мінералогічних ознаках: знахідках окремих мінералів та їхніх асоціацій, їхньому зональному розміщенні, закономірних змінах властивостей мінералів (морфологія, склад тощо); основні методи – валунноуламковий, шліховий [23, 24].
ОРЕОЛИ РОЗСІЮВАННЯ (aureoles, dispersion halo) – зони
підвищеного (чи понижених) вмісту хімічних елементів чи мінералів у природних утвореннях (гірських породах, продуктах
їхнього руйнування і перевідкладення, підземних і поверхневих
водах, атмосфері, рослинності тощо), пов'язані з формуванням
родовищ корисних копалин [9, 22]:
 вторинні чи гіпергенні (secondary, hypergene) – поділяються на механічні (утворюються при руйнуванні родовищ, де присутні стійки до вивітрювання мінералами з перевідкладенням останніх, чи їхніх уламків, у корах вивітрювання, елювії, колювії, делювії, алювії й т. ін.); сольові
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(утворюються в результаті дифузії, капілярного підняття,
випаровування мінералізованих розчинів, сорбції й біогенної акумуляції хімічних елементів); газові (характерні для
родовищ нафти, горючих газів, гелію, радіоактивних руд,
ртуті та ін.); біохімічні (утворюються в рослинах, які в районі родовища можуть вміщувати підвищену кількість відповідних компонентів); гідрохімічні (підземні й поверхневі
води, збагачені певними хімічними елементами);
 первинні (primary) – навколорудний простір, збагачений або збіднений рядом хімічних елементів унаслідок їхнього привнесення або перерозподілу в процесі рудоутворення; основними параметрами ореолів є елементний
склад, концентрація хімічних елементів, форма, розміри та
зональність; як правило, повторюють форму покладу, характеризуються зональною будовою.
ОСАДОВІ РОДОВИЩА (sedimentary deposits) – поклади корисних копалин, що сформувалися в процесі осадконагромадження
– механічні, хімічні, біохімічні, вулканогенно-осадові (горючі
копалини, деякі типи руд заліза, марганцю, алюмінію, урану, міді
та ін., гравій, пісок, глини, сланці, вапняки, крейда, доломіт, мергель, гіпс, яшма, трепел, солі, фосфорити та ін.). Вони складені
трьома групами мінералів: 1) стійкими при вивітрюванні уламками (кварц, рутил, іноді польові шпати, піроксени, слюда та ін.); 2)
продуктами хімічного вивітрювання (каолініт, гідрослюди, опал,
гідроксиди Fe та Mn тощо); 3) осадовими новоутвореннями (карбонати, солі, фосфати, рудні мінерали, кременисті продукти, вуглеводневі сполуки та ін.) [33–35, 42].
ОСЕРЕДОК РУДОНОСНИЙ (ore-bearing area) – гіпотетичне
місце зародження рудоносних розчинів (магматичні камери, інтрузії, глибинні підкорові джерела тощо) [7, 9].
ПЕГМАТИТОВІ РОДОВИЩА (pegmatite deposits) – пегматити, які вміщують цінні мінерали і компоненти, кількість і якість
яких обумовлює економічну доцільність їхньої розробки, керамічна сировина (керамічні пегматити), сировина для отримання
мусковіту (мусковітові пегматити), рідкісних металів і рідкісних
земель (рідкіснометалічні пегматити), п'єзокварцу, оптичного
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флюориту, дорогоцінних каменів (топаз, аквамарин, берил, турмалін, гранат, аметист [1, 5, 16, 17, 32].
ПЕРСПЕКТИВНІ (kindly) [9]:
 площа (promising area) – площа, перспективна на виявлення родовищ певного геолого-промислового типу, яка
служить об'єктом проведення пошукових робіт;
 ресурси (prospective resources, possible resources) – обсяги корисних копалин, кількісно оцінені за результатами
порівняння продуктивних площ з відомими родовищами
корисних копалин певного геолого-промислового типу,
що передбачає можливість відкриття нових родовищ того
ж геолого-промислового типу, існування яких обґрунтовується позитивною оцінкою проявів корисних копалин,
геофізичних, геохімічних та інших аномалій; основа для
геолого-економічної оцінки доцільності проведення пошуково-розвідувальних робіт.
ПНЕВМАТОЛІТОВІ РОДОВИЩА (pneumatolityc deposits) –
родовища, які виникають під дією гарячих мінералізованих парів і газів, які відділяються від магми, що застигає в глибинах
Землі внаслідок пневматолізу – грейзенові, альбітитові, високотемпературні гідротермальні, метасоматично змінені пегматитові родовища W, Sn, Be, Li [33, 34].
ПОЛЕ РУДНЕ (ore field) – рудоносна площа порівняно невеликих розмірів (перші квадратні кілометри), де розвинені просторово зближені рудні тіла близького віку і складу, як правило, є
частиною рудного району чи вузла [27].
ПОЯС (belt) – лінійно-витягнута геологічна структура, основні
різновиди [9, 22]:
 металогенічний (metallogenic) – планетарна рудоносна
видовжена структура (довжиною до 10 тис. км, шириною
до сотень кілометрів), яка збігається з найважливішими
геосинклінально-складчастими поясами (Тихоокеанський, Середземноморський, Монголо-Охотський);
 рудний (ore) – рудоносна площа лінійної форми, як правило, регіонального значення з певним набором рудних
формацій (напр., платиноносний рудний пояс Уралу, поліметалічний рудний пояс Алтаю і т. ін.).
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ПРЕНІТ (prehnite) – мінерал, Ca2Al2(OH)2[Si3O10], світло-зелений,
твердість 6,0–6,5, питома вага 2,95, продукт розкладення плагіоклазу та інших алюмосилікатів у габро і діабазах, зустрічається
в ендоскарнах і гідротермальних родовищах [7, 9].
ПРОВІНЦІЯ (province) [33, 34]:
 металогенічна (metallogenic) – великий структурний
елемент земної кори з певним набором осадових, магматичних і рудних формацій близького віку;
 рудна (ore) – територія зі схожими типами рудних родовищ та умов їхнього утворення.
ПРОДУКТИВНІСТЬ РУДИ (ore productivity) – маса корисного
компонента, вилученого з одиниці маси руди при вмісті в ній цінного компонента α та повноті вилучення ε: М = α · ε / 10 кг компонента з 1 т корисної копалини [9].
ПРОЦЕСИ РУДОУТВОРЕННЯ (processes of mineralization) –
концентрація рудних компонентів, яка відбувається у зв'язку з
диференціацією і міграцією елементів у земній корі та обумовлює формування рудних родовищ [1, 3].
ПУНКТ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ (point of mineralizatin)– прояв, в
якому якість корисної копалини та кількість запасів не відповідають вимогам промисловості при даному стані вивченості [7, 9].
РАДІОАКТИВНІ РУДИ (radioactiv ores) – руди, які вміщують
мінерали радіоактивних елементів (довгоіснуючі ізотопи радіоак-

тивних рядів
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U, 235 U, 232 Th ) [8, 10, 15].

РАЙОН РУДНИЙ (ore region) – рудоносна територія відносно
ізометричної форми з певним геолого-формаційним типом родовищ корисних копалин, розміром до декількох тисяч квадратних
кілометрів, частина металогенічної провінції (області, зони), наприклад Кавалеровський оловорудний і Дальньогорський поліметалічний рудні райони в Приморському краї РФ [9, 22, 31].
РАЙОНУВАННЯ МЕТАЛОГЕНІЧНЕ (metalloginic zoning,
metalloginic regionalization) – виділення рудоносних площ різного значення і розміру і встановлення їхньої підпорядкованості: металогенічні пояси, провінції, зони  рудні райони, зони,
вузли, поля  окремі родовища, їхні ділянки, рудні тіла [9, 22].
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РАННЬОМАГМАТИЧНІ РОДОВИЩА (early magmatic
deposits) – родовища, які сформувалися в земній корі в процесі
остигання і розкристалізації основної й лужної магми, збагаченої корисними компонентами, які кристалізуються першими,
занурюються на дно магматичного резервуару і формують поклади масивних і вкраплених руд (лінзи, гнізда, пласто- і трубоподібні поклади) [33–36].
РЕГЕНЕРАЦІЯ РОДОВИЩ (regeneration of deposits) – формування ендогенних родовищ за рахунок мобілізації й перевідкладення речовини більш ранніх рудних скупчень під впливом
більш пізніх тектонічних процесів [9].
РЕСУРСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН (mineral resources) –
кількість корисних копалин і компонентів невідкритих родовищ, які оцінені як потенційно можливі для видобутку і переробки за сучасного техніко-економічного рівня розробки родовищ даного виду мінеральної сировини; виділяють перспективні й прогнозні ресурси [9].
РОДОВИЩЕ КОРИСНИХ КОПАЛИН (mineral deposit) –
просторово обмежене скупчення мінеральної речовини (газові,
рідкі, тверді) у надрах або на поверхні Землі, у джерелах вод і
газів, на дні водоймищ (природне або техногенне), що за кількістю, якістю та умовами залягання придатне для економічно вигідного промислового використання за наявного рівня технологічного розвитку суспільства, розробка якого за даної економічної
кон'юнктури є доцільною (скупчення, які за своїми характеристиками могли б розроблятися лише за змінених техніко-економічних умов, належать до непромислових родовищ); за промисловим
використанням поділяються на металічні, неметалічні, горючі (каустобіоліти) і гідромінеральні. Типи родовищ [9, 22, 29, 33–36]:
 вивітрювання (weathering) – поклади корисних копалин у
зоні хімічного вивітрювання гірських порід біля поверхні
Землі, які під дією води, кисню, вуглекислоти, неорганічних
і органічних кислот, організмів розкладаються, перетворюючись з агрегатів складних силікатів на простіші оксиди та гідроксиди; частина цих новоутворених сполук розчиняється і
виноситься ґрунтовими водами, перевідкладаючись на де213

якій глибині від поверхні Землі, формуючи інфільтраційні
родовища урану, міді, самородної сірки та ін., а важкорозчинна частина накопичується біля поверхні Землі, утворюючи залишкові родовища нікелю, марганцю, заліза, бокситів,
магнезиту, каоліну тощо;
 високотемпературне (hight-temperature) – таке, що утворюється постмагматичними газо-гідротермальними розчинами з температурою 300–500 оС, зазвичай на значних глибинах;
 гідротермальне (hydrothermal) – скупчення рудних мінералів, які відкладалися з гарячих водних розчинів, що
циркулюють у земній корі, при взаємодії останніх з бічними породами (інколи з їхнім метасоматичним заміщенням) чи іншими розчинами;
 діагенетичне (diagenetic) – осадове родовище, в якому
промислові руди були сформовані в стадію діагенезу, наприклад стратифіковані родовища Cu, Pb, Zn);
 екзогенне (exogenic) – утворене поверхневими процесами: осадові (механічні, хемогенні, біогенні), вивітрювання
(залишкові, інфільтраційні);
 ексгаляційне (exhalative) – утворене на невеликих глибинах чи біля поверхні Землі газами, які виділяються в районах сучасної чи недавньої вулканічної активності або в
ендоконтактах молодих приповерхневих інтрузій (напр.,
родовища сірки);
 ендогенне (endogenous) – пов'язане з глибинними процесами в земній корі та мантії Землі, сюди належать магматогенні та метаморфогенні родовища;
 епігенетичне (epigenetic) – таке, що утворюється пізніше вмісних порід, накладене, може бути як ендогенним,
так і екзогенним;
 епітермальне (epithermal) – утворене низькотемпературними гідротермальними розчинами на незначній глибині
від поверхні Землі, в умовах невисоких тисків;
 залишкове (residual) – виникає в результаті збагачення
корисним компонентом верхніх горизонтів зони гіпергенезу за рахунок виносу процесами вивітрювання частини речовини материнських порід (родовища алюмінію, золота);
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 інфільтраційне (infiltration) – утворюється в результаті
випадіння рудної речовини з водних розчинів вадозного
походження, які при переміщенні у верхніх частинах земної
кори розчиняють метали та їхні сполуки, переносять їх і за
певних фізико-хімічних умов відкладають (напр., мідісті
пісковики, родовища урану);
 колчеданне (sulfur) – вулканогенно-осадове чи гідротермально-осадове родовище, складене колчеданними рудами Fe, Cu, Pb, Zn, Co (пірит, піротин, халькопірит, сфалерит, галеніт, арсенопірит та ін.);
 контактово-метаморфічне (contact-metamorphic) – утворене в зоні контакту інтрузії із вмісними породами будьякого складу в умовах високої температури, без суттєвого
привнесення нових речовин з боку інтрузії (напр., родовища
мармуру, флогопіту, андалузиту, корунду, силіманіту);
 контактово-метасоматичне (contact-metasomatic) –
утворене при процесах контактового метаморфізму за
умови виносу деяких хімічних компонентів з магми, що
вкорінюється, та їхнє перевідкладення шляхом метасоматичного заміщення мінералів вмісних порід (в екзоконтактах) чи крайової частини інтрузії (в ендоконтактах) (напр.,
залізорудні родовища, мідні, вольфрамові тощо);
 лікваційне (liquation) – утворене шляхом поділу (ліквації)
магматичного розплаву на дві рідини, що не змішуються, –
силікатну і сульфідну (рудну), які кристалізуються окремо
(сульфідні мідно-нікелеві родовища, хромітові руди);
 магматичне (magmatic) – утворене шляхом кристалізації рудних мінералів безпосередньо з магматичного розчину, поділяються на лікваційні, ранньомагматичні і пізньомагматичні;
 мезотермальне (mesothermal) – гідротермальне родовище, утворене при середніх температурах (200–300 оС) і високих тисках, зазвичай на середніх глибинах;
 метаморфізоване (metamorphic) – таке, що зазнало процес
метаморфізму після утворення: контактового (напр., халькопірит-піритові руди Забайкалля) чи регіонального (напр., залізисті кварцити Кривбасу, мідисті пісковики Удокану);
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 метаморфічне (metamorphic) – утворене при метаморфізмі гірських порід: контактовом (графіт, корунд) чи регіональном (кіанітові чи андалузитові сланці);
 метаморфогенне (metamorphic) – утворене при метаморфізмі гірських порід чи таких родовищ, що вже існували;
 метасоматичне (metasomatic) – утворене в процесі метасоматозу;
 низькотемпературне (low-temperature) – утворене низькотемпературними гідротермальними розчинами (до 200 оС);
 осадове (sedimentary) – утворене шляхом механічного, хімічного чи біохімічного осадження мінералів чи руд у водних басейнах, поділяються на седиментаційні чи первинноосадові (фосфорити, боксити, вугілля, залізо), діагенетичні
(родовища Mn, U, Cu) і катагенетичні (U, Pb, Zn, V та ін.);
 пегматитове (pegmatitic) – пегматити, які містять цінні мінерали, у кількості та якості придатні для рентабельного видобування; розрізняють класи пегматитових родовищ – прості, перекристалізовані й метасоматично заміщені пегматити;
 підземних вод (underground water) – ділянки водоносних
горизонтів або їхніх комплексів, у межах яких є умови для
відбору підземних вод певного складу в кількості, достатній
для економічно доцільного їхнього використання (господарсько-питні, промислові, мінеральні та термальні води);
 пізньомагматичне (late-magmatic) – магматичне родовище, яке утворилося в пізню стадію кристалізації магматичного розплаву;
 пневматолітове (pneumatolitic) – постмагматичне родовище, утворене процесами пневматолізу (тобто за широкої
участі газової фази) (напр., ексгаляційні родовища сірки,
борної кислоти тощо);
 приповерхневе (surface) – утворене на невеликій глибині;
 ранньомагматичне (early-magmatic) – магматичне родовище, яке утворилося в ранню стадію кристалізації магматичного розплаву (родовища хромітів, платини, алмазу тощо);
 розсипне (placer) – відклади уламкового чи тонкого гіпергенного матеріалу, крихкого чи зцементованого, з пев216

ною концентрацією одного чи декількох мінералів у межах якогось горизонту, іноді перекритого порожніми породами (торфами);
 рудне (ore, metalliferous) – скупчення корисної копалини,
представлене рудою якогось металу чи мінералу, одне чи декілька просторово зближених і генетично пов'язаних рудних
тіл, які можуть розроблятися спільно;
 скарнове (skarn) – локалізоване в скарнах чи навколоскарнових породах, пов'язане безпосередньо з процесом
сканування (власне скарнові родовища флогопіту, магнетиту, бору, сульфідів) чи з накладеними процесами (апоскарнові родовища молібденіт-шеєлітових, галенітсфалеритових, рідкіснометалічно-сульфідних, данбуритдатолітових та інших руд);
 стратиформне (stratiform) – рудні поклади, які пов'язані з групою певних пластів осадових і вулканогенноосадових гірських порід, зосереджені в межах одного або
декількох стратиграфічних горизонтів;
 телемагматичне (telemagmatic) – низькотемпературне
гідротермальне родовище, яке виникло в приповерхневих
чи гіпабісальних умовах з рудоносних розчинів, які пройшли великий шлях від магматичного осередку, який передбачається на глибині;
 телескоповане (telescoped) – таке, в якому проявилося
телескопування руд;
 телетермальне (telethermal) – гідротермальне низькотемпературне родовище помірних чи невеликих глибин,
генетичний зв'язок якого з магматичними породами явно
не встановлений.
РОЗСИПИ (placers) – скупчення пухкого чи зцементованого уламкового матеріалу, який вміщує у вигляді зерен, їхніх уламків чи
агрегатів цінні розсипоутворювальні мінерали: благородних (золото, срібло, платина і платиноїди), кольорових і рідкісних (олово,
вольфрам, титан, цирконій) металів, ювелірного і ювелірновиробного каміння (алмаз, рубін, бурштин тощо). У будові розсипів розрізняють такі частини (згори): торфи (порожні або з низьким
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вмістом цінних компонентів породи), піски (продуктивні відклади), плотик (підстеляючі породи). Різновиди [2, 41]:
 алювіальні (alluvium) – утворюються в результаті перенесення і відкладення уламкового матеріалу водними потоками, приурочені до алювіальних відкладів;
 берегові (coastal) – утворюються в прибережній частині
морів і озер під впливом прибою і прибережних течій;
 дельтові (deltaic) – розсипи, приурочені до гирла річок у
прибережній зоні озер, морів і океанів, виникають завдяки
привнесення матеріалу річками і складної взаємодії процесів річкової акумуляції й морської ерозії; відомі сучасні
й давні розсипи алмазів (узбережжя Анголи), циркону (дельта р. Ніл), каситериту (південно-східна Азія), ільменіту
(Малишівське родовище в Україні), золота (Вітватерсранд
у ПАР та ін.); до них часто приурочені великі й велетенські родовища;
 делювіальні (deluvial) – розсипи, приурочені до делювіальних відкладів, які виникли за рахунок руйнації як корінних джерел, так і продуктів їхньої дезінтеграції (елювіальні, алювіальні та ін.) та їхнього зміщення нижче по
схилу; родовища, як правило дрібні;
 долинні (valley) – розміщуються в донній частині долини у формі витягнутих смуг, орієнтованих, як правило, уздовж долин;
 елювіальні (eluvial) – виникають у результаті руйнування корінних порід чи родовищ процесами вивітрювання без суттєвого перенесення;
 еолові (eolian) – утворюються в результаті дефляції й
перенесення вітром корисного компонента;
 колювіальні (colluvial) – за механізмом утворення подібні делювіальним розсипам, від яких відрізняються певною шаруватістю і дещо більшою обкатаністю корисних
компонентів; як правило, промислового значення не мають;
 лагунні (lagoonal) – приурочені до лагунних відкладів,
утворюються за рахунок виносу корисних компонентів
водними потоками;
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 морські (marine) – приурочені до морських відкладів,
утворюються за рахунок виносу корисних компонентів
водними потоками і впливу морського прибою, розрізняють розсипи терасові, берегові й підводні;
 озерні (lake) – пов'язані з озерними відкладами, утворюються за рахунок виносу корисних компонентів водними потоками і при руйнуванні прибоєм корінних і розсипних родовищ берегів озера;
 поховані (burried) – перекриті після утворення більш
молодими осадовими чи вулканогенним породами, які не
пов'язані з процесом утворення розсипів;
 прибережно-морські (beach-submarine) – розсипи сучасних і давніх берегових зон озер, морів і океанів – дельтові, лагунні, морські, еолові розсипи ільменіту, рутилу,
циркону, монациту, золота, каситериту, алмазів, бурштину
тощо;
 руслові (channel) – алювіальні розсипи, розміщені в руслі річки чи безпосередньо під ним; перебувають у сфері
діяльності водного потоку;
 терасові (terrace) – металоносні шари алювіальних відкладів терас планіформних (не порушених денудацією) та
деформованих (із значно зруйнованою поверхнею), цокольних і безцокольних, похованих та ін.
РОЗСИПНІ РОДОВИЩА (placer deposits) – скупчення уламків
гірських порід і мінералів, що виникли внаслідок руйнування корінних родовищ чи гірських порід, які вміщують включення цінних
мінералів у розмірах, що дозволяють економічно вигідне їхнє вилучення (алмази, золото, каситерит, ільменіт, бурштин та ін.) [2, 41].
РУДА (ore) – природне мінеральне утворення, що вміщує метали
в таких сполуках і концентраціях, за яких їхнє промислове використання технологічно можливе та економічно доцільне. Рудою
називають також деякі види неметалічної сировини (борні, сірчані, баритові, графітові, азбестові руди). Основні властивості руд:
вміст цінних і шкідливих компонентів, твердість, міцність, тріщинуватість, пористість, об'ємна вага, температура плавлення;
магнітні, електромагнітні, електропровідні, радіоактивні, сорб219

ційні властивості, розчинність тощо. За концентрацією цінних
речовин руди можуть бути багатими, рядовими, бідними, за складом – одно- і багатокомпонентними (комплексними), за мінеральним складом і будовою – технологічно легкі для переробки і
важкі для збагачення (опірні). Руди поділяють за [22]:
– вмістом компонентів – багаті, бідні, рядові;
– збагачуваністю – легкозбагачувані, важко збагачувані;
– комплексністю – мономінеральні та полімінеральні;
– розподілом рудних мінералів – рівномірна, нерівномірна, украй нерівномірна будова;
– структурою – рівномірно- і нерівномірнозернисті, оолітові, порфірові, радіально-променисті та ін.;
– текстурою – масивні, смугасті, плямисті, прожилкові,
вкраплені, ніздрюваті, пухкі та ін.;
– характером залягання – корінні й розсипні;
– хімічним складом – силікатні, кременисті, окисні, сульфідні, карбонатні, змішані.
РУДНЕ ТІЛО (orebody) – природне скупчення мінеральної речовини ізометричної (штоки, штокверки, гнізда), плоскої (пласти, жили, лінзи) і витягнутої в одному напрямку (рудні труби,
трубоподібні поклади) форми, з різкими або поступовими обмеженнями, яке виділяється як єдине геологічне тіло з певною
морфологією і однотипним мінеральним складом, має природні
межі (які встановлюються або безпосередніми геологічними методами, або за результатами випробування), приурочене до певного структурно-геологічного елемента або комбінації таких
елементів (напр., розлом або перетин розломів, дайка, ендоконтакт інтрузії, жерловина палеовулкану тощо [9, 22].
РУДНИК (mine) – гірниче підприємство, що видобуває рудні та
нерудні корисні копалини підземним способом [9].
РУДНІ (ore) [9, 20, 22, 33–36]:
 вузел (knot, node) – ділянка локальних геологічних
структур (вулкано-тектонічні депресії, інтрузивні масиви,
зони перетину глибинних розломів тощо) площею до перших сотень квадратних кілометрів, з родовищами одного
формаційного типу;
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 жила (reef) – пластиноподібне геологічне тіло, збагачене
рудною речовиною, утворене внаслідок заповнення мінеральною речовиною тріщин у гірських породах (жили виповнення) або метасоматичного заміщення гірських порід мінеральною речовиною вздовж тріщин (жили заміщення);
виділяють прости жили – поодинокі мінералізовані тріщини; складні – мінералізовані пучки тріщин, зон дроблення
та розсланцювання, які переплітаються між собою й інколи
називаються жильною або рудною зоною; чоткоподібні,
камерні, сідлоподібні, драбинчасті, оперені та ін.;
 зона (zone) – смугоподібні площі (довжиною десятки і
сотні кілометрів) розповсюдження корисних копалин (родовищ, проявів, рудоносних геологічних формацій тощо),
об'єднаних сприятливими геологічними структурами (зони розломів, сприятливі для зруденіння даного типу стратиграфічні, магматичні, метасоматичні утворення та ін.);
 область (area) – ділянка земної кори (площею тисячі кілометрів) з рудними родовищами одного або декількох
близьких генетичних типів, приурочених до великих тектонічних структур (антикліналей, синкліналей, серединних масивів, щитів, глибинних розломів та ін.); поділяються на рудні райони, рудні поля та рудні зони;
 поле (field) – скупчення рудних тіл корисних копалин
одного формаційного типу в межах єдиної локальної геологічної структури, об'єднаних спільним походженням,
площею до десятків квадратних кілометрів, може включати одне або кілька родовищ;
 пояс (belt) – смуга розповсюдження однорідних формаційних типів корисних копалин або кілька їхніх типів, яка,
як правило, відповідає структурно-формаційній зоні чи
іншій великій геологічній структурі, розміри поясів коливаються в широких межах (напр., поліметалічний пояс Рудного Алтаю простягається в довжину на 300 км при ширині 40 км, рудний пояс Кордильєр досягає довжини понад 2500 км при ширині не більше 100 км);
 район (region) – відносно локальне, геологічно і географічно відокремлене зосередження родовищ корисних ко221

палин певного формаційного типу в межах рудних площ
вищого рангу (металогенічних провінцій, областей, зон),
зумовлене геологічними особливостями цих територій, а
саме приуроченістю групи родовищ до певних тектономагматичних і літолого-фаціальних чинників, пов'язаних з
умовами формування територій; площа рудних районів
досягає перших тисяч квадратних кілометрів.
 родовище (deposit) – скупчення рудних покладів на поверхні або в надрах, близьких за складом і технологічними
особливостями руд, об'єднаних спільним походженням і
приурочених до однієї локальної геологічної структури; за
своїми розмірами, якістю та умовами залягання придатні
для промислової розробки: чорних (заліза, марганцю,
хрому, титану, ванадію), кольорових (алюмінію, міді, свинцю та цинку, кобальту, нікелю, сурми та ін.), благородних (золота, платинових металів, срібла), рідкісних (олова,
вольфраму, молібдену, магнію, вісмуту, ртуті, берилію,
танталу, ніобію та ін.), радіоактивних металів (урану, торію), рідкісноземельних елементів;
 стовп (shoot, column) – ділянка багатої руди всередині рудного тіла, часто стовбуроподібної, іноді примхливої форми;
виділяють морфологічні (роздуви) жили і концентраційні (зони підвищеної концентрації цінних компонентів, не пов'язані
зі зміною морфології тіла корисної копалини) рудні стовпи;
 тіло (body) – локальне нагромадження природної мінеральної сировини, яке виділяється як єдине геологічне тіло з певною морфологією та однотипним мінеральним
складом, має природні межі (які встановлюються або безпосередніми геологічними методами, або за результатами
випробування), приурочене до певного структурногеологічного елемента чи комбінації таких елементів (напр., розлом або перетин двох чи більше розломів, дайка,
ендоконтакт інтрузії, жерловина палеовулкану та ін.);
 труба (pipe) – рудне тіло, витягнуте вздовж однієї осі, у
перерізі овальне;
 формація (formation) – група рудних покладів з подібними або близькими стійкими мінеральними асоціаціями
у межах однотипних геологічних структур.
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РУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ (ore minerals) – сукупність
корисних копалин, що використовуються в металургії для виробництва металів [9, 22].
РУДОВІДКЛАДАННЯ (emplacement) – процес накопичення
рудної речовини при відкладенні її з магматичних розплавів,
водних і газоводних розчинів, газів [6].
РУДОНОСНІСТЬ (ore-bearing) – присутність рудних утворень у
тих або інших районах чи гірських породах, товщах, світах [1, 9].
РУДОПРОЯВ (show of ore, ore manifestation, ore occurrence,
ore site) – невелике природне скупчення мінеральної речовини,
яке за умовами залягання відповідає вимогам промисловості,
але через невеликі запаси або недостатню вивченість не може
вважатися об'єктом розробки; при збільшенні запасів унаслідок
дорозвідки або зниження кондиційних вимог може перейти до
категорії родовищ [7, 9].
САМАРІЙ (samarium), Sm – радіоактивний хімічний елемент
III групи періодичної системи Менделєєва, ат. № 62, ат. маса
150,36; сріблястий метал, лантаноїд; щільність – 7536 кг/м3; tпл. –
1072 оС, tкиіп. – 1800 оС; кларк у земній корі – 8 · 10–4 % [43].
САМОРОДОК (nugget, native metal) – природне уособлення самородного металу (золота, срібла, міді, платини), які значно перевищують середні частки цього металу; наприклад, мінімальна маса
самородків золота умовно прийнята в 1 г, тоді як максимальна може сягати: для золота – 93,5 кг ("Плита Холтермана"), для срібла –
500 кг (родовище Кобальт у Канаді), для міді – 400 т (оз. Верхнє в
США), для платини – 8,4 кг (розсипи Уралу) [7, 9].
СИНГЕНЕТИЧНІ РОДОВИЩА (syngenetic deposits) – родовища, які утворилися одночасно із вмісними породами, як правило,
пластової форми, переважно осадового походження (піски, глини,
вапняки, мергелі, вугілля, горючі сланці, фосфорити, залізні, марганцеві руди, боксити, деякі родовища руд міді, ванадію, урану,
золота), частково – ранньомагматичні родовища хромітів, титаномагнетитів, лікваційні сульфідні мідно-нікелеві родовища [1, 33].
СКАРНОВІ РОДОВИЩА (skarn deposits) – скарни, які вміщують промислово цінну мінералізацію: залізні руди з магнети223

том (Магнітне, Качканарське, Сколово-Сарбайське на Уралі),
залізокобальтові руди з магнетитом і кобальтином (Дашкесанське у Вірменії), мідні руди з халькопіритом (Турьїнське на Уралі,
Чатиркульське в Казахстані), вольфрамові руди з шеєлітом, молібденові руди з молібденітом і молібдошеєлітом (Тирніаузьке
на Кавказі, Азгур у Марокко), свинцево-цинкові руди з галенітом і сфалеритом (Верхнє, Миколаївське, Садове на Далекому
Сході, Бінгем у США), золоторудні родовища (Синюхінське на
Алтаї, Фортитюд у Неваді), родовища олова з каситеритом (Піткяранта в Карелії), берилію (Айрон-Маунтин у США), бору (Дальногорське на Далекому Сході) та ін. [33–36].
СКАРНОУТВОРЕННЯ (skarning) – процес метасоматичного
мінерало- і породоутворення в результаті дії на алюмосилікатні
породи (переважно вапняки й доломіти) високотемпературних
розчинів, які вміщують Fe, Mg, Ca, Si, Al та інші речовини за широкої участі летких речовин (вода, вуглекислота, Cl, F, B та ін.)
у широкому діапазоні температур і тисків при загальній еволюції
розчинів при зниженні температур від лужних до кислих [6].
СТАДІЯ РУДОУТВОРЕННЯ (stage of ore formation) – період
часу в межах одного етапу рудоутворення, протягом якого відбувалося нагромадження асоціації мінералів певного складу,
відокремлений перервою в мінералізації від інших стадій. Перерва між стадіями рудоутворення зазвичай відповідає тектонічному спокою, що завершується на початку нової стадії тектонічним розкриттям рудної порожнини, яке супроводжується дробленням мінеральної речовини попередньої стадії рудоутворення
і початком формування нової мінеральної асоціації в нових фізико-хімічних і термодинамічних умовах. За кількістю стадій
рудоутворення виділяються родовища прості – одностадійні
(моностадійні), та складні – багатостадійні (полістадійні). Критерієм для виділення стадій нагромадження речовини корисної
копалини є: 1) перетин ранніх мінеральних скупчень жилами та
прожилками мінеральної речовини наступних стадій;
2) брекчіювання мінеральних агрегатів ранньої стадії із цементацією їхніх уламків мінеральною масою нових стадій та ін. [6].
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СТРУКТУРА РУД (ore texture) – будова мінеральних агрегатів, яка визначається сполученням рудних мінералів, їхньою формою та розмірами; характерні структури [37]:
 графічна (graphic) – характеризується тонким взаємним
проростанням двох рудних мінералів (напр., борніту та
халькозину, каситериту та галеніту і т. ін.), нагадує евтектичні структури металевих сплавів;
 дендритова (dendritic) – характеризується примхливим
візерунком у вигляді деревоподібних, гілкуватих утворень
рудного мінералу, самостійного чи в сполученні з іншими
мінералами, наприклад зростання золота з кварцом, піротину з пентландитом тощо;
 коломорфна (colloform) – чергування криволінійних,
примхливо вигнутих, нерідко концентричних смуг одного
чи декількох рудних і нерудних мінералів; характерна для
сульфідних (пірит, марказит, сфалерит, кварц), марганцевих (псиломелан), олов'яних (каситерит, кварц) руд, спостерігається в бокситах, глинах, фосфоритах тощо;
 корозійна (corrosive) – загальна назва структур роз'їдання, пересічення, петельчастих, решітчастих, скелетних,
графічних;
 метаколоїдна (metacolloidal) – виникає в результаті розкристалізації руд, які відклалися в колоїдному стані, характеризується наявністю округлих, більш-менш сферичних
форм, з яких часто складаються натічно-шкаралупчасті,
гроноподібні, сталактитові утворення; характерна для окиснених і гіпогенних руд;
 нерівномірнозерниста (irregular granular) – структура
повнокристалічних руд, складених зернами різного розміру;
 оолітова (oolitic) – характеризується наявністю округлих
рудних зерен (оолітів) у сингенетичному чи епігенетичному
цементі, характерна для залізних і марганцевих руд;
 петельчаста (loopy) – характеризується тим, що один із
рудних мінералів у вигляді неправильних жилок облямовує
окремі зерна чи ділянки розвитку інших мінералів; наприклад структури розпаду твердого розчину халькопіриту
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у сфалериті чи пентландиту в піротині, гіпогенне заміщення піриту халькопіритом чи арсенопіриту золотом і т. ін.;
 пластинчаста (lamellar) – характеризується пластинчастою формою компонентів рудного агрегату;
 сітчаста (network) – характеризується утворенням сітки тонких жилок більш пізнього рудного мінералу
в більш ранньому;
 сидеронітова (sideronitic) – характерна для руд магматичного походження, де рудні мінерали (титаномагнетит,
магнетит, сульфіди) виповнюють проміжки між нерудними мінералами, які виділилися першими;
 сферолітова (spherulitic) – складається зі сферолітів
(округлих тіл) різного розміру (від часток міліметрів до декількох міліметрів) радіально-променистої будови; утворюється зазвичай при розкристалізації колоїдів, притаманна осадовим карбонатним, марганцевим, деяким уран-сріблокобальтовим та іншим рудам.
СУЛЬФІДИ ПРИРОДНІ (natural sulphides) – клас мінералів,
сполук із сіркою (сульфіди), селеном (селеніди): галеніт, піротин, халькопірит, пентландит, борніт, молібденіт та ін. [9].
СУЛЬФІДНІ РУДИ (sulphide ores) – рудні поклади, що складаються із сполук важких металів із сіркою (сульфіди), селеном,
телуром, миш'яком і сурмою [9].
ТЕКСТУРА РУД (ore structure) – просторове розташування мінеральних агрегатів, які відрізняються один від одного формою,
розмірами, складом, структурою; характерні текстури [37]:
 бобова (bean) – текстура деяких осадових і елювіальних
руд (боксити, сухарні глини тощо), які складені бобовинами, зазвичай зцементованих колоїдною речовиною, інколи розкристалізованою;
 брекчієва (brecciated) – текстура руд, складених уламками і цементуючою масою, які відмінні за складом, структурою та походженням;
 вкраплена (impregnated) – характеризується наявністю
розсіяних зерен рудних мінералів та їхніх агрегатів у нерудній основній масі, характерна для магматичних, контактово-метасоматичних, гідротермальних і осадових родовищ;
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 гнейсоподібна (gneissoid) – текстура розсланцьованих
пластичних рудних мас, які зазнали післярудний динамічний вплив;
 губчаста (spongiform) – різновид комірчастої текстури,
яка характеризується розвитком порожнин округлої форми, різних розмірів, розділених тонкими стінками рудної
речовини;
 друзова (drous) – характерна наявністю порожнин, на
стінках яких розвинені кристалічні щітки;
 жеодова (geode) – обумовлена наявністю численних жеод (порожнин овальної чи неправильної форми розміром
від 1,5 до 25 см) з концентричним нарощуванням кристалічних агрегатів від стінок пустоти до центра;
 землиста (earthy) – різновид порошкової текстури, характерна для незцементованих пухких, порошкоподібних
мінеральних агрегатів екзогенного походження, зокрема
кір вивітрювання;
 зональна (zoned) – характеризується чергуванням прошарків чи зон, часто концентричних, одного чи декількох
рудних мінералів один з одним, або з нерудними мінералами; характерна для сульфідних руд;
 кавернозна (cavernous) – характеризується наявністю
значної кількості порожнин розміром від 2–3 мм до 1,5 см,
інколи більше, які мають неправильну форму, утворилися в
результаті вилуговування чи механічного віддалення окремих великих зерен чи мінеральних агрегатів;
 кіркова (bread-crust) – характеризується наявністю в
рудній масі чи рудоносній породі кірок зміненої рудної
речовини, яка відрізняється кольором, щільністю, складом, нерідко має концентрично-зональну будову; характерна для деяких осадових залізних руд;
 кокардова (cockarde) – характеризується чергуванням
смуг мінеральних агрегатів, які послідовно відкладалися навколо уламків бічних порід чи руд більш ранньої генерації;
 комірчаста (cellular) – характеризується значною кількістю
більш-менш закономірно розташованих пор (комірок), між
якими збереглися тонкі перегородки (каркас), складені сумі227

шшю кремнезему і лімоніту; комірки можуть бути порожніми, а можуть бути заповнені пухкими різновидами руди;
 конгломератоподібна (conglomerate) – обумовлена
присутністю обкатаних шматків руди, кварцу чи рудних
конкрецій, зцементованих дрібним рудним чи нерудним
матеріалом;
 конкреційна (concretion) – характеризується присутністю рудних конкрецій округлої чи овальної форми різного
розміру серед щільної чи пухкої вмісної маси, складеної
як рудним, так і нерудним мінералом; характерна для залізних і марганцевих руд;
 лінзоподібна (lenticular) – різновид шаруватої текстури,
коли мінеральні агрегати представлені переривчастими
шарами лінзоподібної форми;
 масивна (massive) – суцільне рівномірне виповнення
простору рудними мінералами без закономірностей в їхньому розміщенні та орієнтації;
 ниркоподібна (kidney) – сукупність округло-горбастих
утворень із гладкою блискучою поверхнею (у розрізі мають
фестончасту смугастість або концентричну шкаралупчастість) із прошарками радіально-променистих утворень;
 нодулярна (nodular) – текстура вкраплених хромітових
руд, яка характеризується наявністю округлих виділень
(нодулів) хроміту розміром у декілька міліметрів у масі
породи (дуніту);
 пориста (porous) – характеризується наявністю дрібних
(0,3–2 мм) пор на місті розсіяних у рудній масі рудних мінералів, які зазнали вилуговування чи були механічно вилучені;
 порошкова (powdery) – характеризується пухкістю і
тонкозернистістю рудної маси;
 прожилкова (veining) – характеризується наявністю
прожилків більш пізнього рудного мінералу в більш ранній рудній масі;
 пузирчаста (vesicular) – характеризується тим, що рудні
агрегати складені дрібними сфероїдальними пузирчиками
з дуже тонкими стінками;
228

 реліктова (relict) – текстура, яка не є первинною, а була
успадкована при заміщенні чи перетворенні первинних
рудних скупчень чи інших речовин;
 сланцювата (foliation, slaty) – утворюється в результаті
динамометаморфізму, унаслідок чого руда набуває здатність легко розколюватися на тонкопаралельні плитки;
 смугаста (banded) – характеризується чергуванням відносно тонких смуг, які різняться структурою, кольором, складом, величиною зерен тощо;
 шарувата (ball) – характеризується чергуванням прошарків, які різняться мінеральним складом, структурою, будовою, фізичним особливостям тощо;
 ящична (drawer) – різновид комірчастої текстури з
ящикоподібною формою комірок.
ТИПИ РУД (ore types) [9, 22]:
– галоїдні (haloid) – типові для родовищ солей і флюориту;
– карбонатні (carbonated) – властиві деяким родовищам
заліза, марганцю, магнію, свинцю, цинку, міді);
– оксидні (oxided) – у формі оксидів і гідроксидів, характерні для родовищ Fe, Mn, Sn, U, Cr, Al;
– самородні (native) – складені самородними металами і
сплавами (золото, платина, мідь);
– силікатні (silicated) – характерні для неметалічних корисних копалин (слюда, азбест та ін.);
– сірчані (sulfuric) – у вигляді сульфідів, арсенідів, антимонідів, рідше у формі сполук вісмуту, телуру та селену,
до яких належить більшість руд кольорових металів (Cu,
Zn, Pb, Ni, Sb та ін.);
– сульфатні (sulfatic) – до яких належать родовища бариту, стронцію, інших елементів;
– фосфатні (phosphatic) – утворюють родовища фосфору
та пов'язаних з ним сполук.
УРАГАННА ПРОБА (hurricane sample) – проба, яка відрізняється аномально високим вмістом корисного компонента [7, 9].
ФАКТОРИ РУДОКОНТРОЛЮЮЧІ (ore-controlling factors) –
сприятливі геологічні умови, які впливають на закономірності роз229

міщення родовищ і рудних тіл певного типу; виділяють структурні,
магматичні, метаморфічні, метасоматичні, літологічні, стратиграфічні, кліматичні, геофізичні, геохімічні та інші групи факторів;
головні з них [9, 22]:
 геоморфологічні (geovorphological) – форми рельєфу, які
визначають локалізацію екзогенного зруденіння (кір вивітрювання, розсипів, осадових родовищ тощо), а також глибина ерозійного зрізу (для ендогенних родовищ);
 літологічні (lithological) – літологічні властивості гірських порід (склад, щільність, пористість, тріщинуватість,
збагаченість органічною речовиною, наявність тіл з контрастними фізико-хімічними властивостями тощо), сприятливі для утворення рудних покладів;
 магматичні (igneous) – рудоутворювальна здатність магмогенеруючих і магматогенних процесів і властивості магматичних порід, які обумовлюють процеси рудоутворення,
активний і масштабний перерозподіл рудних елементів;
 метаморфічні (metamorphic) – метаморфічні процеси
як чинник формування ендогенного зруденіння;
 метасоматичні (metasomatic) – наявність рудоконтролюючих метасоматитів (напр., березит-лиственітової, пропілітової, аргілізитової формацій для золотого зруденіння), рудно-метасоматичної зональності й т. ін.;
 стратиграфічні (stratigraphic) – стратиграфічні рівні,
сприятливі для локалізації зруденіння;
 структурні (stractural) – наявність рудоконтролюючих
структур різного рангу, які обумовлюють локалізацію рудоносних площ різного рангу (рудних поясів і зон, рудних
районів і вузлів, родовищ і конкретних рудних тіл): розломи, зони структурно-формаційних незгідностей, позитивні
тектонічні структури (куполи, склепіння, підняття), складчасті структури різного рангу (прогини, антиклінальні
структури, склепіння, флексуроподібні вигини шарів гірських порід, зони розтягнення, кільцеві структури тощо).
ХАЛЬКОФІЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ (chalcophile elements) – хімічні елементи, метали, присутні в природних сульфідах у вигляді
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катіонів (Ag, Hg, Cu, Pb, Zn, Cd, Bi, Sb) і неметали – аніонів (S,
Se, Te, As), а також ряд елементів, що належить одночасно до
декількох груп (Mo, Pd, Au, Ga, In, Tl, Ge, Co) [43].
ХЛОРИТИ (chlorites) – сімейство породотвірних мінералів підкласу шаруватих силікатів із загальною формулою
(Mg,Fe)3[(Al,Si)4O10(OH)2]3(Mg,Fe(OH)2; характерний мінерал
рудоносних пропілітів [7, 9].
ШТОКВЕРК (stockwork) – рудне тіло, ізометричної або неправильної форми, утворене масою гірської породи, пронизаною
густою сіткою різноорієнтованих жил, вкрапленості та дрібних
прожилків з рудною мінералізацією, яка присутня також у вмісних породах [9].
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РОЗДІЛ V
Неметалічні корисні копалини
Неметалічні корисні копалини – велика група корисних
копалин, різноманітних за своєю природою і властивостями, з яких видобувають не тільки неметали (сірка, фосфор,
фтор, алмази, графіт та ін.), але й деякі метали (натрій,
калій, магній тощо). На відміну від групи металічних корисних копалин вони складені переважно породотвірними елементами, а головну роль відіграють силікати, алюмосилікати, оксиди, хлориди, фториди, фосфати і сульфати.
Родовища вітчизняної (мінерально-сировинної бази) належать до таких типів: каменебарвна сировина (алмаз, бурштин, гагат, кварц, топаз, берил, родоніт, мармуровий
онікс); гірничохімічна сировина (сірка, апатит, фосфорити,
барит і вітерит, кам'яна сіль, давсоніт, калійна сіль, бішофіт, борна сировина, плавиковий шпат, йодобромна сировина, карбонатна сировина для вироблення соди і сполук магнію; гірничорудна сировина (графіт, абразивна сировина, азбест, мусковіт, вермикуліт, пірофіліт); сировина для металургії (флюсові вапняки, доломіти, флюорит, ставроліт,
кварцити, кварцові пісковики та піски, вогнетривкі глини,
доломіт, графіт, магнезит, талькомагнезит, брусит, силіманіт, дистен, андалузит, формувальні піски); будівельна
сировина (будівельне, декоративне, пиляльне каміння, сировина для в'яжучих матеріалів, цегельно-черепична сировина,
заповнювачі для бетонів і розчинів, кварцити і кварцитоподібні пісковики; сировина для фарфоро-фаянсової та склоробної промисловості (каолін, польовошпатова і кварцова сировина, фарфоровий камінь, воластоніт); сировина для кам'яного литва; сировина для мінеральних фарб; агрохімічна
сировина (торф і вівіаніт, гіпс та ангідрит, карбонатні породи, цеоліти, сапропель, глауконіт, сапоніт); нові та нетрадиційні види неметалічної сировини (бітуми, шунгіт,
нефелінові породи, маршаліт, воластоніт, ставроліт).
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Неметалічні корисні копалини мають важливе значення
для функціонування будівельного, гірничо-хімічного, металургійного, агропромислового комплексів, широко застосовуються в радіоелектроніці, атомній промисловості, авіаційній, космічній техніці, медицині й т. ін. Важливу роль
відіграють місцеві нерудні корисні копалини, які мають важливе значення для виготовлення будівельних матеріалів,
що здійснюється переважно на підприємствах, виробничий
цикл яких поєднує видобуток, переробку сировини та випуск готової продукції, що визначає необхідність розміщення таких підприємств біля сировинної бази.

АБРАЗИВ (abrasive) – природна чи штучна речовина, придатна для шліфування, різки чи чистки (алмаз, наждак, корунд,
гранат та ін.) [27].
АБСОРБЕНТ (absorbent) – речовина, здатна поглинати іншу
речовину з навколишнього середовища [27].
АГРОНОМІЧНІ РУДИ (agronomic ores) – гірські породи чи
мінерали, які повністю або своїми складовими частинами використовуються в сільському господарстві для підвищення кількості або якості врожаю – фосфатні, до складу яких входить елемент фосфор (апатит, фосфорити та ін.), калійні, до складу яких
входить елемент азот (селітри), а також вапняки, крейда, доломіти, гіпс, ангідрит, торф, вівіаніт, сапропель, глауконіт, сапоніт, цеоліти та ін. [6, 29, 36, 60, 69, 75].
АДСОРБЕНТ (adsorbent) – тверді пористі речовини із значною питомою поверхнею, які концентрують компоненти, що
вилучаються (активне вугілля, цеоліти, силікагель, іонообмінні
смоли і т. ін.) [27].
АЗБЕСТ (asbestos) – група волокнистих мінералів класу водних
силікатів магнію, заліза, кальцію і натрію (хризотил-азбест, амфібол-азбест), здатні розщеплятися на тонкі гнучкі волокна, головний компонент азбестових руд; різновиди: актинолітовий,
волокнистий, поперечно-волокнистий, поздовжньо-волокнистий, плутано-волокнистий, пилоподібний, тигровий, хризотиловий [63, 65, 66, 78, 94].
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АКВАМАРИН (aquamarine) – слаболужний різновид берилу
зеленуватого чи голубуватого кольору, дорогоцінний камінь [46,
58, 59, 86, 91].
АЛЕБАСТР (alabaster) – продукт, який отримують при помірному (120–170о) обпалюванні природного гіпсу до його перетворенню на полугідрат сульфату кальцію, який в порошкоподібному вигляді широко використовується в будівництві [27].
АЛМАЗ (diamond) – мінерал, кристалічна кубічна модифікація
самородного вуглецю, безбарвний, жовтий, рожевий, блакитний,
чорний; дорогоцінний камінь, найтвердіша речовина з відомих
у природі (10 за шкалою Мооса), питома вага 3,52, з аномальним
двозаломленням і сильною дисперсією (що зумовлює "гру" ювелірних алмазів; різновиди: капський, корнуольський, технічний,
ювелірний, борт, балас, карбонадо, фрамезит [46, 58, 59, 86, 91].
АЛУНІТ (alunite) – мінерал класу сульфатів, KAl3[SO4]2(OH)6
(37 % Al2О3), часто з домішками Fe (до 8 %), Na (до 4,6 %), продукт метасоматичних перетворень вулканічних порід чи окиснення піриту, алюмінієва руда (родовища Фань-Шань у Китаї, Заглицьке в Азербайджані, Біганське в Закарпатті) [58, 59, 62].
АЛУНІТИЗАЦІЯ (alunitization) – гідротермально-метасоматичне перетворення гірських порід, у результаті якого утворюються алуніт, кварц (опал), сульфіди заліза, гематит, каолініт,
самородна сірка [27].
АЛУНІТОВІ РУДИ (alunine ores) – природні мінеральні утворення, які складаються переважно з алуніту (25–60 %), кварцу,
халцедону й опалу (40–50 %), глинистих мінералів, домішок оксидів заліза, ільменіту, циркону та ін., виникають завдяки гідротермальній переробці кислих ефузивних порід [27, 50, 67, 69].
АЛЬБІТ (albite) – породотвірний мінерал, кислий член ізоморфного ряду плагіоклазів з 90–100 % Na[Al2Si2O8], до 10 %
Ca[Al2Si2O8], типовий мінерал рідкіснометалічних гранітних пегматитів, нефелінових сієнітів, фельзитів, спілітів, кератофірів,
зелених сланців, альбітофірів, рідкіснометалічних і ураноносних
альбітитів [58, 59].
АЛЬМАНДИН (almandine) – мінерал групи гранатів,
Fe3Al2[SiO4]3, фіолетово-червоного, інколи темно-коричневого
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чи густо-червоного кольору, утворює ізоморфні ряди з піропом і
спесартином, прозорі кристали належать до дорогоцінних каменів [46, 58, 59, 86, 91].
АМФІБОЛ-АЗБЕСТ (amphibole asbestos) – тонковолокнисті мінерали групи амфіболів (крокидоліт, амозит, антофіліт, режикіт, родусит, актиноліт, тремоліт); гірничорудна сировина, застосовуються в
хімічній, паперовій, харчовій промисловості [63, 65, 66, 78, 94].
АНГІДРИТ (anhydrite) – мінерал класу сульфатів, Ca[SO4],
один із мінералів соляних родовищ [27, 58, 59, 62].
АНДАЛУЗИТ (andalusite) – мінерал підкласу острівних силікатів, поліморфна модифікація силікату алюмінію, Al2SiO5, формується під час регіонального і контактового метаморфізму в
умовах низького тиску і високих температур, характерний для
сланців, роговиків, вторинних кварцитів, сировина для вогне- і
кислототривких матеріалів [27, 58, 59, 62].
АНДЕЗИТ (andesite) – середня вулканічна гірська порода нормальної лужності (SiO2 – 56–64 %, K2O+Na2O – 3–6 %), яка
складається переважно з плагіоклазів і одного чи декількох темноколірних мінералів (амфіболу, біотиту, авгіту, ромбічного піроксену) у склуватій чи напіврозкристалізованій основній масі.
За особливостями мінерального складу і будови виділяють різновиди андезитів: авгітові, анортитові, біотитові, вітрофірові,
гіперстенові, олігоклазові, палеотипні, роговообманкові, енстатитові тощо; будівельна сировина [27, 69].
АНДЕЗИБАЗАЛЬТ (andesite-basalt) – середня вулканічна порода
нормальної лужності (SiO2 – 53–57 %, K2O + Na2O – 2,5–5,5 %),
складена вкраплениками плагіоклазу (андезин-лабрадор), кліно- і
ортопіроксену, олівіну, магнетиту, рогової обманки в склуватій чи
напіврозкристалізованій основній масі; будівельна сировина [27, 69].
АНДРАДИТ (andradite) – мінерал групи гранатів, Ca3Fe2[SiO4]3,
утворює ізоморфний ряд з гросуляром, характерний мінерал
скарнів, зустрічається в пегматитах і сієнітах; різновиди: шорломіт, меланіт, демантоїд, топазоліт; демантоїд –дорогоцінний
камінь [46, 58, 59, 86, 91].
АНКЕРИТ (ankerite) – мінерал класу карбонатів, Ca(Fe2+, Mn,
Mg)[CO3]2, зустрічається в карбонатитах і низькотемпературних
гідротермальних свинцево-цинкових родовищах [27, 58, 59, 62].
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АПАТИТОВІ РУДИ (apatite ores) – природні мінеральні скупчення апатиту, які вміщують апатит у таких концентраціях і кількості, що його видобуток технологічно можливий та економічно
вигідний; головні типи апатитових руд: нефелін-апатитовий; апатит-рідкіснометалічний в карбонатитах; апатит-франколітовий
в корах вивітрювання карбонатитів; апатит-титаномагнетитовий
в габроїдах; потенційне джерело – фосфатно-зернисті породи; гірничохімічна й агрохімічна сировина [22, 69].
АРАГОНІТ (aragonite) – мінерал класу карбонатів, Ca[CO3], зазвичай зустрічається у вигляді кірок, натеків, смугастих агрегатів (мармуровий онікс), сировина для хімічної, цементної й скляної промисловості, мармуровий онікс – виробне каміння [27, 58, 59, 62].
АРГІЛІТ (argillite, mudstone, claystone) – пелітова осадова порода,
яка утворилася в результаті ущільнення і літифікації глин, сировина
для виробництва цементу, керамзиту, будівельної кераміки [27].
АСТРОФІЛІТ (astrophyllite) – характерний мінерал нефелінових сієнітів, титаноцирконосилікат, (K,Na)3(Fe,Mn)7Ti2[Si4O12]2(O,OH,F)7, колекційний матеріал [46, 58, 59, 86, 91].
БАРИТ (barite) – мінерал класу сульфатів, BaSO4, основний
компонент баритових руд (BaO – 65,7 %) [27, 58, 59, 62, 77].
БАРИТОВІ РУДИ (barite ores) – природні мінеральні утворення, які вміщують барит у таких концентраціях, за яких технічно
можливе та економічно доцільне його вилучення і використання; за мінеральним складом поділяються на баритові, кварцбаритові, кальцит-баритові, сульфідно-баритові, флюоритобаритові, барито-колчеданні, барито-поліметалічні, баритоцелестинові та ін. [52, 55, 56, 69].
БЕЙДЕЛІТ (beidellite) – глинистий високоглиноземистий мінерал,
крайній член серії монтморилоніту і проміжний член серії монтморилоніт – нонтроніт, Al2(OH)2[Al0.5Si3,5O10]0.5–{(Ca, Na)0.3(H2O)4},
розвинений в корах вивітрювання ультраосновних порід, основний
компонент бентонітових глин [27, 58, 59, 62].
БЕНТОНІТ (bentonite) – глини, жирні й милоподібні на дотик,
диспергуються у воді до колоїдного стану, складені головним
чином мінералами групи монтморилоніту, а також палигорські238

том, гідрослюдами, каолінітом, кристобалітом, цеолітом та ін.,
характеризуються високою пластичністю і набуханням [4, 69].
БІРЮЗА (turquoise, agaphite) – мінерал класу фосфатів,
CuAl6[PO4]4(OH)85H2O, ювелірний камінь IV порядку [46, 58,
59, 86, 91].
БІШОФІТ (bishofite) – мінерал класу галогенідів, водний хлорид магнію, MgCl26H2O, характерний для соляних покладів сульфатного типу, особливо калійних, сировина для отримання
магнію (родовища Волгоградське, Городищенське в Поволжі,
Затуринське і Новоподільське в ДДЗ) [5, 69, 77].
БОР (boron), B – хімічний елемент III групи періодичної системи
Менделєєва, ат. № 5, ат. маса 10,811, щільність – 2300–2460 кг/м3,
tпл. – 2200 оС, tкип.. – 3700 оС; кларк у земній корі – 3  10–4 %; основні
мінерали бору: датоліт Ca[B5O4(OH)], данбурит Ca[B2Si2O8], бура
Na2[B4O5(OH)4]8H2O,
керніт
Na2[B4O6(OH)23H2O,
ініоїт
Ca[B3O3(OH)5]4H2O, гідроборацит CMg[B3O4(OH)3]23H2O та ін.;
основний компонент борних руд [27].
БОРАТИ (borates) – клас мінералів, солей борних кислот, гідроксофтороборати і карбонатоборати (улексит, керніт, бура,
колеманіт, ініоїт, прицеїт та ін.), складова частина борних руд
[27, 58, 59, 62, 64].
БОРАЦИТ (boracite) – мінерал, борат, Mg2Cl[B7O13], борна сировина [27, 58, 59, 62].
БОРНІ РУДИ (borax) – природні мінеральні утворення, які
вміщують бор у таких сполуках і кількостях, за яких їхнє промислове використання є можливим і економічно доцільним (борати, боросилікати, бороалюмосилікати, гідроксофтороборати
та ін.). Руди із вмістом 10–15 % оксиду бору вважаються багатими, 5–10 % – середніми і 2–3 % – бідними. Залежно від технології переробки виділяють мінеральні типи руд: борати, розчинні у воді (бура, керніт); борати, розчинні в кислотах (ініоїт, пандерміт, гідроборацит, людвігіт, сахаїт); боросилікати, нерозчинні в кислотах (данбурит); боросилікати, розчинні в кислотах
(датоліт); боровмісні підземні води, ропа солоних озер, нафтові
води, гарячі джерела. Датолітові й данбуритові руди поділяються на високосортні (В2О3 10 % і більше), середньосортні (5–10 %)
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і низькосортні (3–5 %), мінімальний бортовий вміст для датолітових руд – 3 % В2О3. Головні генетичні типи родовищ бору:
контактово-метасоматичний, вулканогенно-ексгаляційний, вулканогенно-осадовий, природних водних розчинів, галогенний та
інфільтраційно-залишковий [64, 77].
БОРОСИЛІКАТИ (borosilicates) – мінерали, острівні (дюморт'єрит, говліт, датоліт), кільцеві (турмалін, аксиніт), шаруваті (манандоніт), каркасні (данбурит, сірлезит, ридмерджієрит)
силікати бору, складова частина борних руд [27, 58, 59, 62, 64].
БОРТ (bort) – зернисті непрозорі сірі й чорні зростки алмазу [27].
БРИЛЬЯНТ (diamond) – огранений ювелірний алмаз [27].
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (constaction rocks) – різні гірські
породи (магматичні, осадові, метаморфічні), що використовуються в будівництві [31–33, 47, 49, 69, 85].
БУДІВЕЛЬНІ ПІСКИ (constaction sands) – піски, що використовуються для всіх видів будівельних робіт (виробництво бетону і будівельних розчинів, облаштування доріг та ін.) [28, 35, 39, 44, 69].
БУРА (borax, sodium borate, borate of soda) – мінерал, водний борат, Na2[B4O7]10H2O, складова частина борних руд [27, 58, 59, 62].
БУРШТИН (amber, agstein) – скам'яніла щільна і в'язка викопна смола органічного походження, ювелірно-виробний камінь;
різновиди: жовтий сукциніт, помаранчевий руменіт, вишневочервоний бірмит, восковий бастард, молочно-білий кістяний
бурштин [46, 58, 59, 62, 69, 86, 90, 91].
БУТОВЕ КАМІННЯ (сrushed stone) – природний будівельний
матеріал, неправильної форми, який отримують при розробці
осадових, вивержених і метаморфічних порід; застосовується
для кладки фундаментів, укріплення укосів тощо [69, 70, 76].
ВАПНЯК (limestone) – осадова карбонатна гірська порода,
складена переважно кальцитом чи кальцитовими залишками
організмів, рідше арагонітом; флюсова і будівельна сировина; за
складом, структурою та походженням виділяють такі основні
різновиди вапняку [17, 19, 40, 100]:
 афанітовий (aphanitic) – щільний однорідний вапняк,
складові частини якого не розрізняються неозброєним оком;
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 біогенний (biogenic) – скупчення карбонатних залишків,
решток черепашок чи інших решток органічної речовини,
з незначною домішкою карбонатного цементу;
 біогермний (biohermic) – вапняк, який утворився за рахунок прикріплених вапнякових організмів, які й після
відмирання утворюють єдину споруду – біогерм;
 біокластичний (bioclastic) – вапняк, складений уламками карбонатних органогенних залишків;
 біоморфний (biomorphic) – органогенний вапняк, складений більш-менш непошкодженими залишками скелетних утворень організмів (виділяють коралові, моховиті,
форамініферові, водоростеві та інші різновиди);
 біостромний (biostromal) – вапняк, якій утворився за
рахунок органічних споруд – біостромів, що були піднесені над дном басейну і простягалися на сотні метрів у вигляді плоских пологих споруд;
 бітумінозний (bituminous) – вапняк, який вміщує бітуми
в розсіяному стані чи у вигляді включень;
 брекчієподібний (breccial) – вапняк з брекчієподібною текстурою, яка утворилася за рахунок розтріскування, кутоватоплямисті вапняки (псевдобрекчії);
 водоростевий (algal) – складений залишками водоростей;
 вузлуватий (nodulated) – характеризується наявністю
вузлоподібних утворень на фоні однорідної карбонатної
маси;
 грудкуватий (lumpy) – складений округлими чи кутастими грудками криптокристалічного ( 0,005 мм) чи мікрозернистого ( 0,01 мм) кальциту;
 детритовий (detrital) – складений уламками черепашок
та іншими органогенними уламками, зцементованими карбонатним, глинистим чи іншим цементом;
 доломітовий (dolomitic) – вапняк з домішкою доломіту
(25–50 %);
 кораловий (coral) – тверда пориста гірська порода,
складена головним чином із залишків коралів з можливою
домішкою черепашок молюсків, форамініфер, панцирів
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голошкірих, зцементованих вапняковими водоростями і
хемогенним кальцитом;
 кременистий (siliceous) – зливний щільний вапняк з домішкою кременистої речовини (25–50 %);
 кристалічний (crystalline) – масивний щільний слабопористий вапняк, складений зернами кальциту, розрізняють велико-, середньо- і дрібнокристалічні вапняки;
 магнезіальний (magnesian) – різновид вапняків з домішкою MgCO3 (5–15 %), але не у вигляді доломіту, а
у вигляді легкорозчинних форм вуглекислого магнію
(MgCO3, MgCO33H2O, MgCO3Mg(OH)2);
 мікритовий (micrite) – дуже тонкозернистий вапняк
з розміром зерен не більше 3,5–4  (хемогенні, біохемогенні,
коколітові, форамініферові, уламкові);
 натічний чи травертин (travertine) – кавернозний, комірчастий, сильнопористий вапняк, складений натічним
кальцитом;
 оолітовій (oolitic) – складений оолітовими зернами, в ядерній частині яких часто розміщені уламки кварцу і кременю;
 органогенно-уламковий (bioclastic) – рифовий, черепашковий, водоростевий вапняк;
 пелітоморфний (pelitomorphic) – характеризується пелітоморфною структурою, виникає за рахунок літифікації
вапнякових мулів, органогенні залишки рідкісні, інколи
глинистий;
 перекристалізований (recrystallized) – кристалічний вапняк, що утворився внаслідок розкристализації тонкозернистої кристалічної або аморфної маси;
 пізолітовий (pisolitic) – вапняк, складений крупними пізолітами (оолітами) розміром від 2 до 10 мм;
 рифовий (reef) – вапняк, який виник за рахунок життєдіяльності колоніальних рифобудівельних організмів (коралові, моховиті, археаціатові, водоростеві тощо);
 тафогермний (taphogermic) – органогенний вапняк, ракушняк, який виник у результаті масового захоронення
організмів з карбонатним скелетом, як тих, що існували на
місці захоронення, так і занесених з інших місць;
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 уламковий (clastic) – складений карбонатним детритом
різної форми і розміру із включеннями окремих зерен
і уламків різних порід і мінералів;
 хемогенний (chemical) – виникає завдяки осадженню вапна з морської води чи мінеральних джерел (травертин)
з наступною перекристалізацією карбонатної маси.
ВЕРМИКУЛІТ (vermiculite) – мінерал класу силікатів, групи
тріоктаедричних гідрослюд, Mg0,3–0,5(H2O)3–5(Mg1,8–2,5Fe2+0,1–0,2
Fe3+0,1–0,8Al0,1–0,5)2,8–3,0[(Si, Al)4O10], утворюється в корах вивітрювання по флогопіт- і біотитвмісних породах, гірничорудна сировина [24, 41, 78, 92].
ВІТЕРИТ (witherite) – мінерал класу карбонатів, BaCO3, іноді з
домішкою Sr (до 1,5 %), Ca, Mg, Cu (до 1 %), рідкісний низькотемпературний гідротермальний мінерал, барієва руда [27, 58, 59, 62].
ВИРОБНЕ КАМІННЯ (semi-precious stones) – мінерали, їхні агрегати, гірські породи, руди, які мають красивий візерунок, колір,
структуру і текстуру, інші високодекоративні якості, можуть добре
поліруватися, що робить можливим їхнє використання для виробництва різноманітних художніх виробів і сувенірів (яшма, кремінь,
скам'яніле дерево, обсидіан, кварцит, мармуровий онікс, гагат, серпентин, гіпс-селеніт, агальматоліт та ін.) [46, 69].
ВОГНЕСТІЙКІСТЬ (fire resistance of structures, flame resistance
of structures) – здатність будівельних конструкцій зберігати необхідні експлуатаційні якості за високих температур [27].
ВОГНЕТРИВКА СИРОВИНА (refractory materials) – гірські
породи, що використовують для виготовлення вогнетривких
виробів, які зберігають свої механічні якості (міцність, форму і
розмір тощо) за високих температур [69, 74].
ВОЛАСТОНІТ (wollastonite) – мінерал підкласу ланцюжкових
силікатів, Ca3Si3O9, часто з домішкою Fe (до 9,3 % у феріволастоніті), MnО (до 5,5 %), MgO (до 0,6 %), характерний для скарнів, скарноїдів, ультраосновних порід, карбонатитів; сировина
для електрокераміки, радіотехніки, будівельних матеріалів, лакофарбової промисловості тощо [27, 58, 59, 62, 69, 72, 73].
ГАБРО (gabbro) – основна інтрузивна повнокристалічна рівномірнозерниста порода (SiO2 – 42–52 %, K2O + Na2O – 0,5–4,5 %),
243

з габровою структурою, складена основним плагіоклазом (лабрадор – бітовніт) (35–65 %), моноклінним (інколи ромбічним)
піроксеном (35–65 %), олівіном (до 5 %), роговою обманкою (до
5 %); другорядними титаномагнетитом, біотитом, нефеліном,
іноді кварцом і ортоклазом; акцесорними апатитом, піротином,
хромітом; широко використовується як будівельний матеріал, як
сировина для кам'яного литва, різновид габро – лабродарит –
декоративне каміння [27].
ГАГАТ (jet) – чорний в'язкий різновид викопного бурого вугілля
– гумолітів, що утворився шляхом вуглефікації хвойних дерев;
порівняно легко ріжеться ножем, добре полірується, складається з
вуглецю (60–90 %), водню, кисню, азоту, з домішками S, P, Ca,
Mg, Al; непрозорий, блиск матовий, смолистий; ізотропний, показник заломлення 1,64–1,68, твердість 2,5–4,0 злом раковистий,
густина 1,3–1,4 г/см3; ювелірний та виробний камінь (Бешуйське
буровугільне родовище в Криму) [46, 58, 59, 86, 91].
ГАЛОГЕННІ ПОРОДИ (halogen rocks, halogenic rocks) – хемогенні осадові гірські породи, які виникають у результаті випадіння в осад мінеральних солей із соляних розчинів в аридних
умовах у природних водоймищах різного типу (моря, лагуни,
лимани, солоні озера): галітові породи (складені галітом), сильвінові (галіт, сильвін), карналітові (карналіт, галіт), гіпсові
(гіпс), астраханітові (астраханіт, галіт), содові (сода, мірабіліт),
полімінеральні (лангбейніт, каїніт, кізерит, сильвін, галіт, полігаліт) та ін. [8, 38, 51, 88].
ГЕДЕНБЕРГІТ (hedenbergite) – породотвірний мінерал групи моноклінних піроксенів, крайній член ізоморфного ряду CaFe[Si2O6] –
CaMg[Si2O6] Mn2+ (геденбергіт – феросаліт – саліт – діоксид); часто
вміщує домішок MnO (до 9,5 % у мангангеденбергиті), Fe2O3 (до 4,2
% у ферогеденбергіті); характерний мінерал скарнів (напр., геденбергіт-воластоніт-датолітові скарни) [27, 58, 59, 62].
ГЕЛІОДОР (heliodor) – мінерал, прозорий різновид берилу жовтого кольору з домішкою Fe3+ [27, 58, 59, 62].
ГЕЛІОТРОП (heliotrope) – мінерал, різновид халцедону зеленого кольору з яскраво-червоними плямами, виробне каміння
[46, 58, 59, 86, 91].
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ГЕМОЛОГІЯ (gemmology) – наука про дорогоцінне й виробне
каміння, вивчає їхні фізичні, хімічні, кристалографічні, декоративно-художні властивості, походження, технологію обробки, вартісні характеристики, історію використання і т. ін. [27].
ГІАЦИНТ (hyacinth) – мінерал, прозорий ювелірний різновид
циркону густо-червоного, жовто-брунатного, помаранчевочервоного кольору, дорогоцінний мінерал [46, 58, 59, 86, 91].
ГІПС (gypsum) [27, 58, 59, 62]:
– мінерал класу сульфатів, Ca[SO4]2H2O (32,56 % CaO,
46,51 % SO3, 20,93 % H2O), різновиди: селеніт – напівпрозорі волокнисті агрегати із шовковистим відливом; гіпсовий шпат – пластинчастий гіпс у вигляді прозорих кристалів шаруватої текстури;
– осадова порода, складена переважно гіпсом, меншою
мірою ангідритом, доломітом, целестином з домішками
уламкових частинок, глинистої речовини, піриту, сірки,
карбонатів, галіту, бітумів.
ГІПСО-АНГІДРИТ (gypso-anhydrite, rin gypsum) – осадова
порода, складена переважно гіпсом і ангідритом, яка утворюється в нижніх частинах зони гідратації ангідриту [27].
ГІРСЬКИЙ КРИШТАЛЬ (rock crystal) – мінерал, водянопрозорий незабарвлений різновид кварцу зазвичай правильної
кристалографічної форми, п'єзооптична і ювелірна сировинна
(Володарськ-Волинське родовище) [61].
ГЛИНИ (clay) – осадові гірські породи, складені переважно глинистими мінералами, з розміром не менше 50 % часток до
0,01 мм; з водою утворюють пластичне тісто, яке після висихання
й обпалювання зберігає надану форму і стає твердим, вогнетривка, цегельно-черепична, фарфоро-фаянсова сировина; різновиди
[11, 25, 96, 106]:
 алювіальні (alluvial) – утворюються в долинах річок у вигляді прошарків, лінз, пластів серед алювіальних відкладів;
 аутигенні (autigenic) – утворюються в результаті хімічного вивітрювання на поверхні Землі та кристалізації з колоїдних і справжніх розчинів під час процесів седиментації та діагенезу;
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 бейделітові (beidellitic) – рідкісний різновид глин, які складені бейделітом (родовище Бейдел у штаті Колорадо, США);
 бентонітові (bentoniyic) – глини, жирні й милоподібні
на дотик, складені головним чином мінералами групи монтморилоніту, характеризуються високою пластичністю і
здатністю до набрякання;
 бокситові (bauxitic) – латеритні глини, складені мінералами глинозему (діаспор, беміт) чи колоїдним глиноземом, а також залізом;
 валунні (boulder, drift) – глини льодовикового походження, суміш глинистої речовини, алевриту, піску, уламків і валунів різноманітних гірських порід різного розміру;
 вибілювальні (bleached) – глини, переважно монтморилонітові (іноді з домішками цеолітів та інших мінералів),
які мають властивість очищати певні речовини від тих чи
інших домішок;
 вогнетривкі (fire, refractory) – характеризуються високим вмістом глинозему (20–42 %), високою пластичністю,
зв'язувальною здатністю, мають, як правило, мономінеральний склад (каолінітовий чи монтморилонітовий), вогнетривкість не менше 1580 оС; служать для виробництва санітарно-технічного фаянсу, вогне- і кислототривких виробів;
 гідрослюдисті (hydromicaceous) – глини, у мінеральному складі яких переважають гідрослюди;
 глауконітові (glauconitic) – глини, де гідрослюди представлені глауконітом, сколітом, селадонітом;
 гончарні (potter's, throwing) – чисті пластичні не сланцюваті глини, які не вміщують заліза, використовуються
для виробництва глиняних виробів;
 делювіальні (delluvium) – глинисті відклади делювіального походження;
 діатомітові (diathomaceous) – глини із залишками діатомей, часто вміщують залишки інших організмів, виділення аморфного кремнезему, геліфіковані рослинні залишки, сульфіди залізу, пірит;
 евпелагічні (eupelagic) – глибоководні глинисті осадки
океанічних улоговин, зазвичай темно-червоні глинисті му246

ли з підвищеним вмістом Fe (до 5–10 %), Mn (до 0,5–3,0 %),
Co, Ni, Cu, Pb, Mo;
 елювіальні (eluvial) – глинисті утворення кір вивітрювання, часто з реліктовими структурами материнських порід;
 жирні (fat, rich, soapy, unctuous) – високопластичні глини, жирні на дотик;
 залишкові (residual) – утворюються при вивітрюванні
різних гірських порід і формуванні кір вивітрювання;
 каолінітові (kaolin) – глини, складені переважно каолінітом, зазвичай білого чи світло-сірого кольору;
 карбонатні (carbonaceous) – глини, складені глинистими і карбонатними (до 25 %) мінералами;
 керамічні (glass-pot) – вогнестійкі тугоплавкі й легкоплавкі глини, які використовують для виробництва фарфору і фаянсу;
 континентальні (continantal) – глини, які утворилися в
континентальних умовах (озерні, болотні, річкові, льодовикові, еолові, пролювіальні, делювіальні тощо);
 лагунні (lagoon) – глини, які утворилися в лагунах, зазвичай в опріснених лагунах – тонкодисперсні, тонкошаруваті, іноді із залишками прісноводної фауни і флори, гідрослюдисті, а в засолених лагунах – з домішками гіпсу,
ангідриту, солей, карбонатів;
 легкоплавкі (easily fusible) – полімінеральні, зазвичай
залізисто-монтморилонітові та гідрослюдисті (з домішкою
піску, органічної речовини), вогнетривкість менше 1350
о
С; використовуються для виготовлення грубої кераміки,
глиняної цегли, черепиці, дренажних труб, цементу;
 льодовикові (glacial) – продукти руйнування, стирання і
хімічних перетворень гірських порід у процесі формування льодовикових відкладів;
 монтморилонітові (montmorillonite) – складені з мінералів групи монтморилоніту, утворюються в лужному середовищі при розкладенні попелу, вивітрювання вапняковистих порід, при гідротермальних процесах;
 моренні (moraine) – глини, утворення яких пов'язано з
льодовиковими процесами;
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 морські (marine) – утворюються при осадженні глинистого матеріалу в морських умовах, виділяються прибережні глини (для них характерна домішка уламкового матеріалу) і глибоководні глини;
 нонтронітові (nontronite) – складені головним чином нонтронітом, характерне зеленувате забарвлення, розвинені в
корах вивітрювання основних порід;
 озерно-болотні (lacustrine-marsh) – утворюються в озерах і болотах, зазвичай тонкодисперсні, інколи вуглисті;
 озерні (lacustrine) – утворюються в прісних (вогнетривкі
каолінітові й полімінеральні глини) і засолених (монтморилонітові, хлоритові, палигорськітові глини) озерах;
 осадові (sedymentary) – глини осадового походження
(континентальні, лагунні, морські);
 палигорськітові (palygorskite) – складені переважно палигорськітом з домішками монтморилоніту, сепіоліту, карбонатів, солей, сульфатів, утворюються в умовах аридного
клімату, у водоймищах з підвищеною солоністю;
 пелагічні (pelagic) – глибоководні (4000–6000 м) глини
зазвичай червонуватого кольору, складені тонкодисперсним теригенним і вулканокластичним матеріалом з незначною домішкою органогенного матеріалу (радіолярії, діатомеї, форамініфери та ін.);
 пісні (lean, meagre) – слабопластичні глини, які зазвичай
вміщують значну кількість піску чи ущільнені, чи зцементовані кремнеземом, глиноземом, вуглекислим вапном;
 попільні (ash) – глини з реліктами попільних і вітрокластичних мікроструктур, які утворюються завдяки вивітрюванню
вулканічного попелу в наземних чи морських умовах;
 пролювіальні (prolluvium) – глини тимчасових потоків,
характеризуються поганою відсортованістю матеріалу,
невеликими потужностями, незначним розповсюдженням,
залягають у вигляді лінз і прошарків;
 стрічкові (varved, banded, ribbon, varved) – відклади
прильодовикових озер, перешарування тонких верств тонкозернистого піску і глини (продуктів осадження льодовикової каламуті);
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 тектонічні (tectonics) – глинисті утворення зон розломів
– тонкоперетерті вмісні породи;
 тонкодисперсні (finely-dispersed) – складені переважно
частками розміром менше 0,001 мм;
 тугоплавкі (refractory) – характеризуються високим
вмістом глинозему (20–42 %), високою пластичністю,
зв'язувальною здатністю, не витримані, як правило, за мінеральним складом, мають вогнетривкість 1350–1580 оС;
 фарфорові (porcelain) – глини, переважно пластичні каоліни, придатні для виробництва фаянсу і фарфору;
 хлоритові (chlorite) – глини, у складі яких значну роль
відіграє хлорит;
 цементні (cementic) – легкоплавкі глини, придатні для
використання в цементній промисловості, в яких сумарна
кількість магнезії та сірчаного ангідриту не повинна перевищувати 4,5–6,0 %.
ГЛИНИСТІ (clay) [11, 25, 96, 106]:
 мінерали (minerals) – група тонкодисперсних мінералів,
переважно шаруватих силікатів, головна складова частина
глин: каолініт, монтморилоніт, галуазит, серпентин, гідрослюди, хлорит, палигорськіт та ін.
 розчин (mud) – різновид бурового розчину, складений
твердою (глини) і рідкою (вода) фазами, застосовується для
очистки забою свердловин від вибуреної породи, винесення
її на поверхню, глинізації стінок свердловини;
 сланець (shale, slate) – щільна сланцювата глиниста порода темно-сірого чи чорного кольору, складена переважно каолінітом, іншими глинистими мінералами, гідрослюдами, хлоритом, а також кварцом, польовими шпатами,
карбонатами, вуглистою речовиною, виникає в процесі діагенезу і літогенезу глин.
ГРАВІЙ (gravel, grit) – пухка осадова порода, складена з обкатаних уламків гірських порід і мінералів розміром 1–10 мм (у
гірничий справі – 6–70 мм), використовується як заповнювач
бетонів, як складова частина гравійно-щебенистої суміші для
будівництва шляхів [39, 44, 69].
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ГРАНАТИ (garnets) – група ортосилікатів мінливого складу, що
утворюють ізоморфні ряди: 1) піроп-альмандин, (Mg,Fe)3Al2[SiO4]3;
2) альмандин-спесартин, (Fe,Mn)3Al2[SiO4]3; 3) гросуляр-андрадит,
Ca3(Al,Fe)2[SiO4]3; 4) гросуляр-спесартин, (Ca,Mn)3Al2[SiO4]3. З мінеральних видів постійного складу головними є уваровіт,
Ca3Cr2[SiO4]3 і плазоліт, Ca3Al2[SiO4]2(OH)4. Свою назву група
отримала від лат. granatus за схожість із зернами граната. Колір є
дуже мінливим: безбарвні гросуляр і піроп з низьким вмістом заліза
та хрому; трав'яно-зелений кімцеїт – залізистий гросуляр; смарагдово-зелені уваровіт і голдманіт (ванадієвий гранат); синьо-зелений
кнорингіт (хромвмісний піроп); брунатні до чорних андрадит, меланіт і шорломіт (Fe-Ti андрадити); жовті спесартин і деякі піропгросулярові гранати; рожеві та буро-червоні альмандини; оранжевочервоні, темно-червоні, бузкові піропи, абразивна сировина, прозорі
різновиди – ювелірна сировина [46, 58, 59, 86, 91, 97].
ГРАНІТ (granite) – кисла плутонічна порода нормальної лужності (SiO2 – 68–73 %, K2O + Na2O – 5–8 %), що складається
з плагіоклазу (олігоклаз) (25–35 %), кварцу (25–45 %), фельдшпатоїдів (25–45 %), темноколірних мінералів (0–2 %) (біотит,
мусковіт, рогова обманка, піроксен, гранат); акцесорні – апатит,
циркон, магнетит, турмалін та ін., будівельне й облицювальне
каміння [27, 69].
ГРАНОДІОРИТ (granodiorite) – кисла плутонічна порода нормальної лужності (SiO2 – 64–68 %, K2O + Na2O – 5–8 %), що складається з плагіоклазу (30–60 %), кварцу (18–30 %), фельдшпатоїдів
(5–25 %), темноколірних мінералів (8–25 %) (рогова обманка, біотит, піроксен, гранат), будівельне й облицювальне каміння [27].
ГРАФІТ (graphite) – мінерал класу самородних елементів, одна
з поліморфних модифікацій вуглецю, термодинамічно стабільна
в умовах земної кори; переважно метаморфічного походження,
гірничорудна сировина [10, 21, 43, 78, 98].
ГРАФІТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (graphite industry) – гірничорудна галузь, яка займається видобутком і збагаченням графітових руд [27, 98].
ГРОСУЛЯР (grossular) – мінерал, кальцієво-алюмінієвий гранат, Ca3Al2[SiO4]3, типовий мінерал вапнякових скарнів і кальці250

євого метасоматозу основних і ультраосновних порід, прозорі
різновиди – дорогоцінне каміння [46, 58, 59, 86, 91].
ДАВСОНІТ (dawsonite) – мінерал, NaAl(CO3)(OH)2, характерні
голчасті незабарвлені кристали ромбічної сингонії, твердість 3,
питома вага 2,4, високотехнологічна гірничотехнічна сировина.
За генетичними ознаками виділяються чотири типи проявів давсоніту [27, 58, 59, 62]:
– гідротермальні – формуються під дією висхідних термальних мінералізованих високосодових вод на алюмосилікатні
породи, приурочені до зон розломів і жил гідротермального
походження (солянокупольні родовища ртуті, свинцю і цинку
в Дніпровсько-Донецькій западині, Закарпатті, Донбасі);
– гіпергенні – утворюються на поверхні землі в засушливій обстановці при вивітрюванні нефелінових туфів (родовище Заозерне в Білорусі);
– катагенні – утворюються під дією мінералізованих високосодових підземних вод, насичених вуглекислотою
будь-якого походження (біохімічне, метаморфічне, вулканічне), тому ці прояви часто приурочені до вугленосних і нафтогазоносних басейнів, областей вулканічної діяльності (Донбас, Солотвинська западина в Закарпатті);
– лімногенні – приурочені до відкладів соляних озер содового типу в областях з аридним кліматом, поділяються на
седиментогенні, ранньодіагенетичні, пізньодіагенетичні,
епігенетичні (содоносна формація Грін-Рівер у США).
ДАНБУРИТ (danburite) – мінерал, боросилікат, CaB2(SiO4)2,
утворює незабарвлені призматичні кристали ромбічної сингонії,
твердість 7,0–7,3, питома вага 3, типовий мінерал скарнів, борна
руда (родовище Данбурі в США, Дальногорське на Далекому
Сході) [27, 58, 59, 62, 64].
ДАТОЛІТ (datolite) – мінерал підкласу боросилікатів,
Ca[BOH(SiO4)], типовий мінерал вапнякових скарнів і соленосних
відкладів, одна з головних складових борних руд [27, 58, 59, 62, 64].
ДЕКОРАТИВНЕ КАМІННЯ (decorative stones) – каміння, яке
використовується для оздоблення будівель і споруд, виготовлення елементів інтер'єру (підвіконь, колон, куль) та екстер'єру
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(садово-паркових скульптур, тротуарних плит, бордюрів, бруківки), монументальних пам'ятників, цокольних і накривних плит,
архітектурно-будівельних виробів, оздоблення ландшафтних
парків тощо (граніт, кварцит, базальт, габро, лабрадорит, мармур і т. ін. [46, 69].
ДЕМАНТОЇД (demantoid) – алмазоподібний мінерал, рідкісний
хромовмісний (0,03–1,5 % Cr2O3) різновид кальцієво-залізистого
гранату – андрадиту, Ca3Fe2[SiO4]3, забарвлений в яскраво-зелений
колір, прозорі різновиди – дорогоцінне каміння [46, 58, 59, 86, 91].
ДІАМАНТ (diamond) – прозорий штучно огранований алмаз
[46, 58, 59, 86, 91].
ДІАТОМІТ (diatomite) – тонкопориста легка кремениста порода, складена опаловими стулками діатомових водоростей чи їхніми уламками, використовується як адсорбент, наповнювач
паперу, тепло- і звукоізоляційний матеріал і т. ін. [27].
ДИКІТ (dickite) – глинистий мінерал групи каолініту,
Al2Si2O5(OH)4, розвинений в гідротермальних жилах [27, 58, 59, 62].
ДІОПСИД (diopside) – мінерал групи моноклінних піроксенів,
Ca(Mg, Fe)[Si2O6], крайній член ізоморфних рядів діопсид–
геденбергіт і діопсид–йохансеніт, породотвірний мінерал магматичних і метаморфічних порід, інтенсивно забарвлені різновиди (смарагдово-зелений хромдіопсид, синій віолан, яблучнозелений лавровіт) – ювелірне каміння [46, 58, 59, 86, 91].
ДІОРИТ (diorite) – зеленувато-сіра темнозабарвлена повнокристалічна інтрузивна порода середнього складу (SiO2 – 55–58 %,
K2O + Na2O – 2,5–7,5 %), складена андезином (55–95 %), роговою обманкою (0–40 %), біотитом (0–40 %), авгітом (до 5–20 %),
кварцом (до 5 %), акцесорними магнетитом, ільменітом, апатитом, сфеном та ін., будівельна сировина [27, 69].
ДОЛОМІТ (dolomite) – мінерал класу карбонатів, CaMg(CO3)2,
вміщує 30,4 % CaO, 21,8 % MgO, 47,8 % CO2; осадова порода,
складена на 95 % і більше мінералом доломітом осадового, діагенетичного і метасоматичного походження, флюсова і будівельна сировина, різновиди [18, 20]:
 вапняковий (calcareous) – доломіт, який вміщує кальцит (5–50 %);
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 водоростевий (algal) – доломіти зі слідами життєдіяльності водоростей;
 діагенетичний (diagenetic) – доломіт, сформований завдяки заміщенню доломітом вапняків у стадію діагенезу;
 епігенетичний (epigenetic) – різновид метасоматичних
доломітів, які утворюються в стадію епігенезу, тобто в результаті перетворення літифікованої породи;
 метасоматичний (metasomatic) – утворюється в результаті заміщення доломітом вапнякового осадка чи літифікованої породи;
 седиментаційно-діагенетичний (sedimentary-diagenetic)
– плямисто-лінзоподібні метасоматичні доломіти;
 сингенетичний (syngenetic) – первинно-осадові доломіти;
 строматолітовий (stromatolite) – доломіти, складені переважно строматолітами та їхніми уламками;
 уламковий (clastic) – складені з уламків доломіту, зцементованих карбонатним чи глинисто-карбонатним цементом.
ДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ (jewel stone) – природні та штучні
(синтетичні) мінерали в сировині, необробленому та обробленому
вигляді (виробах) [46, 58, 59, 69, 86, 91]:
– першого порядку – алмаз, рубін, сапфір синій, смарагд,
олександрит;
– другого порядку – демантоїд, евклаз, жадеїт (імперіал),
сапфір рожевий та жовтий, опал благородний чорний,
шпінель благородна;
– третього порядку – аквамарин, берил, кордієрит, опал
благородний білий і вогняний, танзаніт, топаз рожевий, турмалін, хризоберил, хризоліт, цаворит, циркон, шпінель;
– четвертого порядку – адуляр, аксиніт, альмандин, аметист, гесоніт, гросуляр, данбурит, діоптаз, кварц димчастий,
кварц рожевий, кліногуміт, кришталь гірський, кунцит, моріон, піроп, родоліт, скаполіт, спесартин, сподумен, топаз
блакитний, винний та безколірний, фенакіт, фероортоклаз,
хризопраз, хромдіопсид, цитрин.
ДОРОГОЦІННЕ І ВИРОБНЕ КАМІННЯ (precious and
semiprecious stones) – мінерали і гірські породи з цінними влас253

тивостями: красивим кольором, блиском, прозорістю, високим
світлорозсіюванням, високою твердістю, здатністю піддаватися
грануванню, шліфуванню, поліруванню, які використовуються в
ювелірно-каменерізному виробництві для виготовлення прикрас
і художніх виробів [46, 58, 59, 69, 86, 91].
ДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ ОРГАНОГЕННОГО УТВОРЕННЯ (organogenic precious stones ) – перли і бурштин в сировині, необробленому та обробленому вигляді [46, 58, 59, 86, 91].
ЄВРЕЙСЬКИЙ КАМІНЬ (Jewish stone) – калієвий польовий
шпат із вростками димчастого кварцу, нагадує давньоєврейські
письмена [27].
ЖАД (jade) – напівпрозорий різновид гросуляру; синонім нефриту і жадеїту [58].
ЖАДЕЇТ (jade, jadeite) – мінерал групи клінопіроксенів, Na
Al[Si3O8], крайній член ізоморфних рядів жадеїт – діоксид і жадеїт – егірин, метаморфічний мінерал, виробний камінь [58, 59].
ЖАДЕЇТИТ (jadeitite) – метаморфічна гірська порода, яка
складена жадеїтом, сировина для виготовлення каменерізних
виробів [46].
ЖЕОДА (geode, hole, crystal cave) – порожниста секреція, як
правило, з друзами кристалів на стінках, округлої, ізометричної
форми [27].
ЗАПОВНЮВАЧІ БЕТОНУ (concrete aggregates) – природні
або штучні матеріали, які утворюють у суміші з в'яжучими матеріалами бетони або розчини; вони знижують витрати в'яжучої
речовини, збільшують стійкість бетонів і розчинів до агресивної
зовнішньої дії, зменшують усадочне тріщиноутворення, шкідливу
дію екзотермії при тепловій обробці, об'ємну масу та теплопровідність, допомагають створенню в бетоні жорсткого скелета (піски, гравій, щебінь, перліти, аргіліти, глини і суглинки, пемзи, вулканічні шлаки і туфи, вапняки тощо) [16, 26, 34, 42, 69, 79, 99].
ІМПАКТИТ (impactite) – ударні брекчії, зцементовані склом,
які виникли в результаті падіння метеориту; існують два різновиди імпактитів: зювіти – склувато-уламкові й тагаміти – масивні; характерна наявність високоборичних мінералів (коесит,
254

стишовіт, лондсдейліт, лешательєрит, маскеленіт), з ними можуть бути пов'язані алмази ударного походження [27].
ІСЛАНДСЬКИЙ ШПАТ (iceland spar) – мінерал, прозорий
крупнокристалічний різновид кальциту, оптична сировина [58].
КАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (potash industry) – галузь
промисловості, яка об'єднує підприємства з видобутку калійних
солей і отримання калійних добрів [8].
КАЛІЙНІ СОЛІ (potash salts) – група генетично пов'язаних легкорозчинних у воді калієвих і калієво-магнієвих мінералів і порід, у
хімічному складі яких основну роль відіграють катіони K+, Mg2+ і
аніони Cl–, SO42–, важлива корисна копалина [8, 38, 51, 69, 88].
КАМЕНЕОБРОБНИЙ СТАНОК (stone-working machines) –
стаціонарне обладнання для виробництва облицювальних матеріалів, архітектурно-будівельних та інших виробів з природного
каміння [27].
КАМЕНЕОБРОБКА (stone-working) – сукупність технологічних процесів виробництва облицювальних матеріалів і виробів з
природного каміння, виробництва облицювальних плит, архітектурно-будівельних виробів, бортового каміння тощо [27].
КАМЕНЕРІЗНА МАШИНА (stone cutting machine) – установка
для випилювання з гірського масиву блоків стінового й облицювального каміння, яка може бути обладнана пилами різного типу:
дисковими, канатними, комбінованими, кільцевими фрезами [27].
КАМЕНЕБАРВНА СИРОВИНА (rough semi-precious stone) –
ювелірні, ювелірно-виробні й виробні каміння, які за якістю відповідають вимогам ювелірно-каменерізної промисловості та використовуються для виробництва прикрас і художніх виробів; в Україні
прийнята така класифікація каміння [46, 58, 59, 69, 86, 91]:
 ювелірне (jeweller's) – поділяється на класи:
– І – алмаз, смарагд, рубін, сапфір, олександрит, бурштин, перли;
– ІІ – благородний чорний опал, благородний яскравозелений жадеїт;
– ІІІ – демантоїд, шпінель, благородний білий і вогняний опал, аквамарин, топаз, турмалін, берил, фенакіт;
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– ІV – хризоліт, циркон, кунцит, адуляр, піроп, альмандин, бірюза, аметист, хризопраз, цитрин, гірський кришталь, димчастий кварц, моріон;
 ювелірне та виробне (jeweller's and gemstone ) – поділяється на класи:
– І – лазурит, жадеїт, нефрит, малахіт, сердолік, димчастий кварц, моріон;
– ІІ – агат, амазоніт, гематит-кривавик, родоніт, унакіт,
непрозорі іризуючі польові шпати, іризуючий обсидіан,
епідот-гранатові породи (жади), флюорит;
 виробне (gemstone) – яшма, мармуровий онікс, обсидіан, гагат, скам'яніле дерево, лиственіт, графічний пегматит, авантюриновий кварцит, селеніт, агальматоліт, маріуполіт, кольоровий мармур;
 колекційне (collection) – кристали мінералів, друзи мінералів у породах декоративного вигляду тощо.
КАМІНЬ (stone) [46, 58, 59, 69, 86, 91]:
 виробний (gemstone) – мінерали та гірські породи, які
мають певні декоративні властивості: приємний красивий
колір і структуру, високу твердість, в'язкість, шліфувальну
й полірувальну здатність;
 вогнетривкий (refractory) – гірські породи, що використовуються для виробництва вогнетривких виробів, які
зберігають свою механічну міцність, форму і розмір під
дією високих температур: кварцити і кварцові пісковики,
кварцові піски, вогнетривкі глини, доломіт, графіт, магнезіальна сировина та ін.;
 декоративний (decorative) – використовується для
оздоблення будівель і споруд, виготовлення елементів інтер'єру (підвіконь, колон, куль) та екстер'єру (садовопаркових скульптур, тротуарних плит, бордюрів, бруківки), монументальних пам'ятників, цокольних і накривних
плит, архітектурно-будівельних виробів, оздоблення
ландшафтних парків тощо;
 дорогоцінний (precious) – мінерали з багатьма цінними
властивостями: з красивим кольором, блиском, прозорістю, з
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високим світлорозсіюванням, високою твердістю, здатністю
піддаватися грануванню, шліфуванню, поліруванню;
 єврейський (jewish) – калієвий польовий шпат із вростками димчастого кварцу, нагадує давньоєврейські письмена;
 корнуельський (Cornish, Cornwall) – каолінітизований
граніт зі значною кількістю флюориту, керамічна сировина;
 літографський (lithographic) – щільний тонкозернистий твердий глинистий вапняк чи доломіт, який застосовується в літографії (родовища Іджеван у Вірменії, Алгетське в Грузії, Гюлаплу та Мерикенд в Азербайджані, Золенгфен у Німеччині);
 місячний (lunar) – мінерал, іризуючий польовий шпат з
переливчастим відблиском;
 мильний (soap) – синонім талькового каменя – порід,
головною складовою яких є тальк (тальково-карбонатні та
тальково-хлоритові породи);
 облицювальний (facing, lining) – використовується в
будівництві будівель і споруд: кварцит, граніт, габро, лабрадорит, сієніт, діорит, базальт, діабаз, порфірит, андезит,
гнейс, трахіт, мармур, мармуризований вапняк, конгломерат, природна брекчія, пісковик, вапняк, доломіт, вулканічний туф, гіпс, черепашник і багато іншого;
 пінистий (foam) – склуваті пузирчасті пемзові породи
(Зіркель, 1866); комірчасті шлакові кори базальтових лав
(Джаггар, 1917);
 сонячний (sunny) – польовий шпат з іскристо-золотим
відливом, зумовлений вкрапленістю гематиту;
 стіновий (wall) – основний будівельний матеріал для
одержання стінових блоків: вапняки, туфи, доломіти, пісковики, гіпси тощо (синонім – пиляльне каміння);
 будівельний (construction) – тверді гірські породи (магматичні, метаморфічні та осадові), які можуть використовуватися в будівництві в природному станічи після механічної
обробки (розпилювання, шліфування, подрібнення тощо);
 тальковий (talcose) – те ж саме, що мильний камінь;
 фарфоровий (china, porcelain) – метасоматично перетворені магматичні породи кислого (рідше середнього)
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складу з такими співвідношеннями польового шпату, кварцу й глинистих мінералів, що в природному вигляді після
відповідного подрібнення і розтирання можуть використовуватись як основний або коригувальний компонент керамічних (фарфорових) мас; мінерально-промислові типи:
каолініт-кварцовий,
пірофіліт-кварцовий,
мусковіткварцовий і польовошпат-кварцовий;
КАМ'ЯНА СІЛЬ (rock-salt salmer) – осадова гірська порода,
складена майже повністю галітом, вміщуючи хлориди і сульфати
натрію, калію, магнію, кальцію, броміди, йодиди, борати, а також
ангідрити, гіпс, домішки карбонатно-глинистого матеріалу, доломіту, анкериту, магнезиту та ін. [8, 38, 51, 69, 88].
КАМ'ЯНЕ ЛИТВО (stone casting) – процес отримання виробів
з гірських порід (базальтів, діабазів, габро та ін.) шляхом їхнього переплавлення [27, 69].
КАОЛІН (kaolin) – глиниста порода, складена переважно каолінітом, характеризується високою вогнетривкістю і дисперсністю, білим кольором, хімічною інертністю, низькою абразивністю і пластичністю; є продуктом метасоматичного заміщення
польовошпатових порід, сировина для керамічної промисловості, виготовлення фарфору і фаянсу, облицювальних плит, вогнетривів, заповнювач для паперу, використовується в електроніці,
гумовій, хімічній промисловості, парфумерії тощо. Для керамічної, паперової, хімічної (лінолеум, пластмаси, штучні тканини і
шкіра) промисловості використовують збагачений каолін (фракція менше 56 мкм) із вмістом каолініту 94–95 %, незначною домішкою кварцу і мусковіту, вмістом Fe2O3 0,5–1,2 %. Для виробництва скла, тонкої кераміки, абразивів, карбіду кремнію придатні відмиті кварцові піски (фракція 0,6–2,5 мм) із вмістом SiO2
93,0–99,80; Fe2O3 – 0,1–0,3 %; для будівельних робіт – не відмиті
піски із вмістом SiO2 > 95 %, Fe2O3 до 1,0–1,5%. Виділяються
каоліни [11, 25, 45, 69, 96, 106]:
 первинні (остаточні) – елювіальні в корі вивітрювання
(Просянівське родовище в України, Карлововарський район Чехії); гідротермально-метасоматичні (Тайшу в Японії, Берегівське в Україні);
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 вторинні (перевідкладені) – перевідкладені продукти
кори вивітрювання (Пологівське в Україні; родовища штату Джорджія в США); каолінвмісні піски (Болгарія, Росія);
полігенні, представлені продуктами перемиву і перевідкладення кори вивітрювання і перекривних порід (Китай,
Велика Британія, Узбекистан).
КАОЛІНІТ (kaolinite) – глинистий мінерал кір вивітрювання,
Al2(Si2O5)(OH)4, утворюється в умовах теплого вологого клімату
[11, 25, 96, 106].
КАРАТ (carat) – одиниця маси дорогоцінного каміння, 0,2 г [27].
КАРБОНАТНІ ПОРОДИ (calcareous rocks) – гірські породи,
складені карбонатними мінералами (кальцит, доломіт, арагоніт,
магнезит, сидерит, анкерит, родохрозит, вітерит та ін.), з домішкою глинистої та органічної речовини, кварцу, глауконіту, піриту,
фосфориту, кременистої речовини тощо. Утворюються переважно осадовим шляхом, за походженням виділяються органогенні,
хемогенні й уламкові різновиди. Головні типи порід: вапняк, доломіт, мергель, глина, крейда (і перехідні різновиди), флюсова,
будівельна, агрохімічна сировина [17, 19, 40, 100].
КАРБУНКУЛ (carbuncle) – ювелірний камінь яскраво-червоного
кольору, необроблений червоний гранат [46, 58, 59, 86, 91].
КАРНАЛІТ (carnallite) – мінерал підкласу водних хлоридів,
хлорид магнію і калію, KCl·MgCl3·6H2O (Mg – 8,7 %, K – 14,1 %,
Cl – 38,3 %, H2O – 38,9 %), інколи з домішками Br, Rb, Cs, Li,
Ga; утворюється як хімічний осад морських басейнів, калійне
добриво (родовища Солікамське на Уралі, Калуське і Стебницьке в Прикарпатті, Штасфуртське в Німеччині) [58, 59].
КАРНЕОЛ (carneol) – мінерал, різновид халцедону червонуватожовтого кольору [58].
КВАРЦ (quartz) – мінерал, SiO2, ювелірні різновиди [46, 58, 59,
86, 91]:
 авантюрин (aventurine) – золотисто-жовтий чи бурувато-червоний з мерехтливим відливом тонкозернистий агрегат із включеннями гематиту, слюди та ін.;
 агат (agate) – аморфний, концентрично-зональний;
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 аметист (amethyst) – фіолетовий, рожевий;
 гірський кришталь (rock crystal) – водяно-прозорий,
крупнокристалічний, часто формує друзи;
 коесит (coesite) – щільна високобарична (понад 2 ГПа)
модифікація;
 котяче око (cat's eye) – зеленуваті, помаранчево-жовті
із шовковистим відливом псевдоморфози по азбесту;
 кристобаліт (cristobalite) – високотемпературна кубічна
модифікація;
 маршаліт (marshalite) – тонкопорошковий різновид
кварцу;
 моріон (morion) – слюдяно-чорний різновид;
 празем (pras) – світло-зелений різновид із включеннями
актиноліту чи хлориту;
 раух-топаз (rauchtopaz) – димчастий, димчасто-бурий
різновид;
 соколине око (falcon eye) – блакитні із шовковистим
відливом псевдоморфози по крокодиліту;
 стишовіт (stishovite) – найщільніша, дуже високобарична (понад 10 ГПа) модифікація;
 тигрове око (tiger's eye) – смугасті, золотисті чи темнобурі з шовковистим відливом псевдоморфози по амфіболазбесту;
 тридиміт (tridymite) – високотемпературна гексагональна модифікація;
 халцедон (chalcedony) – аморфний, приховано-кристалічний різновид;
 цитрин (citrine) – жовтий, помаранчевий різновид.
КВАРЦОВИЙ ДІОРИТ (quartz diorite) – повнокристалічна
магматична гірська порода сірого і зеленувато-сірого кольору,
середнього складу (SiO2 – 57–64 %), складена зональним плагіоклазом (55–65 %), кварцом (5–20 %), темноколірними мінералами (роговою обманкою, біотитом, авгітом, діопсидом, гіперстеном) (5–25 %), у сублужних різновидах – калієво-натрієвим
польовим шпатом (до 10 %), будівельна сировина [27].
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КЕРАМЗИТ (expanded clay aggregate) – пориста склоподібна
маса з розмірами пор від декількох мікронів до 1–5 мм, об'ємною масою 150–1300 кг/м3, легкий пористий гравій (5–40 мм) чи
пісок (менш 5 мм), матеріал округлої форми, який одержують
при випалі (1050–1250 оС) глин і легкоплавких глинистих порід;
його міцність 0,6–6 МПа, насипна об'ємна маса 150–800 кг/м3,
коефіцієнт теплопровідності 0,08–0,16 Вт/(м·К), морозостійкість
не менше МЗС15З; за об'ємною масою керамзит поділяють на
марки від 150 до 800, за міцністю – на класи А і Б; виділяють
різновиди: керамзитовий гравій (зерна розміром 5–40 мм округлої або гравелистої форми, вкриті міцною засмаглою шорсткою
оболонкою); керамзитовий щебінь (зерна кутастої форми розміром 5–40 мм); керамзитовий пісок (зерна гравелистої форми
розміром 0,15–5 мм з тонкою засмаглою оболонкою); шунгізит,
зольний гравій та ін. [16, 34, 35, 42, 47].
КЕРАМЗИТОВА СИРОВИНА (expanded clay material) – легкоплавкі глини, суглинки, аргіліти, алевроліти, глинисті сланці,
які використовують для отримання керамзиту при температурі
1050–1250 оС. При цьому глиниста речовина спучується і виникає
матеріал з дрібнокомірчастою структурою, який має малу об'ємну
масу за значної міцності й високих теплозахисних властивостей.
Цей процес обумовлений різким збільшенням об'єму сировини
при одночасному виділенні газів (H2O, SO2, CO2) і плавленні глинистого матеріалу в рідку фазу, яка є достатньо в'язкою, щоб
утримати ці гази. Різке охолодження спученого розплаву приводить до утворення пористої шлакоподібної сировини, яка надалі
сортується, поділяється на фракції й марки. Граничні вимоги до
сировини: об'ємна маса – до 600 кг/м3, межа міцності – не менше
6 кг/см2, морозостійкість – не менше 15 циклів. Найбільшу цінність для будівництва має керамзит з невеликою об'ємною масою
(до 500 кг/м3), який і є заповнювачем легких бетонів. Керамзит з
об'ємною масою 800–1000 кг/м3 придатний для важких бетонів.
Виробництво його можливе тільки в районах, що не забезпечені
місцевими ресурсами гравію та піску [16, 34, 35, 42, 47, 69].
КЕРАМІЧНА СИРОВИНА (ceramics row materials) – мінеральна сировина, яка використовується для виробництва керамічних виробів (каолін, тальк, глина, польовий шпат, фарфоровий
камінь, нефелін та ін.) [11, 25, 69, 96, 106].
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КЕРАМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ceramics industry) – підгалузь промисловості будівельних матеріалів, яка об'єднує підприємства з видобутку сировини і виробництву грубої кераміки
(цегла, дренажні та каналізаційні труби, черепиця); кислотостійких і вогнетривких виробів; облицювальної плитки; тонкої кераміки (вироби з фарфору і фаянсу); керамзиту; виробів для електротехнічної та радіотехнічної промисловості [27].
КІАНІТ, ДИСТЕН (cyanite, kyanite, disthene) – мінерал підкласу ортосилікатів, Al2SiO4O, домішки Fe3 (до 1 %), Cr (1,81
%), Ti (0,04 %), V; утворюється при метаморфізмі збагачених
глиноземом порід в зоні високого тиску, гірничорудна сировина
[27, 58, 59, 62].
КІМБЕРЛІТ (kimberlite, blue earth) – брекчієподібна ультраосновна гіпабісальна порфірова порода (SiO2 – 31–38 %, K2O +
Na2O – 0,8–1,2 %), складена вкраплениками олівіну (до 40 %),
серпентину (до 40 %), гранату, піроксенів, ільменіту та ін., уламками глибинних ультраосновних і основних, а також вмісних
порід, зцементованих тонкозернистим агрегатом серпентину,
кальциту, флогопіту, перовськіту, магнетиту, водних алюмосилікатів та ін. Характерна приуроченість до зон глибинних розломів на ділянках зчленування прогинів і піднятій фундаменту
давніх платформ, близькість до лужних пікритів з підвищеним
вмістом калію (K  Na), глинозему і титану, присутність барофільних фаз – алмазу, хромистого піропового гранату, пікроільменіту. За механізмом формування належать до автомагматичних
брекчій, за особливостями хімічного і мінералогічного складу
мають риси як гіпербазитів, так і лужних базальтоїдів. Існують
такі різновиди тіл кімберлітів [27, 69]:
– дайки, жили, рідше трубчасті тіла, складені гіпабісальною фацією кімберлітів з масивною і флюїдальною текстурою, реліктовою порфіровою структурою, мікролітовою
і криптомікрозернистою структурою основної маси;
– трубчасті, рідше дайкоподібні тіла еруптивних брекчій кімберлітів жерлової фації з брекчієвою, місцями флюїдальною текстурою, реліктово-порфіровою, мікролітовою і криптомікрозернистою структурою основної маси;
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– трубчасті тіла туфобрекчій і ксенотуфобрекчій кімберлітів жерлової фації з брекчієвою текстурою, вітрокластичною, кристалолітокластичною структурою основної маси.
КОЛЕКЦІЙНІ МІНЕРАЛИ І ГІРСЬКІ ПОРОДИ (collection
minerals and rocks) – мінеральні утворення (друзи, кристали,
натічні агрегати, окремі зразки та ін.), призначені для навчальних, наукових, подарункових, музейних колекцій, які складаються з мінералів і гірських порід, що мають красивий колір,
прозорість, досконалу форму кристалів та інші естетичні властивості, чи є типовими; на відміну від каменебарвної сировини
не вимагають додаткової обробки [46].
КОРУНД (corundum, corundite) – мінерал класу оксидів, Al2O3,
абразивна сировина, красиво забарвлені різновиди – рубін і сапфір – дорогоцінне каміння [58, 101].
КОШАЧЕ ОКО (cat's eye) – кварц із включеннями азбесту із
шовковистим відливом, виробне каміння [46].
КРОВАВИК (bloodstone) – щільний натічний ниркоподібний
різновид гематиту [59].
КРОКОЇТ (crocoite) – мінерал класу хроматів, PbCrO4, вміщує
домішки Ag, Zn, мінерал зони окиснення свинцево-цинкових
руд, колекційний мінерал [46].
ЛАБРАДОР (labrador) – мінерал групи польових шпатів, основний плагіоклаз із вмістом анортитової молекули 50–70 %; характеризується яскраво проявленою іризацією в яскравоблакитних, коричнюватих, жовтуватих, зеленуватих тонах; породотвірний мінерал габро, норитів, основних ефузивів, майже
повністю становлять лабрадорити [58, 59].
ЛАБРАДОРИТ (labradorite) – основна гірська порода групи
габроїдів, складена лабрадором, з незначною домішкою піроксенів, титаномагнетиту, ільменіту, апатиту та ін., високоякісна
декоративно-облицювальна сировина [27].
ЛАЗУРИТ (lazurite) – мінерал групи фельдшпатоїдів,
Na6[AlSiO4]Ca2[SO4]S, блакитного кольору, ювелірно-виробний
камінь [46].
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ЛЕЙКОГРАНІТИ (leucogranites) – родина кислих плутонічних
порід нормальної лужності (SiO2 –73–80 %, K2O + Na2O – 5–8 %),
що складається з плагіоклазу (5–65 %), кварцу (25–45 %), фельдшпатоїдів (5–60 %), темноколірних мінералів (0–2 %) (біотит, мусковіт, рогова обманка, піроксен, гранат); різновиди: лейкотронд'єміт, аляскіт; будівельне та облицювальне каміння [27].
ЛЕЙЦИТ (leucite) – мінерал підкласу каркасних алюмосилікатів групи фельдшпатоїдів, KAlSi2O6, вміщує домішки Na, Ca, Ti,
Fe, Mg, Mn, породотвірних мінералів, бідних на кремнекислоту
ефузивних і гіпабісальних лужних порід калієвої серії (лейцити,
лейцитові базальти і тефрити, шонкініти, італіки та ін.), перспективна алюмінієва і керамічна сировина [58, 59].
ЛЕРЦОЛІТ (lherzolite) – крупнокристалічна ультраосновна,
глибинна, магматична гірська порода нормальної лужності (SiO2
– 39–44 %, K2O + Na2O – до 1 %), родини перидотитів, складена
олівіном (40–90 %), ромбічним і моноклінним піроксеном (10–
50 %), гранатом, слюдою, амфіболом, хромшпінелідами; часто
присутній в ксенолітах кімберлітів [27].
ЛИТВО КАМ'ЯНЕ (rock casting) – виробництво різноманітних
виробів з гірських порід шляхом їхнього плавлення, відливки у
форми і обпалювання; найкращою природною сировиною для
кам'яного лиття вважаються магматичні породи основного складу: діабази, базальти, андезибазальти, габро-діабази та близькі
до них за валовим хімічним складом метаморфічні й осадові породи: сланці, амфіболіти, глини, піски та ін. [27, 69].
МАЛАХІТ (malachite) – натічний мінерал зеленого кольору з
характерним концентрично-зональним малюнком на зрізі, основний карбонат міді, Cu2(OH)2[CO3], утворюється в зоні окиснення міднорудних родовищ, ювелірно-виробний камінь і мідна
руда (родовища Гумешівське і Міднорудянське на Уралі, ЧокПакське в Казахстані, Колвезі в Заїрі) [46].
МАРМУР (marble) – повнокристалічна метаморфічна гірська
порода здебільшого білого, інколи рожевого, чорного та іншого
кольору, яка складається переважно з кальциту, утворюється в
результаті перекристалізації вапняку чи доломіту, цінний облицювальний матеріал [46].
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МАРМУРОВИЙ ОНІКС (marble onyx) – смугасті арагоніт чи
кальцит [58, 59].
МІКРОКЛІН (microcline) – мінерал групи лужних польових
шпатів, K[AlSi3O8], з ізоморфними домішками Na, Rb, Fe, Ba, Pb
рожевого, м'ясо-червоного, білого, сірого, жовтуватого кольору,
різновиди зеленого чи блакитно-зеленого кольору – амазоніт; з
блакитною іризацією – місячний камінь, з блисками від вростків
гематиту – сонячний камінь; породотвірний мінерал гранітів, сієнітів, пегматитів, гнейсів, мігматитів, калієвих метасоматитів та
ін., цінна керамічна сировина [27, 58, 59, 62, 106].
МІРАБІЛІТ (mirabilite) – мінерал класу сульфатів, водний сульфат натрію, Na2[SO4]10H2O, інколи з домішками K, Mg, Cl,
осадовий хемогенний мінерал, сировина для содової, склярської
і лакофарбової промисловості [58, 59].
МІСЯЧНИЙ КАМІНЬ (moonstone ) – мінерал, різновид польового шпату з переливчастим відблиском – іризацією [46].
МОНТМОРИЛОНІТ (motmorillonite) – мінерал підкласу шаруватих силікатів, групи смектитових мінералів із загальною формулою (Na, Ca)0,4 (Al, Mg, Fe)2–3 [(Si, Al)4 O10] (OH)2nH2O, (SiO2 – 45–
55 %, Al2O3 – 18–20 %, MgO і Fe2O3 – долі %, Na2O і CaO – до 1,5
%, H2O – до 24–26 %), осадового і гіпергенного походження, будівельна і керамічна сировина (Черкаське і Горбківське родовища в
Україні, Гумбрське та Асканське в Грузії) [27, 58, 59, 62].
МУСКОВІТ
(muscovite)
–
мінерал
групи
слюд,
KAl2[AlSi3O10](OH, F)2, різновиди: фенгіт (збагачений Mg, Fe),
феримусковіт і ферифенгіт (збагачені Fe2O3), літієвий мусковіт
(до n % Li2O), фуксит (до 6 % Cr2O3), елахерит (до 10 % BaO),
роскоеліт (до 17 % V2O5), серицит (дрібнолускатий різновид),
зустрічаються домішки Rb (до 3,9 % Rb2O3), Cs (до n % Cs2O),
Sc (до 0,6 % Sc2O3), гірничорудна сировина [48].
НАЖДАК (emery) – дрібнозерниста уламкова гірська порода,
яка складається із зерен корунду і магнетиту з домішками інших
мінералів, низькосортний абразивний матеріал [101].
НАПІВДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ (semiprecious stone) –
природні та штучні мінерали, органогенні утворення та гірські
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породи в сировині, у необробленому й обробленому вигляді [46,
58, 59, 69, 86, 91]:
– першого порядку – бірюза, жадеїт, лазурит, малахіт, молдавіт, нефрит, тигрове та кошаче око, хауліт, хризокола,
цоїзит, чароїт;
– другого порядку – агат, амазоніт, гагат, гематит, дерево
скам'яніле, джеспіліт, егіриніт, епідозит, кахолонг, кварцит
кольоровий, кремінь кольоровий, онікс мармуровий, опал,
пегматит, пірофіліт, родоніт, сердолік, серпентиніт, скарни
кольорові, содаліт, халцедон, іризуючі польові шпати, яшма.
НАПОВНЮВАЧІ (fillers) – різноманітні, зазвичай тонкоподрібнені матеріали, які додаються до сировини для надання виробам цінних властивостей: міцності, компактності, густини,
збільшення чи зменшення ваги, сипучості, більшої чи меншої
вологоємності тощо [27].
НЕМЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ (industrial minerals
and rocks) – умовно виділена група корисних копалин, які використовуються в народному господарстві чи безпосередньо як
гірська порода (граніти, базальти, вапняки), чи у вигляді окремих мінералів (п'єзокварц, гранат, флюорит), або хімічних сполук, вилучених з породи (сірчані азотні, борні). Геологопромислові типи неметалічних корисних копалин України [52,
55, 56, 67, 69, 70, 76, 80, 81, 105, 109]:
 агрохімічна сировина (agrochemical row material) –
торф і вівіаніт, гіпс та ангідрит, карбонатні породи, цеоліти, сапропель, глауконіт, сапоніт, інша сировина;
 будівельна сировина (row material for civilian
engineering) – будівельне, декоративне, пиляльне каміння,
сировина для в'яжучих матеріалів (карбонатні породи, гіпс
та ангідрит, опал-кристобалітові породи), цегельночерепична сировина (глинисті породи), заповнювачі для бетонів і розчинів (перліти, пісок і гравій), кварцити і кварцитоподібні пісковики, сировина для фарфоро-фаянсової та
склоробної промисловості (каолін, польовошпатова сировина, кварцова сировина, фарфоровий камінь, воластоніт); сировина для кам'яного лиття;
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 гірничорудна сировина (mining row material) – графіт,
абразивна сировина (гранат, корунд), азбест, мусковіт, вермикуліт, пірофіліт;
 гірничохімічна сировина (row material for chemical
industry) – сірка, фосфатна сировина (апатит, фосфорити),
барит і вітерит, мінеральні солі (кам'яна сіль, давсоніт, калійна сіль, бішофіт), борна сировина, плавиковий шпат
(флюорит), йодобромна сировина, карбонатна сировина
для вироблення соди та сполук магнію;
 каменебарвна сировина (rough semi-precious row
material) – алмаз, бурштин, гагат, кварц, топаз, берил, родоніт, мармуровий онікс та ін.;
 сировина для металургії (metallurgic row material) –
флюсова (флюсові вапняки, доломіти, флюорит, ставроліт), вогнетривка (кварцити, кварцові пісковики, вогнетривкі глини, доломіт, графіт), магнезіальна (магнезит, талькомагнезит, брусит), високоглиноземиста (силіманіт,
дистен, андалузит), формувальна (формувальні піски);
 сировина для мінеральних фарб (row material for
paints) – вохри, сієна, мумія, сурик залізний, глини, крейда, мергель, вапняк, малахіт, азурит, сажа, глауконіт, лазурит, гіпс, ангідрит, барит та ін.
 нові та нетрадиційні види сировини (new and
nontraditional row material) – бітуми (озокерит, асфальт,
керити та антраксоліти), шунгіт, нефелінові породи, маршаліт, воластоніт, ставроліт тощо.
НЕФЕЛІН (nepheline) – мінерал групи фельдшпатоїдів підкласу
каркасних силікатів, KNa3[AlSiO4]4 (16 % Na2O, 33 % Al2O3, 5–12 %
K2O, домішки Ca, Mg, Ti, Be, Rb, Ga); породотвірний мінерал нефелінових сієнітів та їхніх пегматитів, фенітів, нефелінітів, складова частина апатит-нефелінових руд [27, 58, 59, 62, 72, 73].
НЕФРИТ (nephrite, axe-stone) – мінерал, мікроволокнистий різновид амфіболів ряду тремоліту – актиноліту, Ca2(Mg, Fe)5 [Si4O11]2
(OH, F)2, щільний агрегат найтонших переплетених волокон зеленуватого кольору, цінний ювелірно-виробний камінь; родовища
приурочені до серпентинітів (Оспинське в Росії, Йордан у Польщі,
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Прованшер-Лейк у Канаді) чи доломітових мармурів (Буромське в
Росії, Люшей в Китаї, Кауел в Австралії) [46, 58, 59, 86, 91].
ОБЛИЦЮВАЛЬНЕ КАМІННЯ (facing stone, ornamental stone)
– гірські породи, які можуть служити сировиною для виробництва
облицювальних матеріалів, які широко використовують у будівництві будівель і споруд. До них належать міцні гірські породи – кварцит, граніт, габро, лабрадорит, сієніт, діорит, базальт; породи середньої міцності – діабаз, порфірит, андезит, гнейс, трахіт, мармур,
мармуризований вапняк, конгломерат, природна брекчія; породи з
низькою міцністю – пісковик, вапняк, доломіт, вулканічний туф,
гіпс, черепашник [1, 3, 30, 37, 69].
ОБСІДІАН (obsidian) – чорне, темно-сіре чи коричневе вулканічне скло кислого складу (від ріоліту до дациту, зрідка – андезиту), вміст води не перевищує 1 % (вулканічне скло із вмістом
води понад 1 % – перліт) [27].
ОЛЕКСАНДРИТ (alexandrite) – мінерал, прозорий різновид
хризоберилу зеленого кольору (завдяки домішки Cr3+) у денному світлі, фіолетового чи вишнево-червоного – у штучному світлі, дорогоцінний камінь [46, 58, 59, 86, 91].
ОЛІВІН (olivine) – група мінералів підкласу острівних силікатів,
які утворюють ізоморфні ряди форстерит, Mg2SiO4 – фаяліт,
Fe2SiO4 – тефроїт, Mn2SiO4 з проміжними членами гортонолітом, (Mg, Fe)2SiO4, кнебелітом, (Fe, Mn)2SiO4, пікротефроїтом,
(Mn, Mg)2SiO4, з ізоморфними домішками Ni, Co, Ca, Cr; породотвірні мінерали ультраосновних магматичних порід (дуніти, перидотити, олівінові габро, базальти, пікрити), характерні для магнезіальних скарнів, кімберлітів, карбонатитів, прозорий різновид
– хризоліт чи перидот – дорогоцінний камінь [46, 58, 59, 86, 91].
ОЛІГОКЛАЗ (oligoclase) – мінерал групи польових шпатів, кислий плагіоклаз, у складі якого бере участь 10–30 % анортитового
компонента, породотвірних мінерал гранітів, гранітних пегматитів, гнейсів, деякі різновиди (іризуючий біломорит чи місячний
камінь, сонячний камінь) – ювелірно-виробне каміння [58].
ОПАЛ (opal) – водовмісний колоїдальний оксид кремнію глобулярної будови, що обумовлює опалесценцію чи розсіювання
світла; благородний опал – дорогоцінний камінь (різновиди –
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арлекін, джиразоль, кахалонг, галіт, празопал, гідрофон) (родовища: Керетаро в Мексиці, Харт-Маунтин у США, Спрингшуе в
Австралії та ін. [46, 58, 59, 86, 91].
ОРТОКЛАЗ (orthoclase) – мінерал групи лужних польових шпатів, K[AlSi3O8], утворює ізоморфний ряд з альбітом, Na[AlSi3O8],
вміщує ізоморфні домішки Na, Ba, Rb, Fe2+, Ca, породотвірний
мінерал гранітоїдів, сієнітів, ріолітів, гнейсів, лептитів, керамічна
сировина; прозорі й напівпрозорі різновиди з блакитною іризацією (місячний камінь) – ювелірне каміння [58, 59].
ОФІТ (ophite) – світлий жовтувато-сірий, щільний серпентин з
однорідною структурою, виробне каміння [27, 58, 59, 62].
ПЕГМАТИТ (pegmatite) – вивержена гірська порода переважно гранітного складу, для якої характерне тісне зростання кварцу і польового шпату, наявність крупних і гігантських кристалів
польового шпату, кварцу (до 75 т), берилу (до 380 т), мусковіту
(до 77 т), сподумену (понад 10 м), рубеліту (понад 50 см); зустрічаються у вигляді штоко-, пласто- і дайкоподібних тіл, гігантських шлірових уособлень у материнських гранітах з порожнинами об'ємом до сотень кубічних метрів; керамічна сировина
(керамічні пегматити), сировина для отримання мусковіту (мусковітові пегматити), джерело п'єзокварцу, моріону, кварцу, оптичного флюориту, дорогоцінного каміння [27].
ПЕЙЗАЖНИЙ КАМІНЬ (landscape stone) – умовна назва кольорового каміння, яке має примхливу, естетично привабливу
будову у вигляді різноманітних зображень, що нагадують пейзажі, людей, тварин, казкові сюжети і т. ін. (яшми, агати, родоніт, кремній, малахіт, траси та ін.) [46].
ПЕРЛ (pearl) – вапнякове утворення шароподібної форми, що
розвивається в тілі деяких молюсків, коли на якійсь сторонній
предмет (піщинка, паразит та ін.) нарощується перламутрова
оболонка білого, рожевого, жовтуватого, іноді чорного кольору;
дорогоцінне каміння [46, 58, 59, 86, 91].
ПЕРЛАМУТР (mother-of-pearl) – внутрішній шар черепашки
молюсків, утворений найдрібнішими листочками арагоніту, які
відливають усіма кольорами райдуги [27].
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ПЕРЛІТ (perlite, pearl stone) – кисле водомістке (понад 1,5 %)
вулканічне скло з характерною концентрично-шкаралупчастою
глобулярною текстурою, що має здатність при швидкому нагріванні спучуватися з утворенням пористого пемзоподібного продукту зі збільшенням об'єму в 4–20 разів; утворюються при гідратації вулканічного скла безпосередньо при їхньому охолодженні (первинні перліти), або при пізнішій дії гідротермальних
розчинів (вторинні перліти), цінна будівельна сировина (Арагацьке родовище у Вірменії, Нежданківське на Далекому Сході,
Ардівське в Закарпатті) [69, 87].
П'ЄЗОКВАРЦ (piezoquartz) – кристали кварцу чи їхні частини,
які не вміщують включення сторонніх мінералів, газу, рідин, тріщин, двійників, не мають мозаїчної будови, володіють п'єзоелектричними властивостями, що дає змогу використовувати їх у радіотехніці, гідроакустиці, дефектоскопії, п'єзометрії і т. ін. [61].
ПИСЬМОВИЙ ГРАНІТ (graphic granite) – єврейський камінь [27].
ПІГМЕНТИ ПРИРОДНІ (natural pigments) – забарвлені природні фарбувальні речовини (гірські породи, руди, мінерали),
які можуть використовуватися в різних галузях господарства.
Показниками, які вказують на можливість їхнього використання, є колір, структурні особливості, хімічний і мінеральний
склад, ступінь дисперсності, фарбувальна здатність, покривна
здатність (покривність), оліємісткість, світло- та атмосферостійкість. Виділяють такі типи пігментів [15, 84, 69, 93]:
– вуглисті – пухкі нагромадження вуглистих часток з домішками глинистої речовини;
– глинисті – різноманітні забарвлені глини (вохра глиниста, мумія глиниста, умбра);
– залізооксидні та манганозалізооксидні – вохра, сієна, мумія, сурик залізний;
– карбонатні – крейда, крейдоподібний мергель, вапняк,
вохра карбонатна, малахіт, азурит;
– кремнеземисті – глауконіт, волконськоїт, лазурит, туфи,
сланці, пісковики;
– сульфатні – гіпс, ангідрит, барит, ярозит;
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– фосфорнокислі – фосфорнокисле закисне залізо, органічна
речовина, вівіаніт;
– інше – асфальт, кіновар, піролюзит.
ПІРОП (pyrope) – мінерал групи гранатів, Mg3Al2[SiO4]3, пов'язаний ізоморфним рядом з альмандином і кнорингітом,
Mg3Cr2[SiO4]3, вміщує домішки Mn, V, Ti, Cr3+, Fe2+, Fe3+, акцесорний мінерал перидотитів, кімберлітів, гранітів, абразивна сировина, прозорі різновиди – ювелірне каміння [46, 58, 59, 86, 91].
ПІРОФІЛІТ (pyrophyllite) – мінерал, шаруватий силікат,
Al2[Si4O10](OH)2, ізоморфні домішки Mg, Fe, Ca, Na, K, Ti, утворюється в процесах коложильних перетворень гірських порід,
формуванні вторинних кварцитів, дегідратації глинистих мінералів при метаморфізмі низьких ступенів, гірничорудна сировина [78, 102, 104].
ПІЩАНО-ГРАВІЙНА СИРОВИНА (sand-gravel raw material)
– пухкі чи слабкозцементовані природні суміші грубо- і дрібноуламкових гірських порід різного складу, різного ступеня обкатоності й розмірності, будівельна сировина [28, 35, 39, 44, 69].
ПЛАВИКОВИЙ ШПАТ (fluorite) – синонім флюориту [58, 59, 62].
ПЛАГІОГРАНІТ (plagiogranite) – порода, будівельне і облицювальне каміння [27].
ПОЛІГАЛІТ (polyhalite) – мінерал, водний сульфат,
K2MgCa2[SO4]42H2O, (K2O – 15,62 %, CaO – 18,6 %, MgO – 6,69 %,
SO3 – 53,11 %, H2O – 5,98 %), з домішками Na2O, Fe2O3, Cl, виникає
в результаті сульфатного галогенезу в морських солеродних басейнах, калійне добриво (родовища Солікамське на Уралі, Калуське і
Стебницьке в Прикарпатті, Штасфуртське в Німеччині) [58, 59].
ПОЛЬОВІ ШПАТИ (feldspars) – родина мінералів, каркасні
алюмосилікати кальцію, натрію, калію, барію, поділяються на
три групи: калієво-натрієві й кальцієво-натрієві (формують серії
твердих розчинів ортоклаз – альбіт і альбіт – анортит) і дуже
рідкісні калієво-барієві; породотвірні мінерали більшості магматичних і метаморфічних порід; керамічна, скляна, абразивна та
електротехнічна сировина; деякі різновиди – ювелірно-виробна
сировина (місячний і сонячний камінь, амазоніт, іризуючий лабрадор) [58, 59, 61–63].
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ПРАЗЕМ (prase) – світло-зелений кварц із включеннями голчастих кристаликів актиноліту чи скибок хлориту [46, 58, 59, 86, 91].
ПРАЗЕОДИМ (praseodymium), Pr – хімічний елемент III групи
періодичної системи Менделєєва, ат. № 59, ат. маса 140,9077;
лантаноїд; щільність 6780 кг/м3; tпл. 935 оС [27].
П'ЄЗОКВАРЦ (piezoptical quartz) – бездефектні кристали кварцу чи їхні частини, без видимих твердих і газово-рідинних
включень, тріщин, двійників масою не менше 10 кг при виході
не менше 10 % від маси всього кристала, які використовуються
в радіоелектронній промисловості [61].
РАКУШНЯК (coquina) – вапняк, який складається переважно
з черепашок морських тварин та їхніх уламків: брахіоподовий,
гастроподовий, нумулітовий та ін., будівельний матеріал [17,
19, 40, 100].
РАПАКІВІ (rapakivi) – двупольовошпатові граніти підвищеної лужності з характерною структурою, обумовленою наявністю великих овоїдів калієвого польового шпату, зазвичай з облямівкою олігоклазу, темнокольорові мінерали представлені
біотитом і високозалізистою роговою обманкою, акцесорні –
титаномагнетит, олівін, флюорит, апатит, циркон; облицювальний і бутовий камінь [27].
РАУХТОПАЗ (rauchtopaz) – мінерал, димчастий чи димчастобрунатний різновид кварцу, ювелірно-виробний камінь [46, 58,
59, 86, 91].
РЕКУПЕРАЦІЯ ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ (precious
stone recuperation) – повернення частини дорогоцінного каміння для повторного використання [46].
РИБЕКІТ (riebeckite) – породотвірний мінерал групи амфіболів,
лужний амфібол, Na2, Fe32+, Fe23+ [Si4O11]2(OH, F)2P, утворює тверді
розчини з глаукофаном, арфедсонітом і магнезіорибекитом, вміщує
домішки Ca, Ti, Mn, K, Li (до 0,6 % Li2O), характерний мінерал лужних гранітів і пегматитів, зустрічається в гідротермальних жилах,
волокнистий різновид – амфіол-асбест чи крокідоліт – цінна гірничорудна сировина (Азбестові гори в ПАР) [58, 59].
РОДОНІТ (rhodonite) – мінерал класу силікатів, родини піроксеноїдів, CaMn4[Si5O15] (MnO – 29–50 %), з домішками Mg (до
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6 % MgO), Fe (до 14,5 % FeO), інколи Zn (до 12 % ZnO у фоулериті), характерне яскраве забарвлення в червоно-чорних тонах;
контактово-метаморфічного, регіонально-метаморфічного, рідше гідротермального походження; декоративно-виробне каміння
(родовища Пайсберг у Швеції, Гуельва в Іспанії, Орське на Уралі, Прилуцьке в Закарпатті) [46, 69].
РОЗСОЛИ (brines, salt brines) – природні чи штучні водні розчини зі значною концентрацією солей (понад 50 г/л); найважливіші типи [27]:
– гідрокарбонатно-натрієві (оз. Серлс у Каліфорнії);
– хлоркальцієві (оз. Чокрацьке, Перекопське, Сарокамиське,
Мертве море),
– хлормагнієві (оз. Сасик, Донузлав, Сиваш),
– сульфатно-натрієві (оз. Кучуцьке в Алтайському краї).
РУБЕЛІТ (rubellite) – рожевий чи червоний турмалін [58, 59].
РУБІН (ruby) – мінерал, прозорий корунд, Cr2O3, червоний від
домішки Cr3+, дорогоцінний камінь [46, 58, 59, 86, 91].
РУДИ АГРОНОМІЧНІ (agronomic ores) – гірські породи чи
мінерали, які повністю або своїми складовими частинами використовуються в сільському господарстві для підвищення кількості
або якості врожаю (апатити, фосфорити, крейда, вапняк, доломіт,
перліт, вермикуліт, торф, гіпс, ангідрит, вівіаніт, сапропель, глауконіт, сапоніт, цеоліти тощо) [6, 29, 36, 60, 69, 75].
САМОЦВІТИ (semi-precious stone) – прозорі кольорові й незабарвлені дорогоцінні, напівдорогоцінні й виробні каміння (мінерали і гірські породи), які мають естетично цінні особливості
(високу твердість, прозорість, красивий малюнок чи колір,
блиск, значне світлорозсіювання чи світлозаломлення) і піддаються огранці, шліфовці й поліровці [46, 58, 59, 86, 91].
САНІДИН (sanidine) – породотвірний мінерал, лужний польовий шпат, (K, Na) [Si3O8], вміст альбітової складової – до 33–
41 %, вміщує ізоморфні домішки CaO (до 1,5 %), Fe3+, Ba та ін.
(до 1 %); характерний для ефузивних і гіпабісальних порід кислого і лужного складу, використовується в керамічній промисловості [27, 58, 59, 62].
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САПРОПЕЛЬ (sapropel) – (сапрос – гниючий, пелос – мул) –
мули, багаті органічною речовиною, для яких вихідним матеріалом є залишки і продукти життєдіяльності планктону, водоростей, вищих рослин; неорганічний мул, який осідає на дно і накопичується в застійних водоймищах, де доступ кисню обмежений.
Сучасні сапропелі – органомінеральні утворення переважно озерного характеру – масляниста маса сіро-коричневого кольору з
високим вмістом кисню (20–30 %). Вони широко використовуються в медицині (лікувальні грязі, болота), в агрохімії (стимулятори росту рослин, органічні добрива), у тваринництві (додатки
до кормів, стимулятори росту та збільшення маси) [83, 89].
САПФІР (sapphire) – мінерал, прозорий різновид корунду будьякого кольору, крім червоного (блакитного, фіолетового, жовтого, помаранчевого, зеленого, рожевого), забарвлення обумовлено
ізоморфними домішками: жовте – Fe3+, зелене – Fe2+, рожеве –
Ti3+, блакитне – Fe2+ Ti4+, дорогоцінне каміння [46, 58, 59, 86, 91].
САПФІРИН (sapphirine) – мінерал, однозабарвлений димчасто-блакитний різновид халцедону, ювелірно-виробний камінь
[46, 58, 59, 86, 91].
САРДЕР (sard) – мінерал, однозабарвлений брунатно-червоний
чи бурий різновид халцедону, ювелірно-виробний камінь [46, 58,
59, 86, 91].
СЕЛЕНІТ (selenite) – мінерал, морфологічний різновид гіпсу,
складений тонковолокнистими кристалами у вигляді субпаралельних агрегатів, які заповнюють тріщини в мергелистих пісковиках, причому волокна орієнтовані перпендикулярно до стінок
тріщин; виробний камінь [27, 58, 59, 62].
СЕРДОЛІК (carnelian) – мінерал, рожевий, червоний, золотисто-жовтий різновид халцедону, зустрічається у вигляді заповнення тріщин і мигдалин основних ефузивів, ювелірновиробний камінь [46, 58, 59, 86, 91].
СЕРИЦИТ (sericite) – мінерал, дрібнолускатий різновид мусковіту чи парагоніту; утворює безперервні ряди твердих розчинів з
фенгітом (висококременистий Mg-Fe-мусковіт) і гідрослюдами
(ілітом); гідротермального походження; супроводжує поліметалічне, золоте, мідне та інше ендогенне зруденіння [27, 58, 59, 62].
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СЕРПЕНТИН (serpentine) – група мінералів підкласу шаруватих силікатів, Mg3[Si2O5](OH)4, часто з домішками Fe2+, Fe3+, Al,
Ni, Ti, Mn, Ca; різновиди: серпофіт – щільні прихованокристалічні маси, девейліт – коломорфні, кероліт – суцільні майже
аморфні маси, лізардит – масивні, антигорит – пластинчасті,
хризотил – волокнисті, хризотил-азбест – паралельноволокнисті, церматит – плутано-волокнисті агрегати, офіт –
однорідний світлий, інколи майже прозорий різновид; часто зустрічається в корах вивітрювання по ультрабазитах, гірничорудна сировина [27, 58, 59, 62].
СИЛІМАНІТ (silimanite) – мінерал підкласу стрічкових силікатів, Al[AlSiO5], з ізоморфними домішками Fe, Mg, Ti, V, Li, B,
La, Zr, Mn, Ba, Cr; широко розповсюджений в метаморфічних
гірських породах амфіболітових фацій, контактових роговиках
та ін., гірничорудна сировина [27, 58, 59, 62].
СИЛЬВІН (sylvite, potassium chloride) – мінерал класу хлоридів, KCl (52,5 % K), з домішками Na і NH4, хемогенно-осадового
походження, агрохімічна і гірничохімічна сировина (родовища
Калуш-Голинське і Стебницьке в Прикарпатті, Солікамське
в Приураллі та ін.) [27, 58, 59, 62].
СИЛЬВІНІТ (silvinite) – осадова гірська порода, сіль, складена
агрегатом сильвіну, галіту, карналіту та інших галогенних і сульфатних мінералів; вміст (%): KCl (12–60), NaCl (22–80), MgCl2
(до 2,5), CaSO4 (0,2–12,0), K2SO4 (0,1–4,0), MgSO4 (2,5–26,0);
утворюється в результаті випадіння в осадок KCl, NaCl у басейнах з підвищеною солоністю в умовах аридного клімату; одна з
головних складових родовищ калійних солей (Калуське в Прикарпатті, Солікамське на Уралі та ін.) [38, 51, 88].
СІРКА САМОРОДНА (native sulphur) – мінерал класу самородних елементів, S, може вміщувати ізоморфні домішки Se
(до 1,0–5,2 %), Te, As; утворюється під час вулканічних вивержень,
вивітрюванні сульфідів, розкладі гіпсоносних осадків у зв'язку з
діяльністю бактерій; гірничохімічна сировина [9, 69, 108].
СІРЧАНІ РУДИ (sulphur ores) – природні мінеральні утворення, що вміщують сірку в таких сполуках і концентраціях, за яких
її видобуток технічно можливий і економічно вигідний; за вмістом
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сірки (%) виділяють руди: багаті (понад 25), середні (10–25), бідні
(5–10); основні геолого-промислові типи родовищ: інфільтраційно-метасоматичний, вулканогенний гідротермально-метасоматичний і вулканогенно-осадовий [9, 13, 69, 77, 108].
СКАПОЛІТ (scapolite) – група мінералів, каркасних алюмосилікатів, (Na, Ca, K)4[Al3(Al, Si)3Si6O24](Cl, CO3, SO4, F, OH), членів ізоморфного ряду маріаліт Na4[Al3Si9O24]Cl – мейоніт
Ca4[Al6Si6O24]CO3, з проміжними членами діапіром (20–50 %
мейонітового компонента) і міцонітом (50–80 %), з домішками
Fe, Mg, Ti, Mn, мінерали високотемпературних метаморфічних
порід; прозорі кристали – ювелірна сировина [58, 59, 86, 91].
СКЛЯНА СИРОВИНА (glass raw materials) – гірські породи і
мінерали, що використовуються для виробництва скла: кварцові
піски (SiO2 – до 99,8 %), доломіти, вапняки, крейда (карбонатна
сировина), кальцинована сода, сульфат натрію (лужна), польові
шпати (глиноземиста сировина) [53, 69, 107].
СКЛЯНІ ПІСКИ (glass sands) – кварцові піски, які використовуються у виробництві скла (SiO2 – 95,0–99,8 %, Fe2O3 – 0,01–
0,25 %, Al2O3 – 0,1–4,0 %) [53, 69, 107].
СЛЮДИ (mica) – група мінералів підкласу шаруватих силікатів, XY2–3Z0–2Z2–4O10(OH, F)2 (X – K, Na, Ca; Y – Al, Mg, Fe, Mn,
Cr, Li, Ti; Z – Si, Al, Fe3+, Ti): аніт, флогопіт, мусковіт, полілітіоніт, тайніоліт, парагоніт, біотит, фенгіт, лепідоліт, цинвальдит, протолітіоніт, маргарит, клинтоніт, бітіїт та ін.,
важливі породотвірні мінерали (особливо біотит, мусковіт), гірничорудна сировина (мусковіт, флогопіт, вермикуліт, глауконіт)
[27, 58, 59, 62].
СМАРАГД (emerald, smaragd) – мінерал, густо-зелений хромистий (Cr2O3 – 0,2–0,6 %), різновид берилу, дорогоцінний камінь [46, 58, 59, 86, 91].
СОДОВА СИРОВИНА (soda raw materials) – природні мінеральні утворення, які вміщують вуглекислий натрій, з яких економічно доцільно отримувати кальциновану чи каустичну соду:
трона, натрон, нахколіт, термонатрит, давсоніт, гейлюсит, шортит, підземні води содового типу з підвищеним вмістом карбо276

натів натрію (понад 5 г/л), содові соляні озера (Серлс у США,
Магаді в Кенії) [2, 27].
СОЛЕНАКОПИЧЕННЯ (saline accumulation) – процес накопичення природних солей у специфічних солеродних басейнах,
розміщених у зонах аридного клімату (Кара-Богаз-Гол у Казахстані, Бокано-де-Вірила в Перу) [8, 38, 51, 88].
СОНЯЧНИЙ КАМІНЬ (sunny stone) – різновид польового
шпату із золотистим відливом, обумовленим тонкими включеннями гематиту [46].
СОРБЕНТИ ПРИРОДНІ (natural sorbent) – мінерали чи гірські породи з високою сорбцією (цеоліти, бентоніти, діатоміти
та ін.) [27, 69].
СУРИК (saturnine red) – мінерал, Pb3O4, землисті й порошкоподібні маси яскраво-червоного кольору [27, 58, 59, 62].
ТАЛЬК (talc) – мінерал підкласу шаруватих силікатів,
Mg3[Si4O10](OH)2, головний мінерал руд тальку [12, 104].
ТАЛЬКОВІ РУДИ (talc ores) – магнезіальні силікатні й силікатно-карбонатні гірські породи, з яких вилучають тальк; мінерали-супутники: хлорит, доломіт, кальцит, актиноліт, тремоліт,
антигорит, брейнерит [12, 104].
ТОПАЗ (topaz) – мінерал підкласу острівних силікатів,
Al2[SiO4](OH,F)2, ювелірний камінь [46, 58, 59, 86, 91].
ТРАС (trass) – тонкий вулканічний туф, збагачений аморфною кремнекислотою [27].
ТРЕПЕЛ (tripolith) – пухка, легка, тонкопориста опалова осадова порода [27].
ТУРМАЛІН (tourmaline) – група мінералів підкласу кільцевих
силікатів із загальною формулою XY3Z6(Si6O18)[BO3]3(OH,F), де
X – Na, Ca; У – Mg, Fe2+, Fe3+, Mn, Al, Li, Cr, V; Z – Al, Fe2+, Fe3+,
Cr, Mg; наприклад шерл (У – Fe2+), дравіт (У – Mg), ельбаїт (У –
Li, Al) та ін., прозорі різновиди – дорогоцінне каміння (рубеліт
– червоний, індиголіт – синій, африцит – синьо-чорний, верделіт – зелений, ахроїт – безбарвний) [46, 58, 59, 86, 91].
УВАРОВІТ (uvarovite) – мінерал, кальцієво-хромовий гранат
Ca3Cr2[SiO4]3, ювелірний камінь [46, 58, 59, 86, 91].
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ФАРБИ МІНЕРАЛЬНІ (mineral pigment) – природні фарбувальні речовини, що мають той чи інший колір, не розчиняються
у воді, олії та спирті та є головною частиною будь-якої фарби,
у складі якої вони беруть участь разом з іншими речовинами (лаком, олією, органічним клеєм, рідким склом та ін.) [15, 69, 84, 93].
ФЕЛЬДШПАТОЇДИ (feldspathoid) – мінерали групи каркасних алюмосилікатів лугів, близькі до польових шпатів (лейцит,
полуцит, нефелін, анальцим, петаліт, канкриніт, содаліт, гаюїн,
лазурит, гельвін), гірничохімічна сировина [27, 58, 59, 62].
ФЕНАКІТ (phenacite) – мінерал, ортосилікат берилію,
Be2[SiO4] (до 44 % BeO), домішки MgO, CaO, Al2O3, Na2O; мінерал гранітних пегматитів (родовище Крагере в Норвегії, Волинське в Україні), складова частина берилієвих руд, прозорі кристали – дорогоцінне каміння [61, 62].
ФЛЮОРИТ (fluorite) – плавиковий шпат (у перекладі з латині
– той, що плавить) мінерал класу фторидів, фторид кальцію
CaF2 (Ca – 51,2, F – 48,8 %), фіолетового, зеленого, блакитного,
рожево-жовтого кольору, джерело отримання фтору, індустріальна сировина багатоцільового призначення; розрізняють звичайний флюорит, хлорофан, ратовкіт, ітрофлюорит YF3, церофлюорит CeF2; твердість – 4 (ітрофлюориту – 4,5), густина –
3,18 (ітрофлюориту – 3,55), tпл 1360 С, у воді практично нерозчинний, розкладається в сірчаній кислоті з виділенням плавикової кислоти [27, 58, 59, 62].
ФЛЮОРИТОВІ РУДИ (fluorite ores) – природні мінеральні
утворення, що містять флюорит у таких концентраціях, за яких
його видобуток технічно можливий і економічно вигідний. За
вмістом флюориту виділяють: флюоритовмісні породи (3–5 %);
низькосортні (15–35 %); середньосортні (35–75 %); високосортні руди (більше 75 %). Залежно від вмісту фтористого кальцію поділяються на власне плавиковошпатові (Ca більше 30 %)
і комплексні (Ca менше 30 %), а за мінеральним складом – на
кварц-флюоритові, карбонатно-флюоритові, польовошпатфлюоритові, флюорит-берилієві, флюорит-олов'яні, баритфлюоритові, топаз-флюоритові; ртутно-сурм'яно-флюоритові, флюорит-залізорудні, флюорит-олов'яно-вольфрамові
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тощо; за вмістом СаF2 розрізняють руди (%): багаті – більше
50, середні – 35–50, рядові – до 35; за запасами родовища поділяються на (млн т): дрібні – 0,5–2,0, середні – 2–5, великі – 5–10,
унікальні – більше 10; за генетичними особливостями виділяють два
основні типи родовищ: гідротермальні (епітермальні) й рідкіснометалічно-флюорит-грейзенові родовища, які поділяються на
декілька підтипів. Набагато менше значення мають рідкісноземельно-флюоритовий тип і родовища кір вивітрювання [7, 54,
57, 68, 69, 71].
ФЛЮСОВА СИРОВИНА (flux raw materials)– природні сполуки, що додаються при металургійному переділі руд з метою
утворення шлаків для виведення сторонніх домішок (кварц, кварцовий пісок, кварцит, вапняк, доломіт, сода, глини, боксити,
флюорит та ін.) [7, 54, 57, 68, 69, 71, 103].
ФОСФАТИ (natural phosphates) – клас мінералів, солей ортофосфорної кислоти H3PO4 [23, 27, 82].
ФОСФАТНІ РУДИ (phosphate ores) – природні мінеральні
утворення (апатити і фосфорити), що містять фосфор у таких
концентраціях, за яких його видобуток технічно можливий і економічно вигідний (від 4–5 до 25–34 % P2O5). Головні типи апатитових руд: нефелін-апатитовий; апатит-рідкіснометалічний в карбонатитах; апатит-франколітовий в корах вивітрювання карбонатитів; апатит-титаномагнетитовий в габроїдах; потенційне джерело –
фосфатно-зернисті породи. Головні типи родовищ фосфоритових
руд: дрібнозернисті фосфорити; фосфоритові галечники; жовнові;
черепашкові; "острівні" фосфорити [14, 23, 27, 69, 77, 82].
ФОСФОРИТИ (phosphorites) – осадові гірські породи, збагачені фосфатною речовиною (мінералами групи апатиту), які містять понад 5 % P2O5 (більше 12–15 % фосфорних мінералів);
фосфоритизованими породами – такі, що вміщують 1–5 % P2O5
(2–12 % фосфатних мінералів). За вмістом P2O5 серед фосфоритів розрізняють багаті – понад 24 %, середньої якості – 18–24 %
і бідні – менше 18 %. За умовами залягання та петрографічними
особливостями виділяють жовнові, пластові, зернисті, метаморфізовані фосфорити, фосфоритовий черепашник [14, 23, 27, 82].
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ФТОРИДИ ПРИРОДНІ (natural fluorides) – клас мінералів,
природні сполуки Na, К, Ca, Al, TR та ін. із фтором (від 25 до 59
мінеральних видів: флюорит, віліоміт, кріоліт та ін.) [58, 59].
ХАЛЦЕДОН (chalcedony) – мінерал, щільний прихованокристалічний агрегат кварцу, ювелірна сировина (коричнево-бурий –
сардер, оранжево-рожевий – сердолік, криваво-червоний – карнеол, яблучно-зелений – хризопраз, голубувато-синій – сапфірин, смугастий – агат) [46, 58, 59, 86, 91].
ХРИЗОБЕРИЛ (chrysoberyl) – мінерал підкласу складних оксидів, Al2[BeO4], (BeO – 19,8 %, Al2O3 – 80,2 %), Fe2O3, TiO2, Cr2O3;
зустрічається в пегматитах і контактово-пневматолітових утвореннях (родовища Мінас-Жерайс та Еспіриту-Санто в Бразилії,
Голден у Колорадо, США), різновиди: олександрит (зелений при
сонячному світлі й малиново-червоний при штучному) і цимофан
або "котяче око" (характеризується опалесцентним блиском, переливчастий) – коштовні камені II порядку [46, 58, 59, 86, 91].
ХРИЗОЛІТ (chrysolite, olivine) – перидот – мінерал, жовтозелений і зелений прозорий, різновид малозалізистого олівіну,
коштовний камінь IV порядку [46, 58, 59, 86, 91].
ХРИЗОПРАЗ (chrysoprase) – напівпрозорий зелений мінеральний агрегат прихованокристалічного кремнезему (халцедон, тонкозернистий кварц, опал), ювелірний камінь [46, 58, 59, 86, 91].
ХРИЗОТИЛ-АЗБЕСТ (chrysotile-asbestos) – мінерал, магнезіальний шаруватий силікат, Mg6[Si4O10](OH)8 [63, 65, 66, 94].
ЦЕОЛІТИ (zeolites) – група мінералів, каркасні алюмосилікати
(понад 40 мінеральних видів) [27, 58, 59, 62]:
– анальцим Na[AlSi2O6]H2O,
– гейландит (Na,K)Ca4[Al9Si27O72]24H2O,
– еріоніт NaK2Mg,Ca1.5[Al8Si28O72]28H2O,
– кліноптилоліт (K2Na2Ca)3[Al6Si30O72]20H2O,
– ломонтит Ca4[Al8Si16O48]16H2O,
– морденіт (Na2K2Ca)4[Al8Si40O96]28H2O,
– фер'єрит (Na,K)Mg2Ca0.5[Al8Si30O72]20H2O,
– філіпсит K2(Ca0.5Na)4[Al6Si10O32]12H2O,
– шабазит (Ca,Na2)2[Al4Si8O24]12H2O,
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ЦИТРИН (citrine) – мінерал, різновид прозорого кварцу жовтого кольору, ювелірно-виробний камінь [46, 58, 59, 86, 91].
ЦОІЗІТ (zoisite) – породотвірний мінерал підкласу острівних
силікатів, Ca2Al3O(OH)[SiO4][Si2O7], різновиди: кліноцоїзит (поліморфна модифікація), туліт (Mn-вмісний цоїзит), танзаніт
(V-вмісний цоїзит, коштовний камінь) [27, 58, 59, 62].
ЧАРОЇТ (charoite) – мінерал підкласу ланцюжкових силікатів,
складний силікат K,Na,Ca,Ba,Mn, виробне каміння [27].
ШПІНЕЛЬ (spinel) – мінерал підкласу складних оксидів,
MgAl2O4, різновиди [46, 58, 59, 86, 91]:
– благородна (noble) – рубіново-червона до бузковорожевої, ювелірний камінь III порядку;
– ганошпінель (ganospinel) – цинквмісна голубуватозелена, темно-синя, фіолетова;
– пікотит (picotite) – високохромова непрозора чорнозелена до чорної, (Mg, Fe)(Cr, Al, F)2O4 ;
– плеонаст або цейлоніт (pleonast) – сіро-зелена до чорної непрозорої, залізиста;
– сапфірова (sapphire) – блакитна до синьої;
– хлорошпінель (chlorspinel) – трав'янисто- та оливковозелена.
ЯШМА (jasper) – осадова кремениста гірська порода, забарвлена мінеральними домішками в червоний, жовтий, зелений та
інші кольори; виробний камінь [46].

Рекомендована література
1. Бакка Н. Т. Облицовочный камень / Н. Т. Бакка,
И. В. Ильченко. – М. : Недра, 1992.
2. Баталин Ю. В. Основы прогнозирования и поисков месторождений природной соды / Ю. В. Баталин, Е. Ф. Станкевич, В. С. Касимов. – М. : Недра, 1977.
3. Беликов Б. П. Облицовочный камень и его оценка /
Б. П. Беликов, В. П. Петров. – М. : Наука, 1977.
4. Бентониты. – М. : Недра, 1980.
5. Бішофіт : Державний баланс запасів корисних копалин
України. – К. : Геоінформ, 2003. – Вип. 109.
281

6. Бок И. И. Агрономические руды / И. И. Бок. – АлмаАта, 1965.
7. Бордюгов В. П. Плавиковий шпат : справочник / В. П. Бордюгов. – К. : Геоінформ, 2000.
8. Бордюгов В. П. Калийные соли (геолого-экономический
обзор) / В. П. Бордюгов. – К. : Геоинформ, 2001.
9. Бордюгов В. П. Сера самородная (геолого-экономический обзор) / В. П. Бордюгов. – К. : Геоинформ, 1998.
10. Бордюгов В. П. Графит / В. П. Бордюгов, В. Д. Сальников, А. В. Рудаков. – К. : Геоинформ, 1997.
11. Бордюгов В. П. Каолин (геолого-экономический обзор) /
В. П. Бордюгов. – К. : Геоинформ, 1997.
12. Бордюгов В. П. Магнезит и талько-магнезит (геологоэкономический обзор) / В. П. Бордюгов. – К. : Геоинформ, 1997.
13. Борзунов В. М. Поиски и разведка месторождений минерального сырья для химической промышленности /
В. М. Борзунов, Л. М. Гроховский. – М. : Недра, 1978.
14. Брагин Ю. Н. Открытие фосфоритов нового геологогенетического типа в нижнем карбоне Южного Донбасса /
Ю. Н. Брагин, С. В. Блажук, Т. Д. Поддубная // Мін. ресурси
України, 2000. – № 1.
15. Вайнштейн Э. С. Природное красочное сырье (земляные пигменты) / Э. С. Вайнштейн // Требования промышленности к качеству минерального сырья. – М. : Госгеолтехиздат, 1961. – Вып. 48, изд. 2.
16. Викторов А. М. Каменные материалы для бетонов /
А. М. Викторов. – М., 1967.
17. Виноградов С. С. Известняки / С. С. Виноградов //
Оценка месторождений при поисках и разведках. – М. : Госгеолтехиздат, 1951.
18. Виноградов С. С. Доломиты / С. С. Виноградов // Оценка месторождений при поисках и разведках. – М. : Госгеолтехиздат, 1957.
19. Виноградов С. С. Известняки / С. С. Виноградов // Требования промышленности к качеству минерального сырья. –
М. : Госгеолтехиздат, 1961. – Вып. 10.
20. Виноградов С. С. Доломиты / С. С. Виноградов // Требования промышленности к качеству минерального сырья. –
М. : Госгеолтехиздат, 1961. – Вып. 20.
21. Вульчин Є. І. Високометаморфізовані вуглисті утворення і графіти України / Є. І. Вульчин, М. Д. Братусь, О. Є. Іванців [та ін.]. – К. : Наук. думка, 1967.
22. Геология месторождений апатита, методика их прогнозирования и поисков / ред. А. С. Зверев, Р. М. Файзуллин. –
М. : Недра, 1980.
282

23. Геология месторождений фосфоритов, методика их
прогнозирования и поисков / ред. А. С. Зверев, А. С. Михайлов. – М. : Недра, 1980.
24. Геология, свойства и применение вермикулита / ред.
Д. Д. Теннер. – Л. : Наука, 1967.
25. Глины, их минералогия, свойства и практическое значение. – М. : Наука, 1970.
26. Гордон С. С. Пески для бетонов / С. С. Гордон. – М., 1957.
27. Горная энциклопедия : в 5 т. / ред. Е. А. Козловский. –
М. : Сов. Энциклопедия, 1984.
28. Государственный стандарт СССР. Песок для строительных работ. ГОСТ 8735-88. – М., 1989.
29. Григорович М. Б. Местное минеральное сырье для сельского хозяйства / М. Б. Григорович. – М. : Недра, 1966.
30. Григорович М. Б. Оценка месторождений облицовочного камня при поисках и разведке / М. Б. Григорович. – М. :
Недра, 1976.
31. Григорович М. Б. Словарь по минеральному сырью для
промышленности строительных материалов / М. Б. Григорович, Н. Т. Блоха. – М. : Недра, 1976.
32. Григорович М. Б. Месторождения минерального сырья
для промышленности строительных материалов / М. Б. Григорович, М. Г. Немировская. – М. : Недра, 1987.
33. Григорович М. Б. Минеральное сырье для промышленности строительных материалов и его оценка при геологоразведочных работах / М. Б. Григорович, М. Г. Немировская.
– М. : Недра, 1974.
34. Григорович М. Б. Минеральное сырье для получения
заполнителей легких бетонов / М. Б. Григорович, М. Г. Немировская. – М. : Недра, 1983.
35. Державний стандарт України ДСТУ Б В.2.7-32-95. Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних
матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. – К. : Держкоммістобудування, 1996.
36. Добрянский Ю. Е. Минеральное сырье для сельского хозяйства / Ю. Е. Добрянский. – К. : УМК ВО, 1988.
37. Дыбков В. Ф. Курс месторождений неметаллических полезных ископаемых / В. Ф. Дыбков, А. Е. Карякин, В. Д. Никитин, П. М. Татаринов. – М. : Недра, 1969.
38. Зискинд М. С. Декоративно-облицовочные камни /
М. С. Зискинд. – Л. : Недра, 1989.
39. Иванов А. А. Галогенные формации (минеральный состав,
типы и условия образования; методы поисков и разведки место283

рождений минеральных солей) / А. А. Иванов, М. Л. Воронова. –
М. : Недра, 1972.
40. Инструкция по применению классификации запасов к
месторождениям песка и гравия. – М. : Госгеолтехиздат, 1961.
41. Инструкция по применению классификации запасов
к месторождениям карбонатных пород. Утверждено ГКЗ
СССР 31.12.82.
42. Исследование и применение вермикулита. Тр. совещ.
по проблеме изучения и применения вермикулита. – Л.:
Наука, 1969.
43. Ицкович С. М. Заполнители для бетона / С. М. Ицкович. – Минск, 1972.
44. Іванцев О. Є. Геологія та генезис графітових родовищ
України / О. Є. Іванцев. – К. : Наук. думка, 1972.
45. Інструкція із застосування класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ
піску та гравію. – К. : ДКЗ України, 2007.
46. Каолины Украины : справочник. – К. : Наук. думка, 1982.
47. Киевленко Е. Я. Геология месторождений поделочных
камней / Е. Я. Киевленко, Н. Н. Сенкевич. – М. : Недра, 1976.
48. Клюковский Г. И. Общая технология строительных материалов / Г. И. Клюковский. – М. : Высш. шк., 1976.
49. Ковалева З. И. Минерально-сырьевая база мусковитовой
промышленности и ее использование / З. И. Ковалева. – М. :
ВИЭМС, 1972.
50. Комар А. Г. Строительные материалы и изделия /
А. Г. Комар. – М. : Высш. шк., 1976.
51. Комов И. Л. Неметаллические полезные ископаемые
(ресурсы, оценка, комплексное использование) / И. Л. Комов,
Е. А. Кулиш. – К. : ИГОС, 2007.
52. Кореневский С. М. Галогенные формации Северо-Западного
Донбасса и Днепровско-Донецкой впадины / С. М. Кореневский,
В. П. Бобров, Д. П. Хрущов [и др.]. – М. : Недра, 1968.
53. Кужварт М. Неметаллические полезные ископаемые /
М. Кужварт. – М. : Мир, 1986.
54. Кузнецов А. В. Формовочные и стекольные пески СССР
/ А. В. Кузнецов, И. А. Шаманский, Г. Л. Миропольская,
Е. С. Туманов. – М. : Недра, 1981.
55. Кулиш Е. А. Минеральные ресурсы Украины. Неметаллическое минеральное сырье для черной металлургии / Е. А.
Кулиш, Н. И. Лебедь, К.А. Суходольский. – К. : ОМИГМР Украины, 1993.
56. Курс месторождений твердых полезных ископаемых /
ред. П. М. Татаринов, А. Е. Карякин. – Л. : Недра, 1975.
284

57. Лаврович Н. С. Плавиковый шпат. Оценка месторождений при поисках и разведке / Н. С. Лаврович. – М. : Госгеолтехиздат, 1956.
58. Лазаренко Е. К. Курс минералогии / Е. К. Лазаренко . –
М. : Высш. шк., 1971.
59. Лазаренко Є. К. Курс мінералогії / Є. К. Лазаренко. – К. :
Вища шк., 1970.
60. Лазаренко Є. К. Агрономічні руди України / Є. К. Лазаренко, Д. Н. Коваленко. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1966.
61. Лазаренко Е. К. Минералогия и генезис камерних пегматитов Волыни / Е. К. Лазаренко, В. И. Павлишин, В. Т. Латыш, Ю. Г. Сорокин. – Львов : Вища шк., 1973.
62. Маковський О. Основи мінералогії України / О. Маковський, В. Павлишин, Є. Сливко. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2009.
63. Меркурьев Н. Д. Хризотил-асбест / Н. Д. Меркурьев,
Л. Л. Пожарницкий, В. И. Чемякин. – М. : Недра, 1975.
64. Месторождения антофиллит-асбеста СССР / ред. И. Ф.
Романович. – М. : Недра, 1976.
65. Месторождения хризотил-асбеста СССР. – М. : Недра, 1967.
66. Металічні і неметалічні корисні копалини України. Т. 2.
Неметалічні корисні копалини // Д. С. Гурський, К. Ю. Єсипчук, В. І. Калінін [та ін.]. – К.; Л. : "Центр Европы", 2006.
67. Михайлов В. А. Мінерально-сировинна база флюсової
сировини України / В. А. Михайлов, М. М. Курило. – К. :
Ніка-центр, 2010.
68. Михайлов В. А. Месторождения нерудного сырья Приморского края / В. А. Михайлов, О. В. Чудаев, Г. И. Астапенко, Т. Г. Граждан. – Владивосток : Дальнаука, 1998.
69. Михайлов В. А. Неметалічні корисні копалини України
/ В. А. Михайлов, Г. Ф. Виноградов, М. В. Курило та ін. – К. :
ВЦ "Київський університет", 2008.
70. Неметаллические полезные ископаемые СССР : справочное пособие / ред. В. П. Петров. – М. : Недра, 1984.
71. Неметаллическое минеральное сырье для черной металлургии. – К. : ОМИГМР Украины, 1993.
72. Нетрадиционные виды нерудного минерального сырья
/ ред. У. Г. Дистанов, А. С. Филько. – М. : Недра, 1990.
73. Нетрадиционные виды полезных ископаемых. – К. : Геоинформ, 2000.
74. Огнеупорные материалы и сырье : справочник / ред.
А. К. Карклит. – М. : Металлургия, 1991.
75. Омельчук О. В. Мінеральна сировина для сільського господарства / О. В. Омельчук. – К. : Логос, 2008.
285

76. Петров В. П. Важнейшие неметаллические полезные
ископаемые / В. П. Петров. – М. : Наука, 1992.
77. Прогнозирование и поиски месторождений горнохимического сырья. – М. : Недра, 1990.
78. Прогнозирование и поиски месторождений горнотехнического сырья. – М. : Недра, 1991.
79. Производство заполнителей для бетона из песчаногравийных смесей. – М., 1973.
80. Романович И. Ф. Месторождения неметаллических полезных ископаемых. – М. : Недра, 1986.
81. Романович И. Ф. Промышленные типы месторождений
неметаллических полезных ископаемых / И. Ф. Романович,
А. В. Коплус, И. Н. Тимофеев и др. – М. : Недра, 1982.
82. Сальников В. Д. Фосфатное сырье (геолого-экономический
обзор) / В. Д. Сальников, В. П. Бордюгов. – К. : Геоинформ, 1999.
83. Сапропель в сельском хозяйстве : сб. науч. тр. – Якутск :
Якутский филиал АН СССР, 1983.
84. Сировина для виробництва мінеральних пігментів:
Державний баланс запасів корисних копалин України. – К. :
Геоінформ, 2003. – Вип. 94.
85. Слободяник И. Я. Строительные материалы и изделия /
И. Я. Слободяник. – К. : Вища шк., 1973.
86. Солодова Ю. П. Определитель ювелирных и поделочных камней / Ю. П. Солодова, Э. Д. Андреенко, В. Г. Гранадчикова. – М. : Недра, 1985.
87. Солоненко І. С. Перлітова сировина (хімічний склад і характеристика родовищ) / І. С. Солоненко // Праці ІГН АН
УРСР. Сер. Геологія родовищ корисних копалин. – К. : НИИФТИ Акад. строительства и архитектуры УССР, 1962. – Вип. 1.
88. Соляные ресурсы СССР Ч. I. Соляные ресурсы УССР /
ред. А. Н. Дзенс-Литовский. – М. : Госгортехиздат, 1962.
89. Справочник ресурсов сапропеля Украины по состоянию
на 01.01.93. – К. : Геоинформ, 1994. – Кн. 1, 2.
90. Сребродольский Б. И. Геологическое строение и закономерности размещения месторождений янтаря СССР /
Б. И. Сребродольский. – К. : Наук. думка, 1984.
91. Супрычев В. А. Самоцветы / В. А. Супрычев. – К. : Наук.
думка, 1980.
92. Терновой В. И. Вермикулит : методические указания по
производству геологоразведочных работ на неметаллические
полезные ископаемые / В. И. Терновой. – М. : Недра, 1980.
93. Толстихина К. И. Природные пигменты Советского
Союза / К. И. Толстихина. – М. : Госгеолтехиздат, 1963.
286

94. Требования промышленности к качеству минерального
сырья. Асбест. – М. : Госгеолтехиздат, 1959. – Вып. 5.
95. Требования промышленности к качеству минерального
сырья. Вермикулит. – М. : Госгеолиздат, 1948. – Вып. 60.
96. Требования промышленности к качеству минерального
сырья. Глины и каолины. – М. : Госгеолтехиздат, 1962. – Вып. 54.
97. Требования промышленности к качеству минерального
сырья. Гранат. – М. : Госгеолиздат, 1947. – Вып. 33.
98. Требования промышленности к качеству минерального
сырья. Графит. – М. : Госгеолтехиздат, 1960. – Вып. 3.
99. Требования промышленности к качеству минерального сырья. Заполнители бетонов. – М. : Госгеолтехиздат, 1963. – Вып. 74.
100. Требования промышленности к качеству минерального
сырья. Известняки. – М. : Госгеолтехиздат, 1963. – Вып. 10.
101. Требования промышленности к качеству минерального
сырья. Корунд и наждак. – М. : Госгеолиздат, 1947. – Вып 37.
102. Требования промышленности к качеству минерального
сырья. Пирофиллит. – М. : Госгеолиздат, 1946. – Вып. 16.
103. Требования промышленности к качеству минерального
сырья. Подсобное сырье для черной металлургии. – М. : Госгеолтехиздат, 1963. – Вып 65.
104. Требования промышленности к качеству минерального сырья. Тальк и пирофиллит. – М. : Госгеолтехиздат, 1961. – Вып. 1.
105. Требования промышленности к качеству минерального сырья. Формовочные материалы. – М. : Госгеолтехиздат,
1963. – Вып. 9.
106. Уоррел У. Глины и керамическое сырье / У. Уоррел. –
М. : Мир, 1978.
107. Цехомский А. М. Кварцевые пески, песчаники и кварциты
СССР / А. М. Цехомский, Д. И. Карстенс. – Л. : Недра, 1982.
108. Юшкин Н. П. Минералогия и парагенезис самородной
серы в экзогенных месторождениях / Н. П. Юшкин. – Л. :
Наука, 1968.
109. Significant metalliferous and selected non-metalliferous
lode deposits and placer districts for the Russian Far East,
Alaska and Canadian Cordillera / Ed. W. J. Nokleberg, Th. K.
Bundtzen, K. M. Dowson et all. Open file Report. – Wash.: US
Geological Survey, 1997.

287

РОЗДІЛ VI
Вугілля
Вугілля – тверда, горюча, осадова гірська порода органічного
походження, яка завжди містить певну кількість мінеральних
домішок. Залягає у вигляді пластоподібних покладів або прошарків серед інших осадових порід (аргілітів, алевролітів, пісковиків, сланців, вапняків). На відміну від нафти і природних газів,
про походження яких досі немає єдиної думки, рослинне походження викопного вугілля чітко підтверджується знаходженням у ньому фрагментів рослин. Властивості й якості типів
вугілля визначаються належністю вихідної речовини до вищих
чи нижчих рослин; характером наступних природних умов, за
яких відбувалося перетворення вихідної речовини.
Україна володіє великими запасами вугілля всіх генетичних стадій вуглефікації – від бурих до антрацитів. Кам'яне
вугілля зосереджене в Донецькому і Львівсько-Волинському
басейнах. Буре вугілля поширено в основному в Дніпровському басейні й значно менше – у Дніпровсько-Донецькій западині, на Придністровській, Прикарпатській та Закарпатській вугленосних площах. Розроблялись родовища бурого вугілля в Дніпровському басейні та на Закарпатській вугленосній площі. Вугілля в Україні – єдина енергетична сировина,
запасів якої потенційно достатньо для забезпечення енергетичної безпеки держави. У структурі світових запасів органічного палива на вугілля припадає 67 %, нафту – 18 % і на
природний газ – 15 %, а в Україні ці показники становлять
відповідно 95,4, 2,0 і 2,6 %. У світі майже половина (44 %)
електроенергії виробляється на вугільних теплоелектростанціях, а в Україні менше 25 %.

АНТРАЦИТ (anthracite) – викопне вугілля найвищого ступеня
вуглефікації (метаморфізму), з високою густиною (1,4–
1,7 г/см3), чорне з металічним відтінком, високим вмістом вуг288

лецю (не менше 95 %), низьким – летких компонентів (2–8 %);
характеризується високою електропровідністю, низькою реакційною здатністю, стійкістю до впливу агресивних середовищ;
високоякісне бездимне енергетичне паливо [2, 3, 5].
БАСЕЙН ВУГЛЕНОСНИЙ (coal basin) – значні за розміром
(тис/ км2) геологічні структури, що вміщують вугленосні відклади, генетично пов'язані з історією їхнього розвитку, за якою
виділяють басейни геосинклінального, платформного і перехідного типу (Донецький, Кузнецький, Печорський, Верхньосилезький, Рурський, Пенсильванський та ін.) [3, 5, 11, 13].
БІТУМИ ВУГІЛЬНІ (coal bitumens) – продукти, які можна
вилучити з викопного вугілля органічними розчинниками (віск,
смола тощо) [3].
БУРЕ ВУГІЛЛЯ (brown coal) – горюча корисна копалина рослинного походження низького ступеня вуглефікації, перехідна
форма від торфу до кам'яного вугілля, продукт найнижчої стадії
вуглефікації, від торфу відрізняється більш високими ступенем
перетворення залишків рослин і вмістом вуглецю (70 %). Густина бурого вугілля – 0,80–1,35 г/см3. Межа між торфом і бурим
вугіллям установлюється за такими показниками: вміст вуглецю
– не менше 64 %, вологи – більше 14 %, теплотворна здатність –
20,2 МДж/кг. Буре вугілля поділяють на три групи: землисте –
Б1, матове – Б2 і блискуче – Б3. Між бурим і кам'яним вугіллям
виокремлюється перехідне буре довгополуменеве (БД) [3, 6].
ВІТРЕН (vitrain) – одна з головних складових частин вугілля, речовина, складена компонентами групи вітриніту, утворює в пластах
вугілля вузькі лінзоподібні прошарки (3–20 мм), характеризується
чорним кольором, сильним блиском, раковистим зломом, добре вираженою ендогенною вертикальною тріщинуватістю [3, 5].
ВІТРИНІТ (vitrinites) – група мікрокомпонентів вугілля, які
утворилися в результаті геліфікації вихідного рослинного матеріалу; у прохідному світлі мають рожевий, червоний або коричневий колір; відбивна здатність вітриніту взята за еталонну [12].
ВІТРИТ (vitrite) – мікролітотип вугілля [3, 5, 12].
ВЛАСТИВОСТІ ВУГІЛЛЯ (coal properties) [5, 14, 16, 18]:
 вихід летких речовин (yield of volatiles) – кількість газо- і пароподібних продуктів, що виокремлюються з ву289

гілля під час його нагрівання до 850 °С у стандартних
умовах без доступу кисню – вода, легкі вуглеводні (СН4,
С2Н6), гази (СО2,СО, Н2, NН3); вихід летких речовин перераховують на суху і бензольну, так звану горючу масу
(Vdaf, %), яка є основним класифікаційним параметром викопного вугілля, що змінюється від 67–41 % (буре вугілля)
до 10 % (антрацити);
 вологість (humidity), (W) – відношення маси загальної
вологи до маси вугілля (%), поділяється на загальну або робочу (Wrt), що міститься у вугіллі в природних умовах (забої) і лабораторну або аналітичну (Wa), яка зберігається
у вугіллі при нагріванні до 105 °С; загальна вологість –
один з основних показників якості вугілля, вона досягає в
торфі 90 %, у бурому вугіллі – 16–60 %, кам'яному – 4–6 %,
антрацитах – 3–8 %;
 зольність (ashing) (А) – відношення маси твердого негорючого залишку, отриманого після спалювання вугілля в
стандартних умовах, до маси палива, на практиці – зольність сухого палива Аd; за вмістом золи вугілля поділяється
на малозольне (менше 10 %), середньозольне (10–20 %) і високозольне (більше 20 %); підвищення зольності зменшує
питому теплоту згоряння, негативно відбивається на технології коксування, якості коксу, верхня межа зольності сухого палива для різних типів вугілля і басейнів становить 40–
45 %, вище якої порода називається вуглисто-глинистою;
 сірчаність (sulfuring) (S) – відношення маси загальної сірки (Sdt) до маси вугілля; загальна сірка містить сульфідну
(переважає), сульфатну, органічну й елементарну сірку; за
вмістом загальної сірки вугілля поділяється на малосірчане
(0,5–1,5 %), середньосірчане (1,6–2,5), сірчане (2,6–4,0) і високосірчане (більше 4 %).
 елементний склад вугілля (element composition of coal):
– вуглець – визначає теплотворну здатність вугілля, вміст
залежить від стадії вуглефікації: торф – 55–60 %, буре вугілля – 63–77, кам'яне – 74–92, антрацит – 89–97 %;
– водень – є джерелом тепла, його теплоємність у 4,2 рази більше вуглецю; вміст визначається складом вихідної
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речовини (гуміти – 1,0–6,5 %, сапропеліти – 7–12 %)
і стадією вуглефікації (торф – 4,6–6,5 %, буре вугілля –
4,0–6,3, кам'яне вугілля – 3,7–5,1, антрацит – 1,0–3,7 %);
– кисень і азот – баластні компоненти вугілля, їхній
вміст вимірюється на горючу масу і зменшується зі збільшенням ступеня вуглефікації;
– фосфор – належить до шкідливих домішок, оскільки
з коксу він переходить у чавун і різко знижує якість
отриманого металу;
 питома теплота згоряння (specific heat of combustion) –
кількість теплоти, що виділяється при повному спаленні
одиниці маси вугілля (у мегаджоулях на кілограм), визначається експериментально в калориметричній бомбі й поділяється на вищу (включає тепло органічної маси палива,
води і кислот, які практично не використовуються) і нижчу (виражає кількість тепла з урахуванням баласту, що
практично можна реалізувати в процесі спалювання), визначається за формулою
Qіr = Qsr – γ (Wtr + 8,94 Hr),
r
Qs – вища питома теплота згоряння; Wtr – загальна волога;
Hr – вміст водню на робочий стан; γ – коефіцієнт, що враховує тепло, яке виділяється за рахунок води (5,86 –
у ккал/кг, 24,62 – у МДж/кг).
ВУГІЛЛЯ ВИКОПНЕ (fossil coal) – тверда, горюча осадова
порода рослинного походження, яка складається з органічної
маси, мінеральних домішок і вологи, проміжний результат послідовного перетворення відмерлих рослин у торф, буре вугілля,
кам'яне вугілля, антрацит, шунгіт і графіт у результаті вуглефікації та метаморфізму.
Включає тверді горючі корисні копалини осадового походження, до складу яких входять: органічна речовина, мінеральні
домішки (до 50 %) і волога; за складом органічної речовини поділяється на три групи: гумоліти (початковий матеріал – залишки вищих наземних рослин), сапропеліти (найнижчі рослини,
мікроорганізми, планктон) і сапрогумоліти (перехідний різновид). Теплота згоряння вугілля коливається в межах (ккал/кг):
2000–5000 для бурого, 4100–6900 для кам'яного вугілля, 5700–
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6400 для антрацитів. За спікливою спроможністю виділяються
марки: коксівне (К) і жирне (Ж) з найбільшою спікливою спроможністю; пісне (Т), довгополуменеве (Д), газове (Г), газове жирне (ГЖ), піснувато-спікливе (ПС), слабкоспікливе (СС) та ін.
Ваговий вихід летких (Vr) з підвищенням ступеня вуглефікації
зменшується від 45 до 8 % у кам'яного вугілля та від 8 до 2 % у
антрацитів. Для коксування використовується малозольне (збагачене) спікливе кам'яне вугілля, в якому лімітується вміст сірки
(не більше 2,5–3,0 %), фосфору (не вище 0,01 %) і золи (до 10–
15 %). Для напівкоксування, газифікації, одержання рідкого палива, гірничого воску тощо нормуються спікливість, сірчаність,
зольність, грудкуватість, термічна стійкість, вміст смол, бітумів
та ін. Для одержання високоякісного вугілля виконується збагачення його грохоченням, розподілом за питомою вагою та флотацією. Різновиди [3, 5, 8, 9]:
 антрацит (anthracite, checker, stone, stove) – кам'яне вугілля найвищого ступеня вуглефікації з високою густиною
(1,4–1,7 г/см3), чорне з металічним відтінком, високим вмістом вуглецю (95,1– 97,5 %), низьким – летких компонентів
(1–2 %), з високою електропровідністю, низькою реакційною
здатністю, стійкістю до впливу агресивних середовищ;
 богхед (boghead) – сапропелеве вугілля, в якому переважають залишки водоростей;
 буре (board, brown, straight, wood) – вугілля найнижчої
стадії вуглефікації, густина – 0,80–1,35 г/см3; від торфу
відрізняється вищим ступенем перетворення залишків рослин, вмістом вуглецю 58–76 %, вологи – 14–40 %, теплотворною здатністю – 20,2–23,9 МДж/кг; поділяється на
три групи: землисте – Б1, матове – Б2 і блискуче – Б3; між
бурим і кам'яним вугіллям виокремлюється перехідне буре довгополуменеве (БД);
 вітренове (vitrain) – складене компонентами групи вітриніту, утворює в пластах вугілля вузькі лінзоподібні прошарки (3–20 мм), характеризується чорним кольором, сильним блиском, раковистим зломом, добре вираженою ендогенною вертикальною тріщинуватістю;
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 газове (gas coal) – кам'яне вугілля низького ступеня метаморфізму, яке у схемі промислової (марочної) класифікації вугілля посідає місце між довгополуменевим і жирним
вугіллям і характеризується такими параметрами: вологість
– 1,3–2,5 %, вихід летких – 35–46 %, теплота згоряння –
33,0–35,7 МДж/кг, спікливість – 0–30 мм, вміст компонентів (%): С – 80,0–84,5, Н – 5,4–5,8, О – до 0,2–1,5;
 довгополуменеве (longflames) – кам'яне вугілля низького ступеня метаморфізму, яке у схемі промислової (марочної) класифікації вугілля посідає місце між бурим і газовим вугіллям і характеризується такими параметрами: вологість – 4–10 %, вихід летких – 35–46 %, теплота згоряння – 32,2–33,5 МДж/кг, спікливість – 0–14 мм, вміст компонентів (%): С – 76–80, Н – 4,9–5,6, О – 15,7;
 доменне (blast furnace) – кам'яне вугілля, придатне для
безпосереднього використання в доменних печах замість
коксу, як правило, це низькозольне, малосірчане, термічно
стійке вугілля високого ступеня метаморфізму;
 дюренове (durain) – складається з компонентів групи
ліптиніту та інертиніту в різних співвідношеннях, сумарна
кількість яких може сягати 75 %, присутні геліфіковані
цементуючі компоненти (вітриніт) – 10–25 %; характеризується щільною однорідною будовою, матовим і жирним
блиском, високою твердістю і в'язкістю;
 жирне (fat) – кам'яне вугілля середнього ступеня метаморфізму, яке у схемі промислової (марочної) класифікації вугілля посідає місце між коксовим і газовим вугіллям
і характеризується такими параметрами: вологість – 0,4–
1,7 %, вихід летких – 25–40 %, теплота згоряння – 35,5–
35,9 МДж/кг, спікливість – 9–40 мм, вміст компонентів
(%): С – 84–89, Н – 4,9–5,7, О – до 0,2–1,5;
 кам'яне (hard) – характеризується чорним кольором,
сильним блиском, значною густиною (1,3–1,5 г/см3); межа
між бурим і кам'яним вугіллям відповідає вмісту вуглецю
75 %, летких речовин 45–50 %, водню – до 5,5 %, теплотворної здатності – 24 МДж/кг; між кам'яним вугіллям і
антрацитом виокремлюють напівантрацити (НА);
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 кларенове (clarain) – складене компонентами групи вітриніту (більше 75 %), меншою мірою ліптиніту та інертиніту; утворює потужні верстви, іноді пласти; за фізичними
властивостями близьке до вітренового, відрізняється від
нього слабкішим блиском;
 коксівне (coke, coking, burnt, cinder, crozzling, dandered,
metallurgical) – кам'яне вугілля середнього ступеня метаморфізму, яке у схемі промислової (марочної) класифікації
вугілля посідає місце між жирним і пісним вугіллям і характеризується такими параметрами: вологість – 0,3–0,9 %, вихід летких – 18–28 %, теплота згоряння – 35,7–36,6 МДж/кг,
спікливість – 5–32 мм, вміст компонентів (%): С – 88,5–90,5,
Н – 4,5–5,0, О – до 0,2–1,5;
 лігнітове (lignite) – слабовуглефіковані залишки рослин,
які зустрічаються у вигляді прошарків серед бурого вугілля;
 напівантрацит (semi-anthrcite) – кам'яне вугілля високого ступеня метаморфізму, яке у схемі промислової (марочної) класифікації вугілля посідає місце між антрацитом і пісним вугіллям і характеризується такими параметрами: вологість – 0,7–0,8 %, вихід летких – 5–6 %, теплота згоряння
– 35,7–35,9 МДж/кг, спікливість – 0 мм, вміст компонентів
(%): С – 92,2–92,5, Н – 3,3–3,5, О – до 0,2–1,5;
 пісне (lean, meager, dry-burning, hard ash) – кам'яне вугілля середнього ступеня метаморфізму, яке у схемі промислової (марочної) класифікації вугілля посідає місце
між напівантрацитами і коксовим вугіллям і характеризується такими параметрами: вологість – 0,5–0,8 %, вихід
летких – 4–19 %, теплота згоряння – 35,7–36,8 МДж/кг,
спікливість – 0–25 мм, вміст компонентів (%): С – 90,0–
92,7, Н – 3,7–4,9, О – до 0,2–1,5;
 фюзенове (fusite) – складене компонентами групи інертиніту, зцементованими невеликою кількістю вітриніту, за
зовнішнім виглядом нагадує деревне вугілля, сірого, темно-сірого кольору, матове, волокнисте, з низькою механічною міцністю; утворює в пластах вугілля лінзи, гнізда,
примазки (до 1–2 см), деколи пласти (Кузбас).
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ВУГІЛЬНІ (coal-field) [3, 5, 11, 13]:
 басейн (coal basin) – велика площа розповсюдження вугленосних формацій, як правило, збігається з великою геологічною структурою – складчастою областю (Донецький,
Кузнецький), прогином (Львівсько-Волинський, Іркутський) чи западиною (Мінусинський, Підмосковний, Боуен);
 пласт (coal seam, coal bed) – форма залягання викопного
вугілля у вигляді плито- і лінзоподібних тіл порівняно невеликої потужності (до 2–5 м) і великої площі розповсюдження (до десятків км), обмежених двома паралельними
поверхнями знизу і зверху;
 родовище (coal-field) – просторово виокремлена площа
розповсюдження вугленосної формації з вугільними пластами, розробка яких технічно можлива й економічно доцільна;
 розріз (opencast coal mine, strip mine) – протяжна відкрита гірнича виробка, де видобуток вугілля проводиться
відкритим способом (напр., Екібастузький в Казахстані,
Аньтайбао в Китаї, Ель-Серрехон у Колумбії).
ВУГЛЕНОСНІ (coal-bearing) [3, 7]:
 площа (coal-bearing area, coalfield) – велика територія з
ознаками можливого великомасштабного вуглеутворення;
 товща (coal measures) – комплекс осадових відкладів з
робочими пластами вугілля;
 формація (coal-bearing formation) – сукупність вугленосних товщ, пов'язаних єдиними геотектонічними і фаціальними умовами формування.
ВУГЛЕНОСНІСТЬ (presence coal) – наявність пластів вугілля в
розрізі вугленосної товщі, дані про їхню кількість, потужність,
розміри, ступінь витриманості, коефіцієнт вугленосності, будову,
продуктивність, якість, технологічні властивості та ін. [3, 15].
ВУГЛЕУТВОРЕННЯ (coalification) – послідовне перетворення
відмерлих рослин на торф, буре і кам'яне вугілля, антрацит, шунгіт, графіт, яке умовно поділяється на стадії [3, 17]:
 біохімічну (biochemical) – нагромадження та біохімічний розклад рослинної речовини в болотних умовах (тління, перегнивання, гуміфікація), що закінчується перетворенням її на торф;
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 хімічну (chemical) – включає хімічні реакції, що сприяють створенню однорідної колоїдної маси:
– геліфікацію – перетворення лігніно-целюлозних тканин
вищих рослин в умовах обводнювання без доступу кисню
в аморфну колоїдну масу (гель);
– фюзенізацію – окиснення продуктів геліфікації та залишків лігніно-целюлозних тканин вищих рослин у разі вільного доступу кисню з утворенням твердого колоїду (фюзен);
– бітумізацію – перетворення білково-вуглецево-жирового комплексу нижчих рослин і морських мікроорганізмів у водному середовищі у відновних умовах в бітуми;
 геологічну (geological) – починається після захоронення
торфовища, його перетворення на гірську породу, яка під
впливом тиску і підвищеної температури зазнає низки послідовних перетворень (вуглефікацію): торф – буре вугілля – кам'яне вугілля – антрацит – графіт; що супроводжуються зменшенням об'єму (у 3,5–12 разів), зміною фізикохімічних властивостей.
ВУГЛЕФІКАЦІЯ (anthragenesis, coalification) – фаза вуглеутворення, під час якої торф послідовно перетворюється спочатку
на буре, потім на кам'яне вугілля й антрацит (стадії діагенезу і
метаморфізму) [3, 21].
ВУГЛЕЩІЛЬНІСТЬ (coal-density) – кількість запасів вугілля,
віднесена до одиниці вугленосної площі (родовища, району, басейну), визначається шляхом ділення запасів вугілля, підрахованих до
тієї або іншої глибини (перспективної для промислового освоєння),
на загальну площу, за якою вони оцінені в млн т/км2 [3].
ГАЗИФІКАЦІЯ ВУГІЛЛЯ (coal gasification in situ) – спосіб
розробки вугільних родовищ, який базується на фізико-хімічних
перетвореннях корисних копалин на горючі гази за допомогою
вільного чи зв'язаного кисню в надрах на місці залягання [3].
ГОРЮЧІ СЛАНЦІ (petroliferous shale) – глинисті, мергелисті
або кременисті осадові гірські породи з 10–80 % органічної речовини (керогену), вихідним матеріалом якої була біомаса нижчих
водоростей (сапропелеві компоненти) і вищих рослин (гумусові
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компоненти), частково – тваринних організмів, здатних запалюватись від сірника, мають специфічний запах смаленої гуми; під
час нагрівання до 500 °С виділяють нафтоподібну смолу (дьоготь), підсмольну воду та горючі гази; від світло-коричневого і жовтого до темно-коричневого і чорного кольору; утворюються за
умови достатньої кількості органічної речовини і неокисненого
середовища, що забезпечує збереження органіки після відмирання
та її перетворення на кероген. Вихід сланцевої смоли – 10–75 % від
вмісту органічного вуглецю Сорг, до 50 % одержаної смоли википає
за температури до 300 °С, серед них 30–50 % припадає на олефіни
(ненасичені вуглеводні), яких немає у нафтах. Поділяються на
сапропеліти (Прибалтика, Волзький басейн, Болтиське родовище)
і сапрогуміти (менілітові сланці Карпат) [1, 5, 10].
ГУМІТОСАПРОПЕЛІТИ (humito-sapropelites) – клас викопного вугілля, напівматові чи матові, темно-коричневі, сіруваточорні, однорідні, масивні, міцні, в'язкі; серед них розрізняють
кенельбогхеди, касьяніто-богхеди, черемхіти [3, 5, 15].
ГУМІТИ (humites) – підгрупа викопного вугілля групи гумолітів, які утворилися завдяки перетворенню лігніт-целюлозних
тканин вищих рослин; серед них виділяють: гелітоліти, фюзеноліти, мікстогумоліти, ліпоїдоліти [3, 5, 15].
ГУМІФІКАЦІЯ (humification) – процес мікробіологічного перетворення тканин вищих рослин на темнозабарвлені гумусові
речовини, який відбувається в ґрунті за умови вологого середовища і незначного надходження кисню [3, 15].
ГУМОЛІТИ (humolites) – група викопного вугілля, яке утворилося переважно з продуктів перетворення вищих рослин, поділяються на гуміти і ліптобіоліти [3, 5, 15].
ДЮРЕН (durain) – матовий, щільний, в'язкий літотип викопного вугілля з маслянистим блиском, нерівним зломом, з відносно
низьким (30 %) вмістом геліфікованих (група вітриніту) і високим – фюзенізованих (група інтертиніту) і ліпоїдних (група ліптиніту) мікрокомпонентів [3, 5, 15].
ДЮРЕНО-КЛАРЕН (durain-clarain) – перехідний між клареном і дюреном літогенетичний тип викопного вугілля з приблизно однаковою кількістю мікрокомпонентів геліфікованих групи
297

вітриніту, ліпоїдних групи лейптиніту і фюзенізованих групи
інтертиніту [3, 5, 15].
ЗОЛЬНІСТЬ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН (ash content) – відношення маси неспаленого залишку (золи), отриманого після випалення
горючої частини палива, до маси вихідного палива, % [3, 15].
ІНДЕКС (index) [3, 15]:
 скидання коксу (discharge of coke) – характеристика
міцності коксу, яка визначається його скиданням на металеву плиту з наступним розсівом на певні класи за розміром шматків;
 спучування (swelling) – характеристика спікливості вугілля, яка визначається шляхом порівняння форми коксового королька, отриманого в стандартних умовах, з еталонними профілями коксу.
КАЛОРІЙНІСТЬ ПАЛИВА (fuel caloric content) – кількість
тепла (у Дж, або кал), яке виділяється при повному згорянні палива; виділяють калорійність палива нижчу (без урахування тепла, витраченого на випаровування води, що утримувалася в
паливі), і вищу, а також питому та об'ємну [3, 15].
КАМ'ЯНЕ ВУГІЛЛЯ (black, bitouminous, mineral coal) – характеризується чорним кольором, скляним блиском, значною
густиною (1,3–1,5 г/см3). Межа між бурим і кам'яним вугіллям
відповідає вмісту вуглецю 75 %, летких речовин 45–50 %, водню – до 5,5 %, теплотворній здатності – 24 МДж/кг. Між кам'яним вугіллям і антрацитом виокремлюють напівантрацити
(НА) [1, 3, 4, 5, 15].
КАУСТОБІОЛІТИ (caustobioliths) – (грец. каусто – горючий,
біос – життя, літос – камінь) – горючі корисні копалини органічного походження (Г. Потен'є, 1888); поділяють на: газоподібні
(газ газових і газоконденсатних родовищ, вугільний газ, що міститься у вугільних і навколишніх пластах, болотний газ); рідкі
(власне нафти, мальти, асфальти); тверді (торф, вугілля, асфальтити, озокерит); виділяється гумусовий (вугільний) (торф, буре і кам'яне вугілля, антрацит, графіт) і бітумний (бітуми, озокерити, нафти, мальти, асфальти, асфальтити, керити, антраксоліти, шунгіти) ряди [2, 3, 5].
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КЛАРЕН (clarain) – літогенетичний тип викопного вугілля, чорний, блискучий, тріщинуватий, крихкий, з кутасто-нерівним
зломом, смугастий, у складі переважають геліфіковані мікрокомпоненти групи вітриніту, які переважають над ліпоїдними
(групи лейптиніту) і фюзенізованими (групи інтертиніту) мікрокомпонентами [3, 5, 8, 15].
КЛАРЕНО-ДЮРЕН (clarain-durain) – перехідний між клареном і дюреном літогенетичний тип викопного вугілля з приблизно однаковою кількістю мікрокомпонентів геліфікованих групи
вітриніту, ліпоїдних групи лейптиніту і фюзенізованих групи
інтертиніту [3, 5, 8, 15].
КЛАС ВУГІЛЛЯ (coal class) – одиниця класифікації вугілля, яка
об'єднує вугілля з переважанням тієї чи іншої групи мікрокомпонентів (вітрен, кларен, дюрен, фюзен); фракція вугілля за розміром
шматків (мм): плитне – 100–300, велике – 10–50, горіх – 25–50,
дрібне – 13–25, сім'ячко – 6–13, штиб – 0–6, рядове 0–300 [3, 9, 15].
КЛАСИФІКАЦІЯ (arrangement) – систематизація, система
підпорядкованих понять (класів об'єктів) галузі знань, часто
представлена у вигляді різних за формою схем, таблиць; використовується для встановлення зв'язків між поняттями або класами об'єктів з метою визначення місця об'єкта в системі; процедура рознесення об'єктів за класами (групами) (класифікацією
запасів і ресурсів корисних копалин; родовищ корисних копалин, гірських порід, мінералів тощо) [5, 19, 20]:
 видів торфу (peat types) – за характером вихідного рослинного матеріалу, умовами утворення і фізико-хімічними
властивостями торфи належать до низинного, перехідного
чи верхового типу, кожен з яких поділяється на підтипи
(розрізняються за вмістом органічних залишків і ступенем
їхнього розкладу), що у свою чергу діляться на групи, кожна з яких складається з 4–8 видів торфу;
 вугільних басейнів (coal basins) – за характером тектонічних режимів виокремлюються басейни трьох типів:
геосинклінальні, платформні й перехідні;
 вугілля генетична (coal genetic) – за особливостями вихідного матеріалу, фізико-географічними умовами утво299

рення тощо вугілля поділяється на гумоліти, що утворилися з продуктів перетворення відмерлих вищих рослин
(гуміти і ліптобіоліти); сапропеліти, для яких вихідним
матеріалом є нижчі рослини та живі мікроорганізми (власне сапропеліти, чи богхеди та гуміто-сапропеліти) і сапрогумоліти – перехідний тип між гумолітами і сапропелітами (кеннелі й касьяніти);
 вугілля промислова (coal industrial) – залежно від ступеня вуглефікації та технологічних властивостей (показник
відбиття вітриніту – Rо, сума фюзенізованих компонентів –
 ОК, максимальна вологоємність – Wmaxaf, вихід летких речовин – Vdaf і Vobdaf, вихід смоли напівкоксування – Tskdaf, товщина пластичного шару – Y, анізотропне відбиття вітриніту – Аo) у промисловій класифікації виокремлюють такі марки вугілля: буре (Б), довгополуменеве (Д), газове (Г), жирне (Ж), коксівне (К), пісне спікливе (ПС), пісне (П) та антрацит (А). Трапляються і перехідні різновиди: довгополуменеве газове (ДГ), газове жирне (ГЖ), коксівне жирне
(КЖ), коксівне слабоспікливе (КС), напівантрацити (НА);
 кам'яного вугілля міжнародна (coal international) –
кам'яне вугілля поділяється на 9 класів і 4 групи з десятьма підгрупами, які позначаються кодом із трьох цифр: перша вказує на клас вугілля (вихід летких речовин на горючу масу, теплота згоряння); друга – на групу (здатність
до спікливості); третя – здатність вугілля до коксування
(тип коксу); кодові значення відповідають: 100 – антрациту, 333–435 – коксовому вугіллю, 435–635 – жирному,
800–811 – довгополуменевому.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВУГЛЕНОСНИХ БАСЕЙНІВ (coal basins
classification): за характером тектонічних режимів вугленосні
басейни поділяються на [6, 11, 13]:
 геосинклінальні (geosynclinal) – характерна велика потужність вугленосних відкладів (10–15 км) з чітким і частим чергуванням порід різного складу, значна кількість (до
декількох сотень) пластів кам'яного вугілля помірної потужності, їхня витриманість, лінійна складчастість, розвинена
система розломів, наявність зональності метаморфізму вугілля по вертикалі (правило Хільта–Скока) і по площі;
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 платформні (platform) – властива мала потужність вуглистої товщі (від сотень метрів і менше), наявність бурого
вугілля, невелика кількість пластів (десятки – перші десятки метрів), які характеризуються незначною витриманістю і мають різну потужність (від десятків до сотень і більше метрів); залягання вугленосних відкладів горизонтальне або пологе, амплітуда розривних порушень незначна;
 перехідного типу (transitionally type) – характерні проміжні значення потужності вугленосної товщі та пластів
вугілля, їхньої кількості й ступеня витриманості; особливістю тектонічної будови таких басейнів є розвиток брахіантиклінальних складок, у тому числі куполоподібних.
КЛІНКЕР (clinker) – спікливе вугілля [15].
КОЕФІЦІЄНТ (coefficient) [15]:
 ароматичності (aromatic) – показник характеристики
молекулярної структури вугілля – співвідношення кількості вуглецю, який входить до складу ароматичних кілець,
до сумарної кількості вуглецю, змінюється від 0,65 у бурого вугілля до 1,0 у вищих антрацитах (Кревелен, 1961);
 вугленосності (carboniferous) – відношення сумарної
потужності вугільних пластів до загальної потужності вугленосних відкладів або до якоїсь їхньої частини;
 вуглецевий (carbon) – нафтопошуковий критерій, що характеризує залежність нафтоносності відкладів від ступеня
метаморфізму органічної речовини, яка в них міститься;
 коксування вугілля (coke oven) – показник, який використовується в петрографічному методі прогнозу коксівності вугілля.
КОКС (coke) – штучне тверде паливо, нелеткий горючий залишок після термічного розкладу вугілля без доступу повітря і видалення з нього летких речовин; за зовнішнім виглядом і міцністю змінюється від порошкоподібного (буре вугілля та антрацит)
до добре сплавленого зі сріблястим блиском (коксове і частина
жирного вугілля); кокс із вугілля інших стадій вуглефікації має
меншу міцність [18].
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КОКСІВНЕ ВУГІЛЛЯ (coking coals) – кам'яне вугілля середньої стадії вуглефікації, з якого в умовах промислового коксування в суміші з іншим вугіллям (чи без змішування) отримують
кусковий кокс [18, 19].
КОКСУВАННЯ (coking) – промисловий метод переробки природних палив (головним чином кам'яного вугілля) шляхом нагрівання до 950–1050 оС без доступу повітря з отриманням коксу. К.
вугілля відбувається в декілька стадій. При нагріванні до 250 оС з
вугілля випаровується волога і виділяються СО і СО2; при 350 оС
відбувається інтенсивне розкладання вугілля з виділенням газу та
дьогтю; при 500 оС важкі вуглеводневі залишки від розкладання
вугілля спікаються в напівкокс; вище 700 оС напівкокс повністю
перетворюється на кокс, утрачаючи при цьому залишкові леткі
речовини (головним чином водень) і зазнаючи усадки, а газ і дьоготь перетворюються на вторинні продукти, головним чином коксовий газ (50 % Н2 і 25 % СН4 за об'ємом) [18, 19].
КОКСІВНІСТЬ (coking) – властивість кам'яного вугілля певного
типу і ступеня вуглефікації, а також вугільних сумішей (коксової
шихти) давати при коксуванні механічно міцний кокс [19].
КОМПОНЕНТИ ВУГІЛЛЯ (coal components) – основними
компонентами вугілля є органічна маса, мінеральні домішки і
волога [17, 21]:
 мінеральні (mineral) – неорганічний матеріал, розсіяний
в органічній масі вугілля або присутній у вигляді жил,
конкрецій, гнізд, прошарків; переважають (до 60–80 %)
глинисті мінерали (іліт, серицит, каолініт, монтморилоніт), у підпорядкованій кількості присутні карбонатні мінерали (сидерит, кальцит, анкерит, доломіт), сульфіди заліза (пірит, марказит) і кварц;
 пісні (lean) – мікрокомпоненти вугілля, нездатні переходити при нагріванні до пластичного стану, спучуватися і
виділяти рідкі та газоподібні продукти;
 плавкі (melting) – мікрокомпоненти вугілля, здатні переходити при нагріванні до пластичного стану, спучуватися і виділяти рідкі та газоподібні продукти, обумовлюють
спіканні вугілля.
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КРИХКІСТЬ ТОРФУ (peat crumbling) – здатність кускового торфу, торф'яних брикетів утворювати частки розміром до 25 мм [15].
КСИЛЕН (xylen) – мікрокомпонент вугілля з групи геліфікованих, рослинна тканина з клітковими порожнинами, заповненими
за рахунок розбухання стінок кліток [2, 3, 5, 7].
КСИЛЕНО-ФЮЗЕН (xylene-fusain) – мікрокомпонент вугілля
з групи фюзенізованих, рослинна тканина, в якій порожнини
клітин менші за товщину їхніх стінок [3, 5, 7, 15].
КСИЛОВІТРЕН (xylene-vitren) – мікрокомпонент вугілля з
групи геліфікованих, рослинна тканина з невиразною клітковою
будовою [3, 5, 12, 15].
КСИЛОВІТРЕНО-ФЮЗЕН (xylene-vitrain-fusain) – мікрокомпонент вугілля з групи фюзенізованих, рослинна тканина, в який
кліткові порожнини збереглися лише в деяких місцях [3, 5, 12, 15].
КУКЕРСИТ (kukcersite) – масивний, плитчастий, глинистомергелистий горючий сланець коричнювато-бурого кольору,
складений керогеном (органічна речовина), тонкозернистим
уламковим матеріалом, карбонатом кальцію [1, 3].
МАКРОКОМПОНЕНТИ ВУГІЛЛЯ (macrocomponentes of
coal) – його складові частини, які розрізняються неозброєним
оком за фізичними властивостями (блиском, кольором, зломом,
структурою, текстурою, тріщинуватістю). У гумолітах виділяють такі основні літотипи [3, 5, 8, 9, 15]:
 вітрен (vitrain) – складений компонентами групи вітриніту, утворює в пластах вугілля вузькі лінзоподібні прошарки (3–20 мм), характеризується чорним кольором, сильним блиском, раковистим зламом, добре вираженою ендогенною вертикальною тріщинуватістю;
 дюрен (durain) – складається з компонентів групи ліптиніту та інертиніту в різних співвідношеннях, сумарна кількість яких може сягати 75 %, присутні геліфіковані цементуючі компоненти (вітриніт) – 10–25 %; характеризується
щільною однорідною будовою, матовим і жирним блиском,
високою твердістю і в'язкістю;
 кларен (clarain) – складений компонентами групи вітриніту (більше 75 %), меншою мірою ліптиніту та інертиніту;
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утворює потужні верстви, іноді пласти вугілля; за фізичними властивостями близький до вітрину, відрізняється від
нього слабкішим блиском;
 фюзен (fusain) – складений компонентами групи інертиніту, які зцементовані невеликою кількістю вітриніту, за
зовнішнім виглядом нагадує деревне вугілля сірого, темно-сірого кольору, матовий, волокнистий, з низькою механічною міцністю; утворює в пластах вугілля лінзи, гнізда, деколи пласти (Кузбас).
МАРКИ ВУГІЛЛЯ (coal mark, coal grade) – буре (Б), довгополуменеве (Д), газове (Г), жирне (Ж), коксівне (К), пісне спікливе
(ПС), пісне (П) та антрацит (А); перехідні різновиди: довгополуменеве газове (ДГ), газове жирне (ГЖ), коксівне жирне (КЖ),
коксівне слабоспікливе (КС), напівантрацити (НА).
МЕТАНОНОСНІСТЬ ВУГІЛЬНОГО ПЛАСТА (methanebearing capacity of coal seam) – кількість метану, яка вміщується в одиниці маси чи об'єму вугілля чи вмісної гірської породи у
вигляді вільного і сорбованого газу, фактична метанонасиченість вугілля чи гірської породи [3, 16].
МЕТОДИ ОБРОБКИ ВУГІЛЛЯ (coal processing methods) [3, 17]:
 сортування (sorting, grading) – поділ вугілля на класи
за розміром шматків методом просіювання (мм): плитне
(100–300), крупне (50–100), горіх (25–50), дрібне (13–25),
сім'ячко (6–13), штиб (0–6), шлам ( 0,5);
 збагачення (concentration, dressing) – підвищення концентрації органічної маси шляхом видалення мінеральних
домішок;
 брикетування (briquetting) – згрудкування крихкого
бурого вугілля, дрібняку та відходів збагачення кам'яного
вугілля під тиском.
МЕТОДИ ПЕРЕРОБКИ ВУГІЛЛЯ (coal processing methods)
[3, 21]:
 газифікація (gasification) – перетворення органічної маси твердого палива в газогенераторах різних систем, коли
залежно від виду дуття отримують генераторний газ певного складу; підземна газифікація – коли органічна маса
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перетворюється на газ, а на місці вугільного пласта залишається зола і шлам;
 гідрогенізація (hydrogenezation) – обробка вугілля воднем під тиском 5–30 МПа за температури 380–550 ºС, у результаті чого відбувається руйнування високомолекулярних сполук, утворюються ненасичені молекули і до них
приєднується водень; за сучасної технології гідрогенізації
з 1 т горючої маси можна отримати 650–700 кг рідких
продуктів – моторне паливо, мастила, хімічні продукти
і 150–180 м3 газів для органічного синтезу.
НАПІВКОКСУВАННЯ (low-temperature carbonization) – переробка твердого палива (вугілля, сланцю, торфу) шляхом нагрівання в спеціальних печах без доступу повітря до 500–550 оС,
коли паливо розпадається на твердий залишок – напівкокс (вихід 50–70 %), первинний газ (80–100 м3/т), дьоготь і смолу (вихід 8–25 %) та водний конденсат [3, 12].
ОРГАНІЧНІ МІКРОКОМПОНЕНТИ ВУГІЛЛЯ (coal organic
components) [3, 5, 7]:
 геліфіковані, вітреніт (vitrainit) – мікрокомпоненти,
які утворилися в результаті геліфікації вихідного рослинного матеріалу; у прохідному світлі мають рожевий,
червоний або коричневий колір; відбивна здатність вітриніту взята за еталонну;
 фюзенізовані, фюзеніт, інертиніт (fusainit, inertit) –
продукт фюзенізації лігніно-целюлозних тканин з повним
або частковим збереженням клітинної структури; у прохідному світлі непрозорі, у відбитому – жовто-білі;
 ліпідні, ліптиніт (liptinite) – стійкі під час розкладу, гуміфікації й фюзенізації елементи вищих рослин (спори,
смоляні тіла, кутікули, корові тканини); у шліфах колір від
жовтого до червоного, низька відбивна здатність.
ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ВУГІЛЛЯ (basic coal components)
[3, 5, 8, 9, 15]:
 органічна маса (organic mass) – продукт перетворення
в надрах землі рослинного матеріалу і простих живих організмів, складається з різних компонентів, у хімічному
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відношенні – складна високомолекулярна сполука, у складі якої переважає вуглець, менше значення мають водень,
азот, сірка і деякі інші елементи; у результаті вуглефікації
в органічній масі вугілля збільшується вміст вуглецю і
відповідно зменшується вміст кисню, водню, азоту;
 мінеральні домішки (mineral admixtures) – представлені
неорганічним матеріалом, розсіяним в органічній масі вугілля або присутнім у вигляді жил, конкрецій, гнізд, прошарків;
переважають (до 60–80 %) глинисті мінерали (іліт, серицит,
каолініт, монтморилоніт), у підпорядкованій кількості присутні карбонатні мінерали (сидерит, кальцит, анкерит, доломіт), сульфіди заліза (пірит, марказит) і кварц;
 волога (humidity) – частково входить до органічної маси
вугілля (пірогенетична вода), міститься в кристалічних
ґратках деяких мінералів (гідроксильна вода), більша частина води утримується сорбційними і капілярними силами
в мікропорах (зв'язана вода) або міститься у великих порах і тріщинах (вільна вода); сумарна частка зв'язаної й вільної води (загальна вологість) становить від 16 % у щільному до 60 % – у бурому вугіллі, зменшуючись до 6–14 %
у кам'яному вугіллі й антрациті.
ПЕТРОЛОГІЯ ВУГІЛЛЯ (coal petrology) – наука, яка вивчає
речовинний склад, структурно-текстурні особливості, фізикохімічні властивості, походження викопного вугілля [3].
ПІДЗЕМНА ГАЗИФІКАЦІЯ ВУГІЛЛЯ (in-situ gasification,
underground gasification) – фізико-хімічний процес перетворення
вугілля на горючі гази за допомогою вільного або зв'язаного кисню безпосередньо в надрах землі; ґрунтується на безшахтному
методі підготовки підземних газогенераторів: розкриття вугільного пласта буровими свердловинами і створення в його цілику первісних каналів газифікації, в яких формуються реакційні зони та
починається процес газифікації; під час вигоряння вугільного
пласта реакційні зони пересуваються і під дією гірничого тиску
відбувається обвалення порід покрівлі та заповнення ними виробленого простору. Застосовуються дві технологічні схеми: подача
дуття з боку вугільного цілика та відведення газу через вигазований простір; подача дуття з боку вигазованого простору і відве306

дення газу з боку цілика через випереджувальні свердловини для
його термічної підготовки [3, 17, 20].
САПРОГУМОЛІТ (saprohumolite) – викопне вугілля, перехідне
між гумолітом і сапропелітом, складено переважно залишками вищих рослин (спори, кутикули, перероблений торф) [3, 5, 15, 21].
САПРОПЕЛІТ (sapropelite) – вугілля переважно мулового походження, від бурого вугілля до антрациту, а також групи керогенових сапропелітів і бітумоїдів, які відрізняються підвищеним
вмістом водню (понад 8 %) і підвищеним виходом сланцевої
смоли (дьогтю) – до 75 %, а також деякі горючі сланці, наприклад прибалтійські кукерсити [3, 5, 15, 21].
САПРОПЕЛЬ (sapropel) – (сапрос – гниючий, пелос – мул) –
мули, багаті органічною речовиною, для яких вихідним матеріалом є залишки та продукти життєдіяльності планктону, водоростей, вищих рослин, неорганічний мул, який осідає на дно і накопичується в застійних водоймищах, де доступ кисню обмежений.
Сучасні сапропелі – органомінеральні утворення переважно озерного характеру – масляниста маса сіро-коричневого кольору з
високим вмістом кисню (20–30 %). Вони широко використовуються в медицині (лікувальні грязі, болота), в агрохімії (стимулятори росту рослин, органічні добрива), у тваринництві (додатки
до кормів, стимулятори росту та збільшення маси) [3, 5, 21].
ТЕПЛОТА ЗГОРЯННЯ (heat of combustion) – теплотворна
здатність, калорійність – кількість теплоти, що виділяється при
повному згорянні палива. Питома теплота згоряння, віднесена
до одиниці маси або об'єму палива (кДж або ккал на 1 кг або м3)
– важливий показник якості палива [8, 9].
ТИПИ ВУГІЛЛЯ (coal types) [1, 3, 5, 7]:
 гумоліти (humolite) – утворилися із продуктів перетворення відмерлих вищих рослин, серед них виділяються
два типи вугілля:
– гуміти – вихідним матеріалом є переважно лігніноцелюлозні тканини рослин;
– ліптобіоліти – біохімічно стійкі компоненти: кутикули, оболонки спор, смоляні тіла, пробкова тканина кори;
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 сапропеліти (sapropelite) – вихідний матеріал – нижчі
рослини і живі мікроорганізми; поділяються на:
– власне сапропеліти (богхеди) – продукти перетворення водоростей;
– гуміто-сапропеліти – перехідні різновиди між власне сапропелітами і сапрогумолітами (кеннель-богхеди,
касьяніто-богхеди, черемхіти);
 сапрогумоліти (saprohumolite) – перехідний тип між
гумолітами і сапропелітами; в органічній речовині переважають залишки вищих рослин (спори, кутикули, перероблений торф, підпорядкована кількість сапропелевого
матеріалу); серед них виокремлюють:
– касьяніти – переважають залишки водоростей;
– кенелі – з великою кількістю мікроспор.
ТОРФ (реat) – пухка, нелітифікована органічна гірська порода,
горюча корисна копалина, що являє собою більш-менш ущільнену масу коричнювато-чорного кольору – продукт неповного розкладання болотних рослин в умовах високої вологості та обмеженого доступу повітря. Хімічний склад торфу (%): вуглецю – 50–
60, водню – 5–6,5, кисню – 30–40, азоту – 1–3, сірки – 1,5–2,5, теплотворна здатність за 40 % вологості – 10–13 МДж/кг. Торф
складається з геліфікованих (залишки деревини, чагарників, стеблини і коріння трав, листя, хвої, моху), фюзенізованих (деревні та
трав'яні залишки), ліпоїдних (мікроспори, пил, кутикула, насіння
дерев) компонентів, діатомових водоростей, різних сполук (бітуми, гумінові кислоти, фульвокислоти, целюлоза, лігнін), теригенних (глинисті, польові шпати, кварц), аутигенних (гіпс, пірит, вівіаніт та ін.) і біогенних (фітоколіт) мінералів [3, 5].
ТОРФОУТВОРЕННЯ (peat formation) – формування торфів
у результаті відмирання і неповного розпаду болотних рослин
в умовах підвищеної вологості й нестачі кисню [3, 5].
ТОРФ'ЯНИЙ ПОКЛАД (реat deposit) – геологічне тіло, утворене нашаруванням торфу, виділяють низинний, перехідний,
змішаний і верховий типи [3, 5].
ТОРФ'ЯНИКІВ ТИПИ (peat-bog types) [3, 5]:
 верховий (upper) – приурочений до вододільних частин
басейнів рік із низьким спектром рослинності й невисокою зольністю;
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 перехідний (transitive) – розвинений на схилах вододілів з
помірним розвитком рослинності, середньою зольністю;
 низинний (low-lying) – зустрічається в заплавах і долинах рік, де розвинена найбільш пишна і різноманітна рослинність, що забезпечує високу зольність.
ШИХТА (blend) – суміш вугілля різних марок, яка забезпечує отримання при коксуванні кондиційного коксу (зазвичай
використовують вугілля марок Г, Ж, КЖ, К, ОС, СС) [3, 8].
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Розділ VII
Геологія родовищ нафти і газу
Нафта – масляниста, бурого до майже чорного, рідше
буро-червоного до світло-рожевого кольору рідина, що характеризується специфічним запахом. У незначних кількостях містить сірчані, азотисті та інші сполуки і неорганічні домішки. Нафта є сумішшю різноманітних вуглеводневих і невуглеводневих (гетероатомних) сполук. Вуглеводневі
сполуки, які містяться в нафті за нормальних умов, можуть бути газоподібними, рідкими та твердими. Вуглець з
воднем дає величезну кількість найрізноманітніших сполук.
Але в нафтах у значних кількостях присутні лише три
класи вуглеводнів: парафінові, нафтенові та ароматичні.
Залежно від родовищ нафта має різний склад, в якому можуть переважати ті чи інші вуглеводні. Вуглеводні, які мають від 5 до 15 атомів вуглецю, є рідинами. Більш високомолекулярні сполуки вуглеводнів перебувають у твердому стані. Найголовнішими фізичними параметрами нафти є густина, а також в'язкість, поверхневий натяг, молекулярна
маса, температура кипіння, теплотворна здатність, оптична активність, розчинність, люмінесценція тощо.
Газ являє собою суміш газоподібних вуглеводнів, які зустрічаються разом з нафтою як у вільному, так і в розчиненому станах. До них належать метан, етан, пропан, бутан, а також етилен і важкі вуглеводні з незначними домішками азоту, вуглекислоти, оксиду вуглецю і сірководню. Розрізняють сухий газ – з переважанням метану і жирний газ –
з переважним вмістом важких вуглеводнів.
Природні горючі гази і нафти складаються в основному із
п'яти так званих біогенних хімічних елементів: вуглецю
(80–88 %), водню (11,0–14,5 %), сірки, кисню, азоту (як правило, менше 2 %, в окремих випадках до 7–9 %). Для характеристики складу нафт і газів використовують співвідношення С/Н і С/(0+S+N).
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Поклади нафти і газу класифікують за різними ознаками:
за типом природних резервуарів (пластові, масивні, склепінні,
екрановані); за типом покладів (нафтові, газові, газоконденсатні, комплексні); за структурою (антиклінальних підняттів, монокліналей, рифогенних та ерозійних виступів, синклінальних прогинів та ін.).
Актуальність подальшого геологічного вивчення та економічної оцінки вітчизняних родовищ зумовлена значним
дефіцитом вуглеводневої сировини, оскільки потреби в газі
за рахунок власного видобутку забезпечуються Україною
тільки на 40–50 %, а в нафті – на 10–20 %.

АНОМАЛЬНИЙ ПЛАСТОВИЙ ТИСК (abnormal seam
pressure) – тиск, що діє на флюїди (вода, нафта, газ) порового
простору породи, величина якого відрізняється від нормального
(гідростатичного): у разі, коли він перевищує нормальний, –
аномально високий тиск, коли він менше нормального – аномально низький тиск. Можливими причинами його можуть бути:
ущільнення глинистих порід, осмотичні процеси, літифікація,
катагенез, тектонічні процеси, геотермічні умови земних надр
(що викликає теплове розширення флюїдів) [8].
АНТРАКСОЛІТИ (anthraxolites) – продукти вищої карбонізації
бітумів асфальтового ряду, що повністю втратили здатність розчинятись в органічних розчинниках, чорні, крихкі, вигоряють поволі без полум'я, під час нагрівання розтріскуються, але не плавляться, злам раковистий, складені майже повністю з вільного вуглецю або карбоїдів, тверді, не плавляться, зовні майже не відрізняються від антрацитів, але генетично споріднені з нафтовими
бітумами. Виділяються [14, 17]:
 нижчі антраксоліти (lower anthraxolites) – характеризуються густиною 1300–1400 кг/м3, твердістю (за Моосом) 2–3,
хімічний склад (%): С – 88–93; Н – 3,5–4,2; N – 0,5–0,8;
S – 0,4–0,5; О – 3,3–3,8;
 вищі антраксоліти (highest anthraxolites) – мають густину 1400–1700 кг/м3, твердість 3–4, хімічний склад (%):
С – 93–97; Н – 1–2; N – до 0,8; S – 0,4–0,5; О – 3,3–3,8;
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 шунгіти (shungite) – за складом дуже близькі до графіту, густина 1800–2000 кг/м3, твердість (за Моосом) 3–4,5,
хімічний склад (%): С – 95–98; Н – 0,2–1,5; N – 0,1–1,1;
S – 0,3–0,5; O – 1,2–1,7, трапляються серед вуглистих
сланців кембрію та докембрію, у кварцових жилах і пустотах ефузивних порід;
 кіскеїти (kiskeites) – антраксоліти зі значним вмістом сірки, неплавкі, не горять, густина 1600–1700 кг/м3, хімічний
склад (%): С – 53–76; Н – 1–2; N – до 1; О – 7–9; S – 15–40.
АСФАЛЬТ (asphalt) – високов'язка еластична чи напівтверда
аморфна речовина буро-чорного або чорного кольору з раковистим зламом, яка повністю або частково розчиняється в більшості
органічних розчинників; температура плавлення – до 100 °С,
густина 1070–1090 кг/м3, суміш поліциклічних вуглеводнів і гетероатомних органічних сполук з дуже низьким вмістом парафінів, утворюється за рахунок втрати нафтою летких складників,
тому часто вони розташовані поруч, утворюючи іноді асфальтові озера (Тринідад, Сахалін) [16, 17].
АСФАЛЬТЕНИ (asphaltenes) – асфальтосмолисті кисневі
комплекси асфальтів, асфальтитів, нафт, бітумоїдів, розсіяної
органічної речовини, елементний склад (%): С – 73–87; H – 6–9;
S – 0,5–8; N – 0,5–2; O – 4–12 [16, 17].
АСФАЛЬТИТИ (asphaltites) – тверді, крихкі, плавкі жильні бітуми (гільсоніти та греєміти), розчинні в багатьох органічних розчинниках, плавляться за температури 100–300 °С, складаються переважно із смолисто-асфальтенових компонентів (більше 75 %)
і масел (до 25 %). Відношення С/H – 9–13 і густина – 1050–
1180 кг/м3, залягають у формі жил [16, 17].
БАЛАНС НАФТОУТВОРЕННЯ (oil formation balance) – збереження співвідношення нафтових вуглеводнів у межах ізольованого басейну з автономним комплексом процесів утворення,
міграції та акумуляції нафти [18]:
Оисх. = Оост. + Омігр. + Оак
Оак. = Оисх. – Оост. – Омігр
БАСЕЙН НАФТОГАЗОНОСНИЙ (oil-gas basin) – область
стійкого і тривалого занурення ділянки земної кори, у процесі
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якого формується комплекс осадових порід, склад, будова, літогенез і умови залягання якого зумовлюють утворення, накопичення і збереження в них промислових скупчень нафти і газу;
вони відрізняються геотектонічним положенням, особливостями
геологічної будови, історією геологічного розвитку, характером
і морфологією облямування; поділяють на: платформні, передгірські (перехідні), міжгірські (внутрішньоскладчасті) [2, 3, 5].
БЕНЗОЛЬНІ СМОЛИ (benzene resins) – група асфальтосмолистих речовин, що вміщує ароматичні вуглеводні або їхні похідні, у тому числі гетероциклічні; входять до складу нафти, органічної речовини вугілля, горючих сланців [29].
БІТУМИ (bitumen) – корисні копалини органічного походження, складаються переважно з вуглецю і водню, трапляються
в різних формах: у розсіяному стані в породах, у вигляді невеликих домішок чи гнізд, у жилах, а також просочують породи,
утворюючи значні скупчення (район Атабаски в Канаді, Ориноцький пояс у Венесуелі, США, Франція, Тринідад, Мадагаскар,
Росія, Україна), їхні потенційні ресурси у світі оцінюються
в 400–500 млрд т, частина бітумів є густими перетвореними нафтами; різновиди [17, 29]:
 вугільні (угольные) (coal bitumens) – продукти, які можна вилучити з викопного вугілля органічними розчинниками (віск, смола тощо);
 природні (natural) – нафта, гази природні горючі, конденсат газовий, їхні природні похідні (мальти, асфальти, асфальтити, керити, гунінокерити, озокерити, антраксоліти);
 торф'яні (peat bitumens) – продукти, які можна вилучити з
торфу органічними розчинниками (воск, смоли, парафіни).
БІТУМІЗАЦІЯ (bituminous grouting) – штучне заповнення пустот і тріщин в масиві гірських порід розплавленим бітумом для
створення гідроізоляційних заслонів під час будівництва гірничих виробок і підземних споруд [32].
БІТУМОЇД (bitumoide) – розсіяна в породі органіка, що розчиняється в органічних розчинниках (хлороформ, бензин, бензол,
спиртобензол та ін.), у породі містяться в дисперсному стані.
Бітумоїд, сингенетичний даній породі, називають синбітумої314

дом, а чужий для неї – епібітумоїдом. Вміст бітумоїдів у породах залежить від типу органічної речовини та ступеня її катагенетичного перетворення, від типу розчинника, подрібнення породи, температури екстрагування. Елементний склад бітумоїдів
(%): С – 75–85, Н – 6–12, S – до 6, N – до 4, O – до 13, відношення C/H – 7–11 [32].
ВИТИСНЕННЯ НАФТИ (oil displacement from a seam) – заміщення нафти в породі-колекторі іншим агентом – водою, газом тощо; широко використовується при розробці нафтових родовищ [32].
ВОДОНАФТОВИЙ КОНТАКТ (water-oil contact) – поверхня,
яка розділяє в покладі нафту (газ) і пластову воду [41].
ВУГЛЕВОДНІ (hydrocarbons) – органічні сполуки, які складаються з вуглецю і водню, газоподібні (метан СН4, етан С2Н6,
пропан С3Н8, бутан С4Н10), рідкі (парафінові, нафтенові, ароматичні, наприклад бензол С6Н6) і тверді (керити, антраксоліти,
шунгіти, тухоліти та ін.), основна складова частина нафти і горючих газів [16, 17, 29, 32, 41].
ВУГЛЕЦЬ (carbon), С – хімічний елемент IV групи періодичної
системи Менделєєва, ат. № 6, ат. маса 12,011; газ, важлива складова частина атмосфери (6 · 1011 т), гідросфери (1014 т) і земної
кори (6.5 · 1016 т); зустрічається у вигляді 4 кристалічних модифікацій: графіту, алмазу, карбіну і лонсдейліту; біогенний елемент;
найважливіша складова горючих корисних копалин [16].
ГАЗГОЛЬДЕР (gas-holder) – стаціонарна сталева ємність для приймання, зберігання і видачі газу до розподільної мережі чи установки для його обробки і застосування [18, 37].
ГАЗИ ПРИРОДНІ (natural gases) – сукупність газових компонентів, які можуть перебувати у вільному (повітряна оболонка
Землі, газові поклади і струмені в пористих і тріщинуватих породах і вугіллі), розчиненому (у гідросфері, підземних водах,
нафті чи воді), сорбованому породами і газогідратному (твердому) станах; їхній компонентний склад може змінюватись у широких межах. Різновиди газів [6, 7, 16]:
 азотний (nitrogen) – природний газ, головним компонентом якого є азот (до 70–90 %);
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 благородні (noble) – гази восьмої групи періодичної системи Менделєєва – гелій, неон, аргон, криптон, ксенон і
радон, які не утворюють хімічні сполуки з іншими елементами внаслідок замкненості в будові зовнішньої частини
електронної оболонки, яка складається з 8 електронів, високих потенціалів іонізації й негативної величини спорідненості до електрона;
 болотний (marsh) – суміш газів, які утворюються при
мікробіологічному розкладі рослинних залишків у природних умовах без доступу повітря (метан, CO2, N2).
 вільний (free) – та частина газів, які присутні в газовій формі над якоюсь рідиною і в рівновазі з тими ж газами в розчиненому стані (напр., над нафтою в нафтогазовому покладі);
 вуглеводневі (hydrocarbon) – метан (СН4), етан (С2Н6),
пропан (С3Н8), бутан (С4Н10), пари легких рідких вуглеводнів, зокрема пентанів і гексанів, основним складником яких
є метан, вміст його в суміші здебільшого перевищує 85–90
%; на частку важких вуглеводнів (етану, пропану, бутану)
зрідка припадає більше 5–7 %;
 вуглекислі (carbonic acide) – природні гази, у складі
яких значно переважає СО2 (до 90 % і більше);
 вулканічні (volcanic) – гази, які виділяються в результаті вулканічної діяльності: хлористий водень, сірчані гази,
вуглекислота та ін.;
 грязьових сопок (mud hill) – газ, який виділяється грязьовими сопками, до складу якого входять метан СН4, азот
N2, вуглекислота CO2, сірководень H2S, інколи незначна
кількість водню й оксид вуглецю;
 інертні (chemically inactive, inert) – синонім терміна
"гази благородні";
 нафтовий (in-place petroleum) – природний газ, який
супроводжує нафту у вигляді газової шапки над покладом
нафти чи в розчиненому стані в нафті;
 природні (natural) – газоподібні вуглеводні, що утворюються в земній корі, енергетичне паливо, теплота згоряння 32,7 Мдж/м3 (7800 ккал/м3) і вище;
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 радіогенні (radiogenic) – група природних газів, які за
походженням поділяються на підгрупи:
– утворені за рахунок спонтанного розпаду радіоактивних елементів – Не, Ar40;
– утворені за рахунок впливу радіоактивного випромінювання на воду, мінерали, органічну речовину, яка міститься в породах, – водень, кисень, оксид вуглецю, вуглекислота, вуглеводи та ін.;
– утворені в результаті ядерних реакцій He3, Ne21, Ne22,
Ar38 та ін.
 рудничний (mine) – газ, який надходить до гірничих виробок з рудничних вод, вмісних порід, корисної копалини під
час розвідки і розробки родовища; зазвичай переважає метан
с домішкою інших газів парафінового та олефінового ряду,
вуглекислоти, азоту, сірководню та ін.;
 сірководневі (hydrogen sulfide) – вуглеводневі гази, які
супроводжуються сірководнем (до 5–6 %), що характерно
для районів розвитку гіпсоносних і карбонатних відкладів;
 супутній (oil-dissolved) – жирний газ, розчинений в нафті, а також газ нафтових шапок.
ГАЗИ ПРИРОДНІ ГОРЮЧІ (combustible natural gases) – суміші вуглеводнів метанового ряду і невуглеводневих компонентів, які зустрічаються в земній корі у вигляді вільних скупчень,
розчиненому в нафті й пластових водах стані, розсіяному (сорбовані породами) і твердому (газогідратні поклади) стані. Вони
представлені метаном (до 85–90 %), етаном, пропаном, бутаном,
пентаном (0,1–20 %), а також азотом, вуглекислим газом (до 10–
15 %), водяними парами, деякі гази збагачені сполуками сірки,
гелієм, аргоном тощо [6, 7, 16].
ГАЗОВІ (gas) [6, 7, 16]:
 баланс (balance) – кількість газу, що виділяється в шахті,
та розподілення газовиділення по джерелах (вугільний
пласт, що розробляється; суміжні газоносні вугільні пласти,
вмісні породи) або по системі гірничих виробок, що необхідно знати для вибору методів управління газовиділенням,
системи розробки корисної копалини і вентиляції шахти;
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 зйомка (measuring) – метод пошуків нафтових і газових
родовищ, що ґрунтується на визначенні газоподібних вуглеводнів, мігруючих з нафтогазоносних покладів через породи,
що їх покривають, до поверхні землі, здійснюється шляхом
відбору та аналізу газових проб у результаті чого виявляють
"газові аномалії", які є ознакою можливої наявності в товщі
порід нафтового або газового родовища; метод визначення
інтенсивності виділення метану в гірничі виробки;
 каротаж (logging) – метод виявлення нафтових і газових
покладів шляхом систематичного визначення газоподібних і легких рідких вуглеводнів у буровому розчині, рідше
в керні; використовують також для вивчення газоносності
вугільних пластів;
 конденсат (condensate) – суміш рідких вуглеводнів, які
виділяються з природних газів при експлуатації газоконденсатних покладів у результаті зниження пластового тиску і температури;
 поклад (deposit, accumulation) – природне скупчення
газу в пастці, утвореної пластом-колектором і покришкою
непроникних порід;
 промисел (oilfield) – технологічний комплекс, призначений для видобутку, збирання й обробки газу і конденсату
для їхнього подальшого транспортування (експлуатаційні,
спостережні й розвідувальні свердловини, газозбірні колектори, газові збірні пункти з технологічним обладнанням,
компресорні станції, об'єкти енергогосподарства, водопостачання, каналізації, зв'язку, механічні майстерні, транспортна мережа і т. ін.);
 промисловість (industry) – галузь паливно-енергетичного
комплексу, яка включає розвідку, розробку та експлуатацію
родовищ природного газу, його комплексну переробку, підземне зберігання, транспортування і постачання різним галузям промисловості й комунального господарства;
 режим шахти (conditions) – розпорядок, що вводиться
на шахтах, небезпечних щодо виділення метану або водню; за кількістю метану, що виділяється на добу на 1 т середньодобового видобутку, шахти поділяються на чотири
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категорії (м3): I – до 5, II – 5–10, III – 10–15, надкатегорійні – більше 15; а за кількістю горючих газів, що виділяється на добу на 1 м3 середньодобового видобутку (м3) – I –
до 7, II – 7–14, III – 14–21, надкатегорійні – більше 21;
 родовище (field) – сукупність газових покладів, приурочених до загальної ділянки, які контролюються єдиним
структурним елементом; зустрічаються однопластові й багатопластові родовища;
 сховище (storage) – природна чи штучна ємність для зберігання великих об'ємів газу; розрізняють сховища: наземні
(газгольдери) й підземні, пористі й порожнисті;
 фактор (factor, gas-pil ratio) – відношення одержаної
з родовища через свердловину кількості газу (м3), приведеної до атмосферного тиску та температури 20 оС, до кількості нафти (т чи м3).
ГАЗОГІДРАТНЕ РОДОВИЩЕ (gas-hydrate field) – сукупність покладів вуглеводневих газів, які перебувають частково чи
повністю в гідратному стані [16, 39].
ГАЗОГІДРАТИ (gas-hydrate) – кристалічні тверді сполуки води з газами (клатрати), кристалічні комплекси, в яких ґратка води у твердому стані утворює порожнини, що можуть заповнятися молекулами газів, у природі – передусім метаном. Газогідрат
є поєднанням 6–8 молекул води й однієї молекули метану, який
міститься там у дуже стисненому стані (до 25 МПа). 1 м3 газогідрату вміщує 180–200 м3 газу. Крім метану (до 95–97 %), присутні етан, пропан, бутан, СО2, Н2, О2, N2. Газогідрати приурочені
до континентальних і острівних схилів, підніжжя, глибоководних ділянок внутрішніх морів Світового океану, де пов'язані з
підводними грязьовими вулканами. Вважається, що газогідрати
утворилися за рахунок газів при розкладанні похованої органічної речовини – "біогазу", або в результаті розвантаження глибинних газових чи нафтових родовищ (кріогенна, евстатична,
седиментаційна, фільтрогенна, діагенетична моделі формування) [16, 17, 38].
ГАЗОЗБАГАЧЕНІСТЬ (gas volume in mine working) – кількість
газу, який виділяється у підземні гірські виробки: абсолютна –
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дебіт газу за одиницю часу (м3/хв, м3/добу) і відносна – кількість газу, який виділяється за певний час відносно до об'єму
гірської породи чи корисної копалини, видобутих за той самий
час (м3/т, м3/м3) [6, 19].
ГАЗОКОНДЕНСАТНІ (gas condensate) [6, 19]:
 поклад (gas condensate field) – нагромадження в надрах
газоподібних вуглеводнів у вигляді поодинокого покладу;
 родовище (gas condensate field) – один чи декілька газоконденсатних покладів, пов'язаних з однією пасткою чи
геологічною структурою.
ГАЗОКОНДЕНСАТНО-НАФТОВІ (gas condensate and oil)
[6, 19]:
 поклад (gas condensate and oil deposit) – поклад, який
складається з газоконденсатної шапки і нафтової облямівки промислового значення у вигляді двох фаз – газоподібної й рідинної (нафти);
 родовище (gas condensate and oil field) – родовище,
складене газоконденсатними і нафтовими покладами у вигляді самостійних скупчень або великих облямівок промислового значення.
ГАЗОКОНДЕНСАТИ (gas condensates) – природна система взаєморозчинених газоподібних і рідких нафтових вуглеводнів, які в
умовах земних надр містяться в газоподібному чи пароподібному
фазовому стані, однак при зниженні температури і тиску можуть
випасти у вигляді рідкої фази – конденсату [6, 19].
ГАЗОНАПІРНИЙ РЕЖИМ (gas head conditions) – режим нафтогазового покладу, за якого нафта переміщується до забоїв
видобувних свердловин переважно під дією напору стиснутого
газу, що формує газову шапку [42].
ГАЗОНАСИЧЕНІСТЬ (gas storage capacity of rocks) – ступінь
заповнення природними газами пустотного простору гірських порід
(пор, каверн, тріщин), обумовлена тиском газу, ступенем пористості
й тріщинуватості, сорбційною здатністю мінералів, якими складена
гірська порода; оцінюється коефіцієнтом газонасичення Кг, який
дорівнює співвідношенню об'єму природного газу, що заповнює
породу, до об'єму відкритих пор і порожнин у породі [6, 19].
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ГАЗОНАФТОВІ (gas-oil) [16, 40]:
 контакт (gas-oil contact) – поверхня, яка розділяє в газонафтовому покладі нафту і газ, що міститься у вільному стані у вигляді газової шапки;
 поклад (gas-oil deposit) – поодиноке скупчення в надрах
нафти і газу, де вільний газ займає верхню частину пастки,
безпосередньо контактує з нафтою і перевищує її за обсягом;
 родовище (gas-oil field) – сукупність покладів нафти
і газу, які контролюються єдиним структурним елементом,
де газ за об'ємом перевищує об'єм нафти; як правило,
у розрізі верхню частину займають газові поклади, середню – газонафтові, нижню – нафтові.
ГАЗОНОСНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД (gas content rock) – кількість вільних або сорбованих газів (головним чином метану) в
одиниці маси або об'єму гірських порід у природних умовах
(м3/т або м3/м3) залежить від геологічних умов району, масштабів газоутворення при метаморфізмі гірських порід, газопроникності й газоємності корисних копалин і вмісних порід [6, 19].
ГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД (gas processing plant) – промислове підприємство, яке виробляє з природних і супутніх нафтових
газів технічно чисті індивідуальні вуглеводні та їхні суміші, зріджені гази, гелій, сірку, сажу; включає пункт приймання і підготовки газу, компресорні станції, технологічне устаткування для очистки газу від сірчаних сполук, двооксиду вуглецю, відділення бензину, гелію, етану, фракціонування газу, стабілізації й переробки газового конденсату і нафти, допоміжні об'єкти, товарні парки, служби водо-, паро-, електропостачання тощо [16].
ГАЗОСПОЖИВАННЯ (gas consumption) – використання природного газу промисловими і побутовими споживачами [16, 39].
ГАЗОГІН МАГІСТРАЛЬНИЙ (trunk gas pipeline) – трубопровід, призначений для транспортування природного газу
з району видобутку чи виробництва до споживачів, один з головних елементів газотранспортної системи, споруджується зі сталевих труб діаметром до 1420 мм і робочим тиском 7,5 МПа
з пропускною здатністю до 50–60 млрд м3 на рік [16].
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ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ (gas distributing) [16]:
 пункт (gas distributing station) – установка, призначена
для редукування газу, виміру й обліку його витрат, розподілу по споживачах;
 система (gas distributing system) – промисловий комплекс із транспортування газу від магістрального газогону
до окремих споживачів, включає газорозподільні мережі,
станції тощо;
 сітка (gas distributing net) – система трубопроводів для
транспортування газу та його розподілу по об'єктах: магістральні, розподільні, вхідні, внутрішні газогони низького
(до 0,005 МПа), середнього (0,005–0,3 МПа), високого
(0,3–0,6 і 0,6–1,2 МПа) тиску;
 станція (gas distributing station) – сукупність установок
і обладнання для розподілу газу і регулювання його тиску,
а також додаткового очищення від механічних домішок,
захисту газогонів від надмірного підвищення тиску, обліку витрат газу і т. ін..
ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (gas-transport system) –
сукупність взаємопов'язаних газогонів і супутніх споруд, призначених для забезпечення газом споживачів: магістральні трубопроводи, розподільні станції, вхідні та вихідні газогони, компресорні станції тощо [16, 32].
ГАЗОХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКС (gas-and-chemical complex) –
підприємство з видобутку і глибокої переробки багатокомпонентного природного горючого газу, створене на базі одного чи декількох
родовищ природного газу, включає: газові промисли, газопереробні
заводи, підприємства з транспортування газу, конденсату, сірки та
ін., підземні сховища газу та продуктів його переробки [16, 32].
ГЕОЛОГІЯ (geology) [4, 10–13]:
 нафтопромислова (oil-field) – розділ нафтової геології,
вивчає питання розвідки і розробки родовищ нафти і газу;
 нафти і газу (oil and gas) – наука про умови розповсюдження в літосфері нафти і газу, пошуки їхніх промислових скупчень, підготовки останніх до промислової розробки, включаючи підрахунок запасів.
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ГЛУШЕННЯ СВЕРДЛОВИНИ (shutoff of wells) – припинення
фонтанування пластового флюїду із свердловини шляхом закачування до неї спеціальної рідини для підвищення забійного
тиску до величин, що перевищують пластовий тиск [37].
ДЕГАЗАЦІЯ (degassing) – природний або штучний процес видалення газів з їхніх джерел (вугільні шари, вмісні породи, рудні
поклади, тектонічні пастки, нафти тощо) з метою зниження вмісту газів у підземних гірських виробках [18]:
 нафти (crude oil) – видалення з нафти, що видобувається,
розчинених у ній низькомолекулярних вуглеводнів – метану, пропану, етану, а також сірководню, азоту, вуглецевого
газу з метою скорочення втрат бензинової фракції від випаровування і забезпечення однофазного стану нафти;
 шахт (mine, shaft) – заходи із збирання та виведення з
підземних гірничих виробок на поверхню рудничного газу
або газоповітряної суміші трубопроводами чи буровими
свердловинами, застосовується для зменшення присутності метану, який надходить до гірничих виробок з вугільних пластів і порід, полегшує провітрювання шахти, знижує простої ділянок через загазовування виробок; підвищує продуктивність праці робітників і безпеку ведення
гірничих робіт, знижує інтенсивність суфлярів чи раптових викидів вугілля і газу (попередня дегазація пластів, які
розробляються, дегазація суміжних вугільних пластів, відсмоктування газів з вироблених просторів).
ДЕСОРБЦІЯ ГАЗУ (gas desorption) – видалення газу з поглиначів, які використовуються під час абсорбційної та адсорбційної очистки газів [8].
ДИСТИЛЯТИ НАФТИ (oil distillates) – продукти багатостадійного розділення нафти на фракції (без хімічних змін речовини) шляхом її перегонки або ректифікації (бензин, керосин, дизельне паливо, газолін, мазут тощо) [8, 16].
ЗАВОДНЕННЯ НАФТОВИХ РОДОВИЩ (flooding) – закачування води до нафтових пластів з метою підтримки чи відновлення пластового тиску і балансу пластової енергії [16, 18].
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ЗОНА НАФТОГАЗОНАКОПИЧЕННЯ (oil-gas zone) – великі
структурні елементи, з якими пов'язано накопичення нафти і
газу (напр., антиклінорії, структурні вали) [23, 25, 42].
КАРТИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ (oil-gas maps) – графічне
зображення параметрів нафтоматеринських властивостей гірських порід, закономірностей просторового розподілу покладів
вуглеводнів і ознак їхньої міграції [27].
КАУСТОБІОЛІТИ (caustobioliths) – (грец.: каусто – горючий,
біос – життя, літос – камінь) – горючі корисні копалини органічного походження (Г. Потен'є, 1888); поділяють на: газоподібні
(газ газових і газоконденсатних родовищ, вугільний газ, що міститься у вугільних і навколишніх пластах, болотний газ); рідкі
(власне нафти, мальти, асфальти); тверді (торф, вугілля, асфальтити, озокерит); виділяється гумусовий (вугільний) (торф, буре і кам'яне вугілля, антрацит, графіт) і бітумний (бітуми, озокерити, нафти, мальти, асфальти, асфальтити, керити, антраксоліти, шунгіти) ряди [17, 29, 30].
КЕРАБІТУМ (cerabitumen) – органічна речовина сучасних мулів,
розсіяна органічна речовина, кероген горючих сланців [16, 29].
КЕРИТИ (kerites) – продукти метаморфізму нафтових бітумів,
нерозчинні в органічних розчинниках, неплавкі, зовні подібні
до кам'яного вугілля, хімічний склад (%): С – 85–91; H – 6–9;
S – до 4; N – до 2; О – 0,5–4; представляють нерозчинну вуглисту речовину з невеликою кількістю асфальтенів і масел; чорні,
блискучі, густина – 1070–1270 кг/м3, твердість (за Моосом) – 2–3,
крихкі, залягають у жилах серед метаморфічних і осадових порід біля інтрузій, поділяються на дві групи: нижчі – альбертити та вищі – імпсоніти [16, 17, 32].
КЕРОГЕН (kerogen) – органічна речовина горючих сланців, яка
не розчиняється в лугах і звичайних органічних розчинниках,
утворюється з водоростей та нижчих організмів, зазвичай накопичується в донних осадках при нормальному режимі кисню, характеризується високим вмістом вуглецю (56–82 %), водню (7–10 %),
значним – кисню (9–10 %), сірки (1,5–9 %) та азоту (1–6 %), великим виходом летких при термічній переробці (до 90 %), високою
питомою теплотою згоряння (до 29–37 МДж/кг), густиною 950–
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1050 кг/м3. У різних співвідношеннях можуть міститися мікрокомпоненти груп вітриніту, ліптиніту, фюзиніту [16, 17, 29].
КЛАСИФІКАЦІЯ (arrangement) – систематизація, система підпорядкованих понять (класів об'єктів) галузі знань, часто представлена у вигляді різних за формою схем, таблиць; використовується для встановлення зв'язків між поняттями або класами об'єктів з метою визначення місця об'єкта в системі; процедура рознесення об'єктів за класами (групами) (класифікації запасів і ресурсів корисних копалин; родовищ корисних копалин, гірських порід, мінералів тощо) [16, 17, 26, 30, 40]:
 бітумів (bitumines) – поділ бітумів за походженням на
два генетичні ряди: нафтиди і нафтоїди;
 нафти (oil) – за різницею в груповому вуглеводневому
складі дистилятної частини нафт вони поділяються на метанові, метано-нафтенові, метано-нафтено-ароматичні,
нафтенові та нафтено-ароматичні;
 нафтогазоносних територій (oil-gas areas) – поділ нафтогазоносних територій на категорії та групи за приуроченістю до великих геоструктурних елементів: платформних, складчастих і перехідних структур, схожих за геологічною будовою та історією геологічного розвитку; найважливішими структурними одиницями нафтогазоносних
територій є пояси, провінції (басейни), області та райони;
 родовищ нафти і газу (oil-gas deposits) – за геотектонічним положенням виділяють три основні класи родовищ:
платформних, складчастих і перехідних областей; за структурними формами і генезисом виділяють типи родовищ:
антиклінальних підняттів (нормальних; захоронених; безкореневих; ускладнених); насунених покривів; монокліналей
і гомокліналей (зон розломів та інших структурних ускладнень; зон виклинювань; зон стратиграфічних незгідностей);
рифогенних і ерозійних виступів; синклінальних прогинів;
 тріщиних колекторів (fracture collectors) – систематика колекторів, заснована на їхній ємності: тріщинні, мікротріщинні, порово-кавернові, карстово-порові, поровостилолітові та ін.
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КОЕФІЦІЄНТ (coefficient) [1, 8, 18, 32, 37]:
 акумуляції нафти (oil accumulation) – співвідношення
(у %) загальної кількості початкових запасів нафти у відкритих і невідкритих покладах певного нафтогазоносного комплексу в осадовому басейні до загальної кількості залишкової
сингенетичної нафти в материнських породах;
 ароматичності (aromatic) – показник характеристики
молекулярної структури вугілля – співвідношення кількості вуглецю, який входить до складу ароматичних кілець,
до сумарної кількості вуглецю, змінюється від 0,65 у бурого вугілля до 1,0 у вищих антрацитах;
 бітумоїдный (bitumen) – вміст бітумоїдів в органічній
речовині – відсоткове відношення бітумоїдів до маси органічної речовини;
 бокового тиску (lateral pressure) – показує, яка частина
вертикального навантаження передається через породи в
боки, дорівнює відношенню бокового тиску породи до вертикального навантаження, яке його викликає;
 бокового розширення (lateral dilation) – відношення між
горизонтальною і вертикальною деформаціями під час стиснення ґрунту в умовах обмеженого бокового розширення;
 вилучення нафти (oil extracting) – відношення запасів
нафти, вилучених з об'єктів, до початкових геологічних запасів нафти – техніко-економічна характеристика, величина
якої обумовлена геолого-фізичними параметрами та неоднорідністю пластів, технологією і технікою видобування нафти, критеріями ефективності розробки. На етапі проектування економічно обґрунтований термін розробки родовища визначається від початку розбурювання до року досягнення рівня витрат на 1 т нафти, рівного економічній межі розробки,
і являє собою період, протягом якого виконується умова
Еt/Qt ≤ Еп,
Еt – експлуатаційні витрати (без урахування амортизації)
в t-му році (на заключних стадіях розробки); Qt – об'єм видобутку нафти в t-му році, т; Еп – рівень граничних витрат
на видобуток 1 т нафти;
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 нафтонасичення (oil saturation) – відношення об'єму
нафти в порах пласта VH до об'єму всіх пор нафтоносного
пласта VN  = VH/VN.
 об'ємний (volume) – відношення питомого об'єму рідини чи газу в пластових умовах до їхнього питомого об'єму
в нормальних (чи атмосферних) умовах;
 пористості (porosity) – відношення об'єму всіх пор у породі Vn до об'єму твердої частини породи Vc – e = Vn/Vc;
 продуктивності (productivity) – кількість запасів нафти
в покладах, які продукуються 1 км3 осадових відкладів
розрізу басейна;
 продуктивності свердловин (bore-hole productivity) –
кількість нафти, яка може бути видобута із свердловини за
одиницю часу при зниженні тиску на забої свердловини на
1 атм чи при зниженні рівня нафти на 1 м, вимірюється в
т/добу  атм, м/добу  атм, чи т/добу  атм;
 проникності (permeability) – віддзеркалює здатність
пористого середовища пропускати через себе рідину або
газ за наявності перепаду напорів, визначається головним
чином розміром і характером каналів пористого середовища, характеризує фільтраційні властивості пористого
середовища і не залежить від властивостей рідини, що фільтрується; виражається в дарсі – проникність зразка кубічної форми розміром 1 см, через який при падінні тиску
на одну технічну атмосферу протікає 1 см3/с рідини в'язкістю 0,001 Па · с. Тисячна частка дарсі називається мілідарсі (мД); 1 дарсі дорівнює 1,02 · 10–8 см2;
 пружності пласта (elasticity layer) – ураховує пружне
розширення рідини, яка міститься в пласті, і зменшення
об'єму пор, характеризує пружний запас пластової системи п = mж + п, де ж – коефіцієнт стиснення рідини, п –
коефіцієнт стиснення породи;
 стиснення нафти (oil contraction, oil compressibility) –
н = (b1 – b2)/b1∆p, де ∆p – перепад між початковим і кінцевим тиском, b1 і b2 – відповідні об'ємні коефіцієнти для
початкового і кінцевого тисків;
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 тріщинуватості (fracturing) – відношення об'єму тріщин до об'єму порід, які заключають ці тріщини;
 усадки (contraction) –  = (Vпл – Vст)/Vпл, де Vпл – об'єм
пластової нафти, Vст – об'єм сепарованої нафти за стандартними умовами;
 фільтрації (filtration, permeability) – характеризує водопроникність гірських порід, величина якої залежить від
розмірів міжпорових проміжків в уламкових породах
і ширини тріщин у скельних породах, виміряється в одиницях швидкості (м/с, м/год), чисельно дорівнює швидкості фільтрації при напірному градієнті, рівному одиниці;
орієнтовні значення коефіцієнта фільтрації в різних типах
порід (м/добу): глини – 0,001–0,01; суглинки – 0,01–0,1;
супіски – 0,1–0,5; пісок глинистий – 0,5–1,0; пісок дрібнозернистий – 1–5; пісок середньозернистий – 5–15; пісок
грубозернистий – 15–50; пісок з галькою – 50–100; галечники – 100–200.
КОЛЕКТОРИ (collectors) – гірські породи, які містять рідину
(вода, нафта) і газ і здатні віддавати їх при розкритті й розробці,
їхній найважливіший показник – кількість порожнин та їхні
розміри, що визначає ємність колектора; за характером порожнин виділяють три види порід-колекторів [16, 17, 37, 39]:
– гранулярні (порові) – рідина і газ розташовані в порах
між частками породи (галечники, піски, алевроліти, оолітові вапняки та ін.);
– тріщинні – рідина і газ перебувають у різних тріщинах
(глинисті сланці, вапняки та ін.);
– змішані (порово-тріщинні) – рідина і газ зазвичай
розташовані в порах, а рухаються по системах тріщин
(вапняки та ін.).
КОЛЕКТОРИ НАФТИ І ГАЗУ (oil and gas reservoir) – гірські
породи, які здатні вміщувати в собі нафту, газ, воду і в яких можливе їхнє переміщення; найчастіше колекторами нафти і газу
бувають піски, пісковики, вапняки і доломіти, рідше – ангідрити, сланці, тріщинуваті магматичні породи тощо; природні резервуари нафти, газу і води, де можливе їхнє переміщення. За фо328

рмою та умовами виникнення поділяють на три типи: пластові,
масивні та неправильної форми, літологічно обмежені з усіх боків. Їхні основні параметри [16, 17, 37, 39]:
– пористість – поділяється на загальну пористість (об'єм
усіх пустот у породі, включаючи пори, каверни, тріщини,
пов'язані й не пов'язані між собою); відкрита (ефективна)
пористість (об'єм усіх пустот у породі, пов'язаних між собою, не включає ізольовані пори та ті, в яких неможливе
переміщення флюїдів);
– проникність – здатність порід пропускати крізь себе рідини і гази. Усі гірські породи певною мірою проникні, абсолютно непроникних порід не існує, але умовно породи
поділяють на проникні й непроникні. До останніх належать
такі породи, які практично не пропускають рідину та гази.
КОЛЕКТОРСЬКІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД
(reservoir properties of rocks) – здатність гірських порід пропускати рідкі й газоподібні флюїди та акумулювати їх у пустотному просторі, основні властивості: проникність (абсолютна, ефективна, відносна), ємність, пористість (загальна, відкрита, ефективна), тріщинуватість, кавернозність (успадкована, знову утворена), флюїдонасиченість [16, 17, 37, 39].
КОМПРЕСОРНЕ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ (compressors oil
extraction) – спосіб підйому нафти з пласта на поверхню за допомогою енергії стисненого природного газу або повітря, що подається від компресора до свердловини (газліфт чи ерліфт). Процес
видобування складається з накопичення рідини в підйомній колонці (приплив з пласта) та подавання накопиченої рідини на поверхню за рахунок надходження стисненого газу до нижньої частини
підйомної колони. Газорідинна суміш, що надходить із свердловин
на поверхню, розділяється в ємностях на рідину та газ. Частина
газу, потрібна для подавання до свердловини, направляється на
прийом компресора, а надлишок газу, що надходить разом з нафтою із пласта, – до пунктів переробки та споживання [16, 38].
КОНТАКТ (contact, junction) [16, 32]:
 водонафтовий (oil-water) – поверхня, яка відділяє в нафтогазовому покладі нафту від газової шапки;
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 газонафтовий (oil-gas) – поверхня, яка розділяє в покладі нафту чи газ і пластову воду.
КОНТУР (contour) [32, 39]:
 газоносності (gas-bearing) – межа розповсюдження вільного газу у вигляді газової шапки в нафтогазовому покладі; нижче за падінням пластів є нафта або вода;
 нафтоносності (oil-bearing) – межа розповсюдження
покладу нафти; нижче за падінням пластів є вода.
КРЕКІНГ (cracking) – переробка нафти та її фракцій для одержання головним чином моторних палив (зокрема, бензинів), а
також хімічної сировини, що відбувається з розпадом важких
вуглеводнів [16, 38].
ЛЮМІНЕСЦЕНТНО-БІТУМІНОЛОГІЧНИЙ
АНАЛІЗ
(fluorimetric bituminilogical analysis) – метод визначення якісного і кількісного складу бітумінозних утворень у породі, заснований на здатності органічних сполук світитися під впливом
ультрафіолетових променів [16].
МАЛЬТИ (maltha) – густі (970–1030 кг/м3), в'язкі чорні нафти,
часто із запахом сірководню, їхній хімічний склад (%): С – 80–86;
Н – 9–10; N – до 0,8; S – 2,5 –10 %; О – до 3, характерним є високий вміст сірки. У складі мальт переважають масла (35–40 %),
смоли та асфальтени (до 40–55 %). Легких вуглеводневих сполук
у них мало. Утворюються в результаті вивітрювання нафт переважно нафтено-ароматичного складу, трапляються поряд з асфальтами та нафтами в умовах їхнього приповерхневого залягання
(Тринідад, Мексика, Азербайджан, Сахалін). При вивітрюванні
й окисненні метанових нафт утворюються подібні за зовнішніми
ознаками до мальт речовини – кіри. Хімічний склад їх такий (%):
С – 78–82; Н – близько 11;, N – до 0,1; S – до 0,4; О – до 6–10.
Кіри трапляються переважно у вигляді натічних форм [1, 8, 17].
МЕТАН (methane) – природний горючий газ, CH4, густина 0,555
(20 оС), молекулярна маса 16,04, tпл. 182,49 оС, tкип. 161,56 оС, який
зустрічається в земній корі у вигляді вільних скупчень (покладів),
у розчиненому стані (у нафті, воді), розсіяному (у вугіллі та інших
гірських породах) і твердому (газогідрати) стані [14, 17, 18].
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МІГРАЦІЯ НАФТИ І ГАЗУ (oil and gas migration) – переміщення нафти і газу в земній корі під впливом природних факторів (гравітаційні й гідравлічні сили, молекулярна взаємодія, фізико-хімічний стан флюїдів, наявність перепадів тиску, потоків
підземних вод, ущільнення гірських порід, наявність капілярних
і сорбційних сил, дифузія тощо) [17, 24].
НАФТА (oil, crude oil, petroleum) – горюча масляниста рідина
різної консистенції – від дуже рухливої (рідкої) до густої (смолоподібної), із специфічним запахом, поширена в осадовій оболонці
Землі, утворюється разом з газоподібними вуглеводнями зазвичай
на глибинах більше 1–2 км, суміш різноманітних вуглеводневих і
невуглеводневих сполук (сполуки сірки, кисню, азоту, смоляноасфальтенові речовини) у газоподібному, рідкому і твердому стані. Елементний склад: 82,5–87 % С; 11,5–14,5 % Н; 0,05–0,35 % О;
0,001–5,3 % S; 0,001–1,8 % N. Нафти сильно варіюють за кольором (від світло-коричневої до темно-бурої) і за густиною – від
вельми легкої (0,65–0,70 г/см3) до важкої (0,98–1,05 г/см3). Міститься в надрах у вигляді скупчень різного об'єму: від декількох
кубічних міліметрів до декількох десятків мільярдів кубічних метрів, практичний інтерес становлять поклади від декількох тисяч
тонн і більше, які є в пористих і проникних породах – колекторах.
Розрізняють три основні типи колекторів: міжгранулярні (головним чином піщані й алевритові породи), кавернозні (напр., карстово-кавернозні, рифогенні та ін. вапняки) і тріщині (карбонатні,
кременисті та ін. тріщинуваті породи). Поклад зазвичай розташовується під слабопроникними породами, що становлять покришку. Кожний поклад знаходиться у пастці, що затримала міграція
нафти і газу та зберігала їх протягом тривалого часу. Виділяють
три основні типи пасток: замкнені, напівзамкнені та незамкнені.
Незамкнені пастки є гідравлічними: у них Н. та газ утримуються
в склепінній частині антиклінального перегину шарів або виступу
підземного рельєфу. Найбільш підняту частину пастки іноді займає газ ("газова шапка"); у цьому випадку поклад зветься газонафтовий; під Н. розташовується вода. Н. залягає на різних глибинах, аж до 6–7 км, але на глибині 4,5–5,0 км нафтові поклади
часто змінюються газовими та газоконденсатними. Різновиди [1,
17, 32, 39, 40–42]:
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 метанова (methane) – нафти, у складі дистилятної частини яких переважають метанові вуглеводні;
 метанонафтенова (methane-naphtene) – нафти, у складі
дистилятної частини яких переважають метанові і нафтенові вуглеводні (у близьких співвідношеннях), а вміст
ароматичних вуглеводнів відносно низький;
 метанонафтеноароматична (methane-naphtene-aromatic)
– нафти з приблизно однаковим вмістом метанових, нафтенових і ароматичних вуглеводнів у фракціях, починаючи з
керосинової, характеризуються збагаченістю асфальтосмолистою речовиною і відносно підвищеною питомою вагою;
 нафтенова (naphtene) – нафти, у складі дистилятної частини яких переважають нафтенові вуглеводні;
 нафтеноароматична (naphtene-aromatic) – нафти, у
складі дистилятної частини яких переважають нафтенові
та ароматичні вуглеводні;
 парафіниста (paraffin) – нафти, які вміщують значну кількість парафінів: до 1,5 % – малопарафінисті, 1,5–6 % – парафінисті, понад 6 % – високопарафінисті.
НАФТИДИ (naphtides) – група природних бітумів: нафта, горючі
гази, газоконденсати, а також мальти, асфальти, асфальтити, оксикерити, гумінокерити, керити, антраксоліти, озокерити [16, 17, 41].
НАФТОВІ (oil) [1, 17, 29, 32]:
 води (water) – води нафтоносних горизонтів, які мають
тісний зв'язок з нафтою і розчиненим у ній газом;
 геологія (geology) – розділ геології, який вивчає закономірності виникнення і розміщення скупчень нафти і газу в
надрах Землі, їхню форму, умови утворення, перетворення, руйнування, міграції вуглеводнів з метою розробки теорії нафтоутворення, методів пошуків і розвідки родовищ
нафти і газу, їхні розробки;
 поклад (field, pool) – природне поодиноке скупчення нафти в пастці, яка утворена пластом-колектором і покришкою;
 родовище (field) – сукупність покладів нафти, приурочених до однієї чи декількох пасток, які контролюються
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єдиним структурним елементом і розміщені в межах єдиної локальної площі;
 свердловина (well) – свердловина, яка споруджена для
розкриття нафтового покладу і видобутку з неї нафти і супутнього газу.
НАФТОВІДДАЧА (oil recovery) – показник повноти вилучення
нафти з пласта, а також виснаженості нафтового пласта, який визначається відношенням кількості вилученої нафти до тієї, що
спочатку містилася в пласті. При видобуванні нафти витисканням
з пласта різними агентами коефіцієнт визначається повнотою витискання водою, газом, розчинником та ін. (коефіцієнт витискання) і ступенем охоплення всього пласта (коефіцієнт охоплення),
виражається добутком коефіцієнтів витискання та охоплення, залежить від властивостей нафти в пластових умовах, фізикохімічних характеристик пласта, природного або штучного режиму експлуатації, системи розробки родовища. При витисканні
водою залежно від в'язкості нафти, неоднорідності пласта тощо
кінцева Н. становить від 0,25 до 0,7 (низькі значення при експлуатації покладів нафти, яка має високу в'язкість у пластових умовах). Граничної Н. можна досягнути тривалим промиванням пласта водою до повного обводнення продукції [16, 32].
НАФТОГАЗОВА ГАЛУЗЬ (oil-gas branch) – галузь економіки
України, яка разом з іншими галузями забезпечує пошук, розвідку та розробку родовищ нафти і газу, транспортування, переробку, зберігання і реалізацію нафти, газу та продуктів їхньої
переробки [16, 38].
НАФТОГАЗОНОСНІ (petroleum bearing) [2, 8, 17]:
 пласт (bed) – шар чи масив пористої гірської породиколектора, насичений нафтою з розчиненим газом;
 світа (formation) – комплекс порід з нафто- або газоносними пластами, який містить породи-колектори і флюїдоупори; у розрізі окремих нафтогазоносних районів може
бути декілька світ, розділених частинами розрізу, де відсутні нафтогазоносні пласти.
НАФТОГАЗОНОСНІ НАДРА (oil-gas-bearing depth) – розташована під поверхнею суші та дном водоймищ частина земної
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кори, що простягається до глибин, доступних для геологічного
вивчення та освоєння, яка містить нафту, газ і супутні компоненти [15, 28, 34, 35].
НАФТОГАЗОНОСНІ ТЕРИТОРІЇ (petroleum bearing areas) –
осадово-породні басейни чи інші геологічні структури, сприятливі для утворення родовищ нафти і газу; вони поділяються на категорії й групи за приуроченістю до великих геоструктурних елементів платформних, складчастих і перехідних структур, схожих
за геологічною будовою та історією геологічного розвитку, найважливішими структурними одиницями є [2, 3, 5, 17, 22]:
 басейн (basin) – область стійкого і тривалого занурення
ділянки земної кори, у процесі якого формується комплекс
осадових порід, склад, будова, літогенез і умови залягання
якого зумовлюють утворення, нагромадження і збереження в них скупчень нафти і газу; вони відрізняються геотектонічним положенням, особливостями геологічної будови, історією геологічного розвитку, характером і морфологією облямування; найважливіші типи: платформні, передгірні (перехідні), міжгірні (внутрішньоскладчасті);
 область (region) – територія, приурочена до одного з великих геоструктурних елементів (складчаста область, западина,
передовий прогин), що характеризується спільністю геологічної будови і розвитку, включаючи палеогеографічні та літолого-фаціальні умови утворення і нагромадження нафти та
газу впродовж значних періодів геологічної історії;
 пояс (belt) – сукупність нафтогазоносних провінцій
у межах складчастої системи, генетично пов'язаних з її
формуванням;
 провінція (province) – територія, що об'єднує суміжні
нафтогазоносні області з подібною геологічною будовою,
включаючи стратиграфічне положення основних нафтогазоносних відкладів у розрізі;
 район (district) – частина нафтогазоносної області, що
об'єднує відповідну асоціацію зон нафтогазонакопичення,
яка виділяється за геоструктурною ознакою.
НАФТОГАЗОПРОЯВИ (oil and gas shows) – сліди нафти і
продуктів її перетворення, виходи горючих газів, які спостері334

гаються на поверхні Землі чи при бурінні свердловин (витоки
нафти, плівки нафти на поверхні водних джерел, озер, боліт, виходи корінних порід, насичених нафтою чи бітумами, скупчення
природних асфальтів, озокериту, грязьові вулкани, грифони, газуючі джерела тощо [11, 15].
НАФТОЇДИ (naphtoids) – група природних бітумів, які утворюються при локальній дії високої температури і тиску на збагачені органічною речовиною породи [16].
НАФТОПРОДУКТИ (oil products) – суміші вуглеводнів та їхніх похідних, а також індивідуальні хімічні сполуки, одержані
при переробці нафти, що використовуються як паливо, мастила,
розчинники, шляхові покриття, нафтохімічна сировина та для
інших цілей [16].
НАФТОРОЗВІДКА (oil exploration) – виявлення, геологоекономічна оцінка й підготовка до розробки промислових покладів нафти та газу за допомогою геологічних, геофізичних, геохімічних і бурових робіт, протягом яких мають бути оконтурені
поклади, визначено літологічний склад, потужність, нафтогазонасиченість, колекторські властивості продуктивних горизонтів,
вивчено зміни цих параметрів по площі, досліджено фізикохімічні властивості нафти, газу та води, установлено продуктивність свердловин. Ефективність Н. характеризується коефіцієнтом відкриттів – відношенням кількості продуктивних структур
до загальної кількості розбурених пошуковим бурінням структур,
середньою кількістю пошукових свердловин, необхідною для
відкриття одного нового родовища. Основний показник ефективності пошуково-розвідувального етапу ГРР – вартість розвідки 1 т
нафти (1 м3 газу) [20, 33, 42].
НАФТОСХОВИЩЕ (oil storage) – наземні, напівпідземні та
підземні штучні резервуари для зберігання нафти або продуктів
її переробки. Підземні Н. споруджуються у відкладах кам'яної
солі на глибині від 100 м і нижче шляхом розмивання (вилуговування) солі водою через свердловини, які використовуються
згодом при експлуатації сховища [16].
НАФТОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ (oil-chemical synthesis) – одержання хімічних продуктів на основі нафти та вуглеводневих га335

зів синтетичним шляхом, які є основною сировиною у виробництві пластмас, каучуку, азотних добрив, поверхнево-активних і
миючих речовин, пластифікаторів, палива, мастил і присадок до
них, розчинників, екстрагентів тощо [16, 32, 38].
НЕТРАДИЦІЙНІ (НЕКОНВЕНЦІЙНІ) ТИПИ ВУГЛЕВОДНІВ (unconventional hydrocarbons) – газ, адсорбований у вугільних пластах (coalbed methane); нафта і газ, який накопичується
внаслідок сорбування і компресії в сланцевих колекторах (shale
gas); газ, який скупчується внаслідок компресії в поровому просторі слабопроникних аргілітів і щільних газоносних пісковиків
(tight gas) [27, 36].
ОЗОКЕРИТ (ozokerit) – природна суміш твердих високомолекулярних вуглеводнів переважно парафінового ряду (церезин та
ін.) з домішками масел та асфальтосмолистих речовин жовтого,
жовто-бурого, зеленкуватого, чорного кольору (залежно від кількості смолистих речовин), зі специфічним запахом, що нагадує нафтовий. За зовнішнім виглядом і консистенцією озокерит
нагадує бджолиний віск, звідси його друга назва – гірський або
мінеральний віск. Тверді різновиди крихкі, легко розтираються
в порошок, із жирним раковистим зламом; мазеподібні (кендебаль) – високопластичні. Озокерити легко займаються і горять
кіптявим полум'ям, їхня густина 850–950 кг/м3, температура
плавлення 50–90 0С; легкорозчинні в більшості органічних розчинників, їхній елементний склад (%): C – 84–86; H – 13,7–15;
О + N + S – менше 2. Утворюються за рахунок випадіння з високопарафінистих нафт і газоконденсатів, трапляються у вигляді
жил або насичених озокеритом гірських порід (Бориславське,
Дзвиняцьке, Старунське родовища Прикарпаття) [16, 17, 23].
ПАЛИВО (fuel) – горючі речовини, що виділяють при спалюванні значну кількість теплоти, яка використовується безпосередньо в технологічних процесах або перетворюється в інші види енергії (деревина, рослинні відходи, торф, буре вугілля, кам'яне вугілля, нафта, горючі гази, горючі сланці, ядерне паливо,
нетрадиційні види палива) [16].
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ (fuel-energy) [16, 32, 38]:
 комплекс (complex) – група паливних галузей: вугільна,
нафтодобувна, нафтопереробна, газова, атомна, теплова,
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транспорту палива та енергії, до яких примикають суміжні
підгалузі – машинобудівництво для паливно-енергетичних
галузей, будівництво паливних і енергетичних підприємств,
експорт та імпорт палива й енергії та ін.; кінцевою продукцією ПЕК є електрична й теплова енергія, паливо для двигунів внутрішнього згоряння, технологічне паливо, сировина для виробництва деяких хімічних продуктів тощо;
 ресурси (resources) – мінеральні ресурси, що використовуються в енергетичній галузі (торф, вугілля, горючі сланці, нафта, газ, уран).
ПАСТКА НАФТИ І ГАЗУ (oil and gas trap) – частина природного резервуару, яка забезпечує уловлювання й утримання нафти чи газу, що надходять до резервуару, де встановлюється рівновага між нафтою, газом і водою. У пастках діють сили гравітації, розподіл нафти, газу і води відбувається за їхньою густиною, може відбуватися деякий рух води, але він не порушує рівновагу, інакше нафта і газ перейдуть в інше місце, тобто пастки
як такої не існуватиме [9, 17, 21].
ПОКЛАД КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ (mineral deposits) – скупчення природної мінеральної сировини, що має промислове
значення: для осадових родовищ характерна пластова форма
покладів (напр., шари кам'яного вугілля, солей, фосфоритів, марганцевих руд, вапняку тощо); кір вивітрювання – плащо- і пластоподібна; ендогенних родовищ – жили, лінзи, труби, штоки,
гнізда, штокверки; родовищ нафти й газу – пластові та масивні
поклади, що контролюються пасткою, частина порового простору якої заповнено нафтою або газом, які, як правило, утворюють
суцільну фазу в межах пастки; різновиди [1, 8, 17]:
 газовий (gas) – природне скупчення газу в пастці, яка утворена пластом-колектором і покришкою непроникних порід;
 газогідратний (gashydrate) – поклади вуглеводневих газів,
які перебувають частково чи повністю у гідратному стані;
 газоконденсатний (gascondensate) – нагромадження в надрах газоподібних вуглеводнів у вигляді поодинокого покладу;
 нафтовий (oil) – природне поодиноке скупчення нафти в
пастці, яка утворена пластом-колектором і покришкою.
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ПРОВІНЦІЯ (province) [17, 26]:
 нафтогазоносна (oil-gas-bearing) – територія, що об'єднує суміжні нафтогазоносні області з подібною геологічною будовою, включаючи стратиграфічне положення основних нафтогазоносних відкладів у розрізі.
ПРОМИСЛОВА
ГЕОФІЗИКА
(industrial,
petroleum
geophysics, well loging) – геофізичні дослідження у свердловинах з метою пошуків, розвідки і розробки нафтових і газових
родовищ, зазвичай включає комплекс методів: електричний, індукційний, радіоактивний, акустичний, газовий каротаж, випробування пластів, відбір проб і зразків, вимір діаметра свердловин тощо [16, 32, 37, 38].
РОДОВИЩЕ НАФТИ І ГАЗУ (oil and gas deposit) – структурно-відокремлена ділянка земної кори, з якою закономірно пов'язані один або більше покладів нафти і газу; за структурними формами і генезисом виділяють типи родовищ [8, 14, 17, 18]:
– антиклінальних підняттів: нормальних; захоронених;
безкореневих; ускладнених;
– насунутих покривів;
– монокліналей і гомокліналей: зон розломів та інших
структурних ускладнень; зон виклинювань; зон стратиграфічних незгідностей;
– рифогенних та ерозійних виступів;
– синклінальних прогинів.
РОЗВІДКА РОДОВИЩ (exploration) [16, 32, 37, 38]:
 газових (gas field exploration) – комплекс робіт, які дозволяють визначити промислове значення і провести підготовку до розробки газового родовища, виявленого на
пошуковому етапі, – буріння розвідувальних свердловин,
дослідження літологічного складу порід, їхніх колекторських властивостей, потужності та газонасиченості продуктивних горизонтів, зміни їхніх параметрів по площі й по
розрізу, дослідження фізико-хімічного складу води і газу,
установлення продуктивності свердловин і т. ін.;
 нафтових (oil field exploration) – комплекс робіт, які дозволяють визначити промислове значення і провести під338

готовку до розробки нафтового родовища, виявленого на
пошуковому етапі, включає буріння свердловин і проведення досліджень, необхідних для підрахунку запасів родовища і проектування його розробки; від розвідки газових родовищ відрізняється більш густою сіткою розвідувальних свердловин.
РОЗВІДУВАЛЬНА ГЕОФІЗИКА (exploration geophysics) – комплекс польових геофізичних досліджень з метою пошуків і розвідки родовищ корисних копалин, контролю за їхнім відпрацюванням, рішення інженерно-геологічних завдань під час будівництва
великих споруд, доріг, нафтопроводів тощо; базується на вивченні
природних і штучно збурених полів (геомагнітного, гравітаційного, електромагнітного, геотермічного, ядерно-фізичного тощо);
включає аерогеофізичну, морську геофізичну, польову (наземну)
геофізичну розвідки, геофізичні дослідження у свердловинах та
інших підземних виробках тощо [16, 32, 37, 38].
РОЗРОБКА РОДОВИЩ (exploitation, mining) – система організаційно-технічних заходів з видобування корисної копалини з
надр Землі [16, 32, 37, 38]:
 газових (exploitation of gas field) – комплекс робіт з вилучення природного газу з пласта-колектора: буріння спостережних і експлуатаційних свердловин, дотримання
припустимих технологічних режимів їхньої експлуатації,
промислова обробка газу, що надходить на денну поверхню, забезпечення заданого режиму видобутку газу з оптимальними техніко-економічними показниками і режимом
газовіддачі, капітальний ремонт свердловин тощо;
 газоконденсатних (exploitation of gas condensate field)
– комплекс робіт з вилучення газоконденсатної суміші з
пласта-колектора;
 нафтових (oil field exploitation) – здійснення процесу
пересування рідин (нафти, води) і газу в пластах до експлуатаційних свердловин завдяки системі нафтових, нагнітальних і контрольних свердловин. Головні технікоекономічні показники: дебіт нафти, зміни його в часі, коефіцієнт нафтовіддачі, капітальні вкладення, собівартість
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тощо. Сучасні системи розробки в більшості випадків передбачають нагнітання води в пласт, застосовуються три
види заводнення: законтурне або приконтурне (для відносно невеликого розміру покладів), внутрішньоконтурне та
площинне (для покладів середнього розміру і великих).
Витискання нафти водою відбувається для нафти з в'язкістю в пластових умовах до 0,015–0,02 н·с/м2; при великих
в'язкостях коефіцієнт нафтовіддачі зменшується, а витрати води на витискання одиниці об'єму нафти збільшуються. Підвищення нафтовіддачі досягається додаванням
присадок: поверхнево-активних речовин, вуглекислоти,
речовин, що підвищують в'язкість води тощо.
РОЗРОБКА РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ (exploitation, mining)
– технологічний процес вилучення з родовищ нафти, газу, супутніх корисних компонентів, який складається з досліднопромислової та промислової розробки родовища [16, 32, 37, 38]:
 дослідно-промислова (experimental-industrial) – стадія
геологічного вивчення родовища, на якій здійснюється
видобуток з родовища обмеженої кількості нафти і газу з
метою визначення його промислової цінності, уточнення
гірничо-геологічних і технологічних параметрів, необхідних для підрахунку запасів нафти, газу і супутніх компонентів та обґрунтування вибору раціонального методу
(технології) промислової розробки родовища;
 промислова (industrial) – технологічний процес вилучення з родовища нафти, газу та супутніх корисних компонентів, що здійснюється на основі відповідних проектних документів після завершення геологічного вивчення родовища,
геолого-економічної оцінки і затвердження у встановленому
порядку запасів нафти, газу і супутніх компонентів.
СВЕРДЛОВИННІ (well) [16, 32, 37, 38]:
 геофізика (well geophysics) – геофізичні дослідження,
що виконуються з метою вивчення масиву гірських порід
в оточенні свердловин і між свердловинами (на відмінність від каротажу) із завданнями: виявлення тіл корисних
копалин і визначення їхнього положення, розмірів, форми,
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елементів залягання; оцінка фізичних параметрів і мінерального складу тіл; підрахунок запасів корисних копалин;
кореляція та побудова (з використанням даних каротажу)
геологічних розрізів.
СЕЙСМОКАРОТАЖ (seismic logging) – дослідження пружних
властивостей гірських порід у стінках бурових свердловин шляхом
визначення швидкостей сейсмічних хвиль, їхніх коефіцієнтів відбиття, проходження і поглинання з метою інтерпретації матеріалів
сейсморозвідки, досліджень літологічного складу і фізичних особливостей гірських порід, виділення нафтогазоносних горизонтів і
контролю за технічним станом свердловин [16, 32, 37, 38].
СЕЙСМОЛОГІЯ (seismology) – розділ геофізики, який вивчає
чинники, підготовку і процес землетрусів, а також їхні наслідки [16].
СЛАНЦЕВИЙ ГАЗ (shale gas) – газ, який накопичується внаслідок сорбування і компресії у сланцевих колекторах [27, 36].
СПОСОБИ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ (way of oil extruction)
[16, 32, 37, 38]:
 безкомпресорний газліфтний (uncompressed gaslift) –
у свердловину подають газ під тиском з розташованих поблизу газових пластів;
 ерліфтний (erlift) – як робочий агент використовують повітря (Західний Сибір, Туркменістан, Західний Казахстан),
його недоліки – необхідність спалювання попутного нафтового газу, змішаного з повітрям, що викликає забруднення
атмосфери, підвищена корозія трубопроводів і т. ін.;
 компресорний або газліфтний (compressed or gaslift) –
у свердловину компресором закачують газ, який змішується з нафтою, щільність нафти знижується, забійний
тиск стає нижчим за пластовий, що викликає рух рідини
до поверхні землі;
 механізований (mechanical) – нафта підіймається на земну поверхню за рахунок підведеної ззовні енергії;
 насосний (pumping) – на визначену глибину спускають
насоси, які приводяться в дію за рахунок енергії, що передається різними способами, зокрема штанговими насосами; нафта, яка надходить з надр на поверхню землі, міс341

тить супутній газ (50–100 м3/т), воду (200–300 кг/т), мінеральні солі (до 10–15 кг/т), механічні домішки;
 фонтанний (fountained) – полягає у використанні енергії
пластів, застосовується в початковий період експлуатації,
коли пластовий тиск покладу досить великий; свердловини,
що експлуатуються цим способом, обладнують спеціальною арматурою, яка дає змогу герметизувати гирло свердловини, регулювати та контролювати режим її роботи, забезпечувати повне закриття свердловини під тиском.
УМОВНЕ ПАЛИВО (relative fuel) – одиниця обліку органічного
палива, що застосовується для зіставлення ефективності різних
видів палива та їхнього сумарного обліку – 1 кг палива з теплотою
згоряння 7000 ккал/кг (29,3 Мдж/кг). Співвідношення між умовним
і натуральним паливом виражається формулою [16, 32, 38]:
Qр
Ву = н · Вн = Е · Вн,
7000
Ву – маса еквівалентної кількості П. у., кг; Вн – маса натурального палива, кг (тверде та рідке паливо) або м3 (газоподібне); Qнр –
найнижча теплота згоряння даного натурального палива, ккал/кг
або ккал/м3; Е – калорійний еквівалент. Значення Е беруть: для
нафти 1,4; коксу 0,93; торфу 0,4; природного газу 1,2
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РОЗДІЛ VIII
Екогеологія, гідрогеологія
та інженерна геологія
Екогеологія
Головним завданням екогеології є визначення комплексних засобів захисту геологічного середовища від негативного
техногенного впливу. При геологічному і технікоекономічному вивченні родовищ корисних копалин найбільш
актуальним питанням є забезпечення техногенноекологічної безпеки в зонах впливу майбутніх, діючих або законсервованих гірничодобувних комплексів.
Головними факторами, які впливають на екологічний стан
територій видобутку і переробки мінеральної сировини гірничодобувних регіонів і районів України, є: 1 – порушення породного масиву внаслідок ведення гірничих робіт; 2 – накопичення
відходів гірничодобувного і переробного комплексів; 3 – порушення гідрогеологічного режиму території. Усі інші фактори
(розвиток небезпечних геологічних процесів, забруднення атмосфери, ґрунтів, підземних і поверхневих вод тощо) у більшості
випадків є похідними від цих трьох.
Ураховуючи оцінки екологічного стану гірничодобувних
регіонів України, їх поділяють на три групи з таким станом довкілля: 1 – частково погіршеним (Східний нафтогазопромисловий, Чорноморсько-Азовський, Кременчуцький
залізорудний, Житомирський нерудної сировини і титану
та ін.); 2– суттєво погіршеним (Львівсько-Волинський, Білозерський залізорудний, Нікопольський марганцеворудний);
3 – критичним станом довкілля (Донецький, Криворізький).

АДАПТИВНА ЄМНІСТЬ [1]:
 довкілля (adaptive capacitance of the environment) щодо використання природних ресурсів – інтегральний пока346

зник ступеня використання природних ресурсів (їхньої кількості), при якому різко зростає швидкість негативних
змін природних умов;
 організму людини (hunan adaptive capacitance) щодо
антропогенних (техногенних) змін природних умов – інтегральний показник, який враховує ступінь і швидкість
відхилення параметрів довкілля від природних під впливом діяльності людини, при якому втрачається здатність
організму до адаптації на фізичному і генетичному рівнях;
 ресурсу (adaptive capacitance of resource) – кількість
використаного природного ресурсу того чи іншого виду,
за якої ресурс втрачає свої якісні характеристики або довкілля виявляється вже неспроможним до адаптації без
суттєвих змін своїх параметрів.
ВІДХОДИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА (mining waetes) –
різноманітні за складом і фізико-хімічними властивостями залишки мінеральної маси, що утворюються при видобуванні та
переробці мінеральної сировини, одержання яких не є метою
основного виробництва [6]:
– відходи, складені з природних мінеральних утворень,
ідентичних за речовинним і фазовим складом видобутої
мінеральної маси (розкривні та шахтні породи, рудний
дріб'язок, хвости збагачення, підземні води та гази); вони
застосовуються як заповнювачі бетонів, глиниста, карбонатна, силікатна сировина, будівельні матеріали тощо;
– техногенні утворення, які одержують при металургійному або хімічному переділі, при енергетичному використанні мінеральної сировини (шлаки, шлами, кеки, згарки,
золи та ін.);
– продукти, що утворилися при тривалому зберіганні у
відвалах за рахунок фізико-хімічних процесів (самозаймання, розкладання шлаків та ін.).
ГЕОЕКОСИСТЕМА (geoecosystem) – генетично єдиний просторово обмежений компонент навколишнього природного середовища, що розглядається як геоекологічний об'єкт, у межах
якого здійснюються природні геологічні процеси і який піддається впливу антропогенної діяльності [15].
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ГІРНИЧОДОБУВНИЙ РЕГІОН (mining region) – техногенноприродна система, яка характеризується зосередженням гірничодобувних робіт та їхніми значними масштабами на території, у
межах яких можуть відокремлюватись гірничодобувні райони
зосередженого ведення гірничих робіт, що складаються з окремих
гірничодобувних об`єктів, і окремі гірничодобувні об'єкти [15].
ГРАНИЧНІ ДОПУСТИМІ КОНЦЕНТРАЦІЇ (maximum
permissible concentrations) – показники, що визначають максимальний вміст шкідливої речовини в природному об'єкті або продукції, який за обумовлений період не впливає на стан здоров'я людини чи інших організмів. За величиною ГДК забруднювальні речовини поділяються на чотири класи небезпеки (від більшої до меншої): I) As, Cd, Hg, Se, Pb, F, Zn, бензопірен, озон тощо; II) кислоти,
луги, фенол; III) B, Co, Ni, Mo, Cu, Sb, Cr, толуол, метиловий спирт
і т. д.; IV) Ba, V, W, Mn, Sr, бензин, ацетон тощо [1].
ҐРУНТ (soil) – поверхневий родючий шар земної кори [21]:
 болотний (bog, spewy) – утворюється в умовах надмірного
зволоження, яке стає на перешкоді надходженню повітря,
у езультаті у верхній частині формуються торфи, а в нижній
– елювіальний шар (де відбуваються процеси вилуговування) і глеєвий (глина і суглинок), збагачений оксидами заліза;
 викопний (buried, fossil) – ґрунти минулих геологічних
періодів, наприклад гумусові горизонти в лесах; глини, пронизані корінням, які підстеляють вугільні шари; кори вивітрювання; деякі вуглисті піщано-глинисті породи тощо;
 латеритний (lateritic) – червоні ґрунти, які утворюються
в тропічних і субтропічних країнах на латеритах, зазвичай
низькородючі.
ҐРУНТ (ground, soil and rock) – багатокомпонентна динамічна
система, яка включає розкладені й перероблені гірські породи,
ґрунти і техногенні утворення, що є об'єктами інженерної діяльності, використовуються як основа будинків і споруд, матеріал
для спорудження транспортних мереж, підземних споруд тощо;
складається із твердих (мінерали і уламки порід, лід, органомінеральні утворення), рідких (водні розчини), газоподібних
(повітря, гази) компонентів. Головні типи ґрунтів [23]:
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– дисперсні – осадові незцементовані (незв'язані й зв'язані), штучні;
– скельні – магматичні (ефузивні, інтрузивні), метаморфічні, осадові (хемогенні, органогенні, уламкові) і т. ін..
ҐРУНТОЗНАВСТВО (soil and rock engineering) – розділ інженерної геології, який вивчає склад, будову, властивості ґрунтів,
закономірності їхнього формування і змін у результаті інженерно-господарської діяльності [6].
ЕКОЛОГІЯ (ecology) – наука про співвідношення рослинних і
тваринних організмів з навколишнім середовищем [23].
ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ (environmental geology) – наука,
яка вивчає комплекс зв'язків між людиною і літосферою, об'єктом якої є верхня частина земної кори, включаючи антропогенні
морфоструктури і підземну гідросферу, тобто ті складові геологічного середовища, що в той чи інший спосіб зазнають впливу
господарської діяльності людини [1].
ЕКОЛОГІЧНА НЕБЕЗПЕКА (environmental hazards) – викликана природними чи антропогенними чинниками, наближена
в часі реальна загроза життєдіяльності населення та інтенсивних
змін стану довкілля на великих площах із значними матеріальними та соціальними збитками [8].
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА (environmental safety) – стан захищеності довкілля (збереження рівноваги природних екосистем) та
умов життєдіяльності людей від реальних або потенційних загроз
небезпечних впливів природних або антропогенних чинників [8].
ЕКОЛОГІЧНА ВЛАСТИВІСТЬ ЛІТОСФЕРИ (environmental
properties of the lithosphere) – характеристика літосфери, її специфічний, екологічно значущий атрибут, обумовлений природою її
речовинного складу, геодинамічних, геохімічних і геофізичних
полів та органічно пов'язаний з життєзабезпеченням біоти, умовами її існування й еволюції [15].
ЕКОЛОГІЧНА ГЕОДИНАМІКА (environmental geodynamics) – напрям екогеології, який досліджує морфологічні, ретроспективні й прогнозні завдання, пов'язані з вивченням дії
природних і антропогенних геологічних процесів на біоту,
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включаючи людину як з позицій оцінки можливих катастроф,
так і комфортності її мешкання [1].
ЕКОЛОГІЧНА ГЕОФІЗИКА (environmental geophysics) –
напрям екогеології, який досліджує морфологічні, ретроспективні й прогнозні завдання, пов'язані з вивченням геофізичних полів природного і техногенного походження, їхнім відхиленням
від норми і дією на біоту [1].
ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ (environmental geochemistry) – напрям екогеології, який досліджує морфологічні, ретроспективні й
прогнозні завдання, пов'язані з вивченням впливу геохімічних полів природного і техногенного походження на біоту. Серед цих
полів виділяються літогеохімічні, гідрогеохімічні, біогеохімічні та
атмогеохімічні. Об'єктом дослідження є речовинний (мінеральний)
склад літосфери, міграція рухомих з'єднань хімічних елементів,
їхніх аномальних концентрацій і характер дії на біоту з використанням методів геохімії, мінералогії, петрографії, гідрогеології
й аних медико-біологічних оцінок стану біоти [1].
ЕКОЛОГІЧНІ ЗБИТКИ (ecological missing) – вартісна форма
шкоди, пов'язаної з деструктивними змінами навколишнього
природного середовища. За часом дії збитки поділяються на поточні та прогнозні. Крім того, збитки диференціюються на потенційні, можливі, відвернені. Відшкодування збитків здійснюється відповідно до чинного законодавства юридичними та фізичними особами, які винні в нанесенні шкоди об'єктам навколишнього природного середовища [8].
ЕКОЛОГІЧНІ
ФУНКЦІЇ
ЛІТОСФЕРИ
(ecological
functions lithosphere) – головні властивості літосфери, які
впливають на біоту [1]:
 геодинамічна (geodynamic) – властивість, яка відображає властивості літосфери впливати на стан біоти, безпеку
і комфортність мешкання людини через природні й антропогенні процеси та явища;
 геохімічна (geochemical) – властивість, яка відображає
властивості геохімічних полів (неоднорідностей) літосфери природного і техногенного походження впливати на
стан біоти загалом, включаючи людину;
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 ресурсна (resource) – властивість, яка визначає роль мінеральних, органічних і органомінеральних ресурсів і геологічного простору літосфери для життя і діяльності біоти
як біогеоценозу, так і соціальної структури.
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ (production ecologic) – рівень
якості продукції (мінеральної сировини), що полягає в її здатності
бути використаною за функціональним призначенням без нанесення неприпустимої негативної дії навколишньому природному середовищу [15].
ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНІ (ecologo-geological) [8, 9, 24]:
 картування (mapping) – вивчення еколого-геологічних
умов та їхня екстраполяція з використанням матеріалів дистанційного зондування й аерогеофізичних робіт; різновид
геологічних робіт для отримання інформації про локальний
і регіональний стан еколого-геологічних умов; основні об'єкти досліджень – еколого-геологічні системи (гірські породи, ґрунти, підземні води, геохімічні й геофізичні поля,
геодинамічні та інші сучасні процеси, техногенні системи,
що впливають на стан і параметри літосфери і біосфери);
 моделювання (modelling) – створення моделей стану
еколого-геологічної системи тієї або іншої території й
прогнозу трансформації її за реальних або можливих змін
геологічного компонента в процесі його взаємодії з джерелами дії як природними, так і техногенними з метою
прогнозної оцінки наслідків цих дій на літосферу і біоту;
головні завдання:
– створення моделей стану еколого-геологічної системи тієї або іншої території;
– побудова моделей прогнозу зміни еколого-геологічних умов;
– розробка і вибір моделі оптимальної еколого-геологічної
системи території;
– коректування постійно діючої моделі екологогеологічної системи;
 моніторинг (monitoring) – система постійних спостережень, оцінки, прогнозу стану і зміни еколого-геологічної си351

стеми, що проводиться з метою розробки рекомендацій та
управлінських рішень, направлених на забезпечення її оптимального екологічного функціонування і стійкого розвитку.
ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ (ecological and geological
conditions ) – сукупність конкретних екологічних властивостей
(функцій) літосфери, які відображають сучасний або палеостан
умов життєдіяльності живих організмів у даному об'ємі літосфери як середовищі їхнього мешкання [1].
ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
(contamination of the environment, environmental pollution) –
процес зміни складу і властивостей сфер Землі за рахунок діяльності людини, що призводить до погіршення якості атмосфери, біосфери, гідросфери, літосфери; ступінь шкідливого впливу
промислового об'єкта на навколишнє середовище з урахуванням
спеціальних, гігієнічних, економічних чинників; потік речовини,
що забруднює довкілля; різновиди [9]:
 антропогенне (Anthropogenous) – обумовлене діяльністю людини;
 атмосферне (atmospheric) – забруднення атмосфери
техногенними та іншими чинниками;
 радіоактивне (radioactive) – зараження атмосфери, гідросфери, ґрунтів продуктами видобутку і переробки радіоактивних елементів, відходами атомної промисловості
та ядерних випробувань.
ЗАКОНОДАВСТВО ПРИРОДООХОРОННЕ (environmental
legislation) – установлення юридичних (правових) норм і правил, а також введення відповідальності за їхнє порушення в частині охорони природи, включає правову охорону природних ресурсів, природних територій, що охороняються, довкілля населених пунктів, природоохоронні міжнародно-правові акти [9].
ЗАХОРОНЕННЯ ВІДХОДІВ (burial of waste, waste burial) –
ізоляція промислових і побутових відходів (у тому числі токсичних) шляхом їхнього розміщення в надрах землі (у гірничих
виробках законсервованих шахт, спеціальних підземних спорудах, природних порожнинах) і в морських глибинах [6, 9].
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ЗВЕДЕНИЙ ВИКИД (summary ejection) – сумарний викид
усіх забруднювальних речовин у довкілля з урахуванням відмінності в ступені їхньої шкідливості, яка визначається за відношенням гранично допустимих концентрацій (ГДК) або спеціальними медико-біологічними дослідженнями [18].
ЛАНДШАФТ (landscape) – основна одиниця фізико-географічного поділу (районування) – генетично єдина територія з однотипним рельєфом, геологічною будовою, кліматом, загальним
характером поверхневих і підземних вод, закономірним сполученням ґрунтів, рослинних і тваринних співтовариств [22].
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (environment) – середовище
проживання та виробничої діяльності людства [22].
НЕБЕЗПЕКА (danger) – процес, властивість або стан природи,
суспільства чи техніки, які визначають загрозу для життя або благополуччя людей, об`єктів господарства чи навколишнього природного середовища, містить такі кількісні показники [8]:
– імовірність (частота) виникнення небезпечного фактора,
що розглядається;
– величину збитків від дії того чи іншого небезпечного
фактора;
– невизначеність у величинах як імовірності, так і збитку.
НЕБЕЗПЕЧНЕ ГЕОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ (dangerous geological
phenomen) – небезпечне для суспільства явище, яке є наслідком
дії геологічних процесів, що виникають у земній корі під впливом природних чи техногенних чинників або їхньої спільної дії
(землетруси, виверження вулканів, зсуви, підтоплення, селі, повені тощо) [26].
НЕБЕЗПЕЧНІ ПРИРОДНІ ПРОЦЕСИ (hazardous geological
processes) – сукупність геологічних процесів, які характеризуються
спільністю генетичних ознак, екологічними наслідками їхнього
прояву та екологічною спрямованістю, за числом можливих жертв
чи можливою площею ураженості та ін. Виділяють три блоки (групи) процесів: катастрофічні, небезпечні й несприятливі:
 катастрофічні (catastrophic) – процеси, які являють собою
безпосередню загрозу для життя людини і характеризуються
невизначеністю моменту виникнення та інтенсивністю про353

яву – це атмосферні вихори, урагани і смерчі; пилові та соляні бурі; повені; землетруси; виверження вулканів; снігопади; цунамі; зсуви, селі, снігові лавини, обвали; провали; падіння на Землю великих метеоритів, астероїдів і комет;
 небезпечні (hazardous) – процеси, які чинять безпосередню дію (механічну, хімічну та ін.) на абіотичну складову
екосистеми і лише опосередковано, (через її зміну або руйнування) – на флору, живі організми та людину (засухи; спустелення; зміна рівня водоймищ; яриста і вітрова ерозія; ерозія ґрунтів; карст; абразія та діяльність льодовиків);
 несприятливі (аdverse) – процеси, які включають велику
групу природних і техногенних геологічних процесів, що
не являють собою безпосередньої загрози для життя людини й тварин і не призводять до руйнування (але викликають
зміни) абіотичної складової екосистем, погіршують умови
існування біоти і людини (заболочування, бічна і донна
ерозія, суфозія, поверхневий карст та ін.) [1].
НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИ (dangerous waste) – відходи фізичні,
хімічні або біологічні, характеристики яких являють або можуть
являти небезпеку для навколишнього природного середовища і
здоров'я людини, які вимагають спеціальних методів і способів
поводження з ними [9].
ПИЛОВИБУХОЗАХИСТ (dust and explosions protection) –
заходи з попередження та локалізації вибухів вугільного пилу в
шахтах; здійснюють способами, що ґрунтуються на застосуванні
інертного пилу, – гідропиловибухозахист [6].
ПИЛОВИЙ РЕЖИМ ШАХТИ (mine dust mode) – система заходів з попередження вибухів вугільного пилу (небезпечними
вважаються пласти вугілля з виходом летких горючих речовин
15 % і більше, крім антрацитів, пил яких невибуховий) при видобуванні сірчаних і сірчаноколчеданних руд, а також на вуглезбагачувальних фабриках [6].
ПЛИВУН (drift sand) – насичений водою ґрунт, що здатен розтікатися та спливати (супіски, пухкі піски, ґрунти з колоїдними
частками розміром менше 0,001 мм, які виконують роль мастила). Пливунні властивості ґрунту враховуються при будівництві
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та гірничих роботах, які ведуться із застосуванням прохідницьких щитів, кесонів, шляхом заморожування ґрунтів тощо [2].
ПОРУШЕНІ ЗЕМЛІ (land violation) – землі, що втратили свою
господарську цінність, або такі, що є джерелом негативного
впливу на навколишнє середовище у зв'язку з порушенням ґрунтового покриву, гідрогеологічного режиму та утворення техногенного рельєфу внаслідок виробничої діяльності людини (при
розробці РКК, дослідницькі, будівельні та ін. роботи) [21].
ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННА СИСТЕМА (natural and
anthropogenic systems) – сукупність просторово обмежених,
пов'язаних матеріальною і функціональною єдністю природних і
штучних (антропогенних) об'єктів. За масштабом природноантропогенні системи поділяють на глобальну, міжрегіональні,
регіональні й локальні [15].
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ (nature management) – сукупність впливів на географічну оболонку Землі, що розглядається як
сфера виробничої та наукової діяльності, сукупність засобів, які
застосовує суспільство для комплексного вивчення, освоєння, використання, відновлення, поліпшення й охорони природного середовища та природних ресурсів з метою розвитку продуктивних
сил, забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини [17].
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ (land reclamation) – комплекс
гірничотехнічних, інженерно-будівельних, меліоративних, сільськогосподарських, лісових та інших робіт, спрямованих на відтворення продуктивності й цінності порушених земель, поліпшення умов довкілля; зазвичай виділяють два етапи:
– технічний – підготовка земель для подальшого цільового
використання (планування, формування укосів, знімання,
транспортування та нанесення ґрунтів і родючих порід на
землі, що рекультивуються, будівництво шляхів, гідротехнічних і меліоративних споруд тощо);
– біологічний – заходи з відтворення родючості земель, які
здійснюються після технічної рекультивації (комплекс агротехнічних і фітомеліоративних заходів, спрямованих на
відновлення флори та фауни) [6].
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ТЕХНОГЕНЕЗ (technogenesis) – процес змін природних комплексів під впливом виробничої діяльності людини [8].
ТЕХНОГЕННІ (technogenous) [6, 8, 10]:
 ґрунти (earth) – штучні ґрунти, що утворилися в результаті гірничотехнічної, інженерно-будівельної, сільськогосподарської та інших видів діяльності;
 рельєф (relief) – рельєф, утворений внаслідок виробничої
діяльності людини;
 родовища (deposits) – скупчення мінеральних речовин,
що утворилися в результаті відходів гірничозбагачувального, металургійного та інших виробництв
(відвали, хвостосховища, золо- і шлаковідвали тощо);
 сировина (raw material) – корисні компоненти, що видобуваються з відвалів і хвостосховищ гірничо-збагачувальних та інших підприємств.
ТЕХНОГЕННІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ (technogenic
ecological processes) – сучасні геологічні процеси, які відбуваються під впливом господарської діяльності людини в літосфері
і безпосередньо впливають на умови розвитку живих організмів
і людського суспільства. До них належать хімічне, теплове, радіаційне й біологічне забруднення геологічних об'єктів, техногенна активізація ендогенних і екзогенних геологічних процесів,
зміни геофізичних і геохімічних полів, формування техногенних
відкладів тощо [1].
ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНІ ЗЕМЛІ (technologically
contaminated land) – землі, забруднені внаслідок господарської
діяльності людини, що призвела до деградації земель та її негативного впливу на довкілля і здоров'я людей [18].
ЧИННИКИ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ І БІОСФЕРУ (factors
of anthropic impact on the natural environ-ment and the
biosphere) – чинники, які пов'язані з діяльністю людини і в значних масштабах спричиняють зміни складових довкілля. До основних елементів належать [1]:
 концентрація населення в місцях промислового виробництва;
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 вилучення земель під промислові й військові об`єкти та
розміщення відходів;
 фрагментація територій внаслідок розвитку інфраструктури;
 розвиток небезпечних геологічних процесів (просідань
денної поверхні, карсту, суфозії, зсувів);
 зміни гідрогеологічного режиму територій (осушення,
підтоплення, зміни природного дренажу територій);
 велика розораність території країни та велика частка орних земель у структурі сільгоспугідь;
 невеликий відсоток земель рекреаційного призначення;
 мала лісистість території країни;
 девастованість природних і створення техногенних ландшафтів;
 забруднення повітря, ґрунтів, поверхневих і підземних вод.
ШКОДА ДОВКІЛЛЮ (environmental damage) – збитки внаслідок негативних впливів гірничопромислових підприємств на
навколишнє природне середовище, сільське, лісове та водне господарство, запаси корисних копалин у надрах, виражені у вартісній формі. Розрізняють шкоду [18]:
– можливу – втрати, можливі при забрудненні середовища, виявляється у вигляді втрат трудових, матеріальних,
грошових ресурсів, що виникають при забрудненні;
– фактичну – втрати, пов'язані зі зміною встановленої рівноваги стану навколишнього природного середовища та
соціально-економічними наслідками такої зміни;
– відвернену – різниця між можливою і фактичною шкодою в певний момент часу.

Гідрогеологія та інженерна геологія
Гідрогеологія – напрям геології, який вивчає підземні води: їх
походження, умови залягання, закони руху, фізичні і хімічні
властивості, взаємозв'язок з атмосферно-поверхневими водами, а також їхні якості у зв'язку з діяльністю людини.
Інженерна геологія – галузь геології, яка вивчає геологічні
процеси та фізико-технічні властивості гірських порід, які ви357

значають умови проектування, будівництва та експлуатації
споруд. Інженерно-геологічні дослідження визначають напрямки
можливих заходів, спрямованих на збереження стійкості природних ґрунтових мас і геологічного середовища.
Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження є
невід'ємною складовою геологорозвідувальних робіт і забезпечують отримання необхідної інформації про гірничогеологічні умови розробки родовищ корисних копалин,
складність геологічної будови об'єктів використання надр.
Отримані дані слугують гірничо-геологічним обґрунтуванням кондицій на мінеральну сировину, які забезпечують
оптимальний вибір способів і систем відпрацювання родовищ корисних копалин.

АРТЕЗІАНСЬКІ (artesian) [2, 6, 16]:
 басейн (artesian basin) – сукупність артезіанських водоносних горизонтів або комплексів, як правило, приурочених до
негативних геологічних структур – синекліз, мульд, прогинів,
міжгірських западин (Великий Австралійський, Паризький,
Московський артезіанські басейни); виділяються три області:
– сучасного живлення і створення напору – площі виходу на денну поверхню водоносних порід, що становлять артезіанський басейн і його підставу, де атмосферні опади і води поверхневого стоку проникають у водоносні породи;
– розвантаження – ділянки виходу водоносних горизонтів і комплексів на поверхню на більш низьких гіпсометричних відмітках порівняно з областю живлення, сукупність відкритих (висхідні джерела в долинах рік, зонах розломів та ін.) і прихованих (джерела в руслі рік,
під алювіальними відкладами, на морському дні тощо)
осередків розвантаження;
– поширення напору – основна площа розвитку артезіанського басейну, для водоносних горизонтів якої характерні п'єзометричні (напірні) рівні підземних вод;
 води (artesian water) – напірні пластові води, що залягають
між водотривкими шарами, поширені в межах синекліз, запа358

дин, мульд, крайових і передових прогинів, міжгірських западин, синклінальних прогинів, грабенів, зонах тектонічних
розломів, зазвичай приурочені до дочетвертинних порід, рідше зустрічаються в четвертинних відкладах; розкриті свердловинами в артезіанських басейнах підіймаються вище крівлі
водовмісного шару, а за наявністю надмірного гідростатичного тиску виливаються на поверхню землі.
БАЛАНСОВІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЗАПАСИ ПІДЗЕМНИХ
ВОД (balance reserves of underground waters) – експлуатаційні
запаси, для яких на момент проведення геолого-економічної
оцінки згідно з техніко-економічними розрахунками або матеріалами фінансової звітності доведено, що коефіцієнт рентабельності продукції добувного підприємства є достатнім для економічно ефективного видобування протягом терміну їхньої експлуатації при застосуванні сучасної техніки і технології видобування і водопідготовки та забезпеченні вимог охорони навколишнього середовища [19].
ВИСНАЖЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД (depletion of groundwater) – спрацювання рівнів нижче меж, установлених при оцінці запасів підземних вод, а у випадку, коли оцінка запасів на
ділянці розташування водозабірної споруди не проводилась, виснаження підземних вод визначається за умови прогресуючого
зменшення дебіту водозабору і зниження рівнів у водоносному
горизонті в зоні впливу водозабору (або одного з цих показників
при стабілізації іншого за умови, коли потужність обводненого
інтервалу наближається або переважає рівень, який забезпечує
роботу водозабірного устаткування), що свідчить про перевищення витрат води над джерелами живлення підземних вод [20].
ВОДНІ (water) [2, 6, 9, 16]:
 баланс (water balance) – кількісний вираз кругообігу
води в атмосфері, гідросфері й на Землі загалом характеризує всі форми надходження і витрат води в рідкому, пароподібному і твердому стані, основні методи підрахунку:
– за багаторічний період: x0 = y0 + z0 (де x0 – опади на
площі водозбору, мм; y0 – річковий стік, мм; z0 – випарювання, мм);
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– за багаторічний період для замкнутого річкового басейну: x0 = y0 + z0 + W0 (де W0 – середня багаторічна величина живлення глибоких водоносних горизонтів);
– для безстічних областей, де y0 = ± W0 = x0 – z0;
(± W0 = x0 – z0);
– для суші зі стоком в океан: zc = xc – y (де zc – річне
випаровування з поверхні суші, xc – річні опади на поверхні суші, y – річний річковий стік з поверхні суші);
– для Світового океану: zm = xm + y (zm – річне випаровування з поверхні океанів і морів, мм; xm – річні опади
на поверхні океанів і морів, мм);
– для всієї земної кулі: zc + zm +zn = xc + xm + xn (zn – річне
випаровування для безстічних областей суші, мм; xn –
річні опади безстічних областей суші, мм);
 законодавство (water legislation) – сукупність юридичних норм, які регулюють суспільні стосунки з використання й охорони вод, установлюють право власності, порядок користування поверхневими і підземними водами,
особливості організації державного управління і контролю
в галузі використання й охорони вод і т. ін.;
 об'єкт (water object) – природний або штучний об'єкт
ландшафту чи геологічна структура, де зосереджуються
води (річка, водоносний горизонт тощо) загальнодержавного значення (питні та технічні води, які є джерелом
централізованого водопостачання) чи місцевого (питні та
технічні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання);
 ресурси (water resources) – придатні для використання
поверхневі й підземні води (включаючи води річок, озер,
каналів, водосховищ, морів і океанів, ґрунтові й атмосферні води, льодовики і т. ін.).
ВОДОВІДДАЧА (yield of water of rock) – здатність водонасичених гірських порід віддавати воду шляхом вільного стікання
під дією сили ваги; питома водовіддача – кількість води, яку
можна одержати з 1 м3 породи. Величина водовіддачі m визначається відношенням об'єму вільно стікаючої води до об'єму
всієї породи, вона дорівнює різниці між повною Wn і максимальною молекулярною вологоємністю Wm : m = Wn – Wm [6, 16].
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ВОДОВІДЛИВ (water pumping) – відвід і видалення підземних
або поверхневих вод з діючих шахт, кар'єрів і під час проходження вертикальних, похилих і горизонтальних гірничих виробок, котлованів, траншей; виконується, як правило, з підйомом
води, а зі штолень і траншей – самопливом з використанням
дренажних канав, трубчастих колекторів, підземних дренажних
пристроїв, ділянкових і головних водозбірників, камер з насосами, нагнітальних трубопроводів [6].
ВОДОЗАБІР ПІДЗЕМНИХ ВОД (water intake groundwater) –
це комплекс гідротехнічних споруд, які зведені з метою водопостачання відповідних споживачів зазвичай на базі експлуатаційних запасів цільових водоносних горизонтів [20].
ВОДОНАПІРНИЙ РЕЖИМ (water regime, hydrolycity) – режим, за якого приплив корисної копалини до забоїв добувних
свердловин зумовлений енергією контурної води, що напором
стиснутого газу пересувається до газового покладу [6].
ВОДОНАСИЧЕНІСТЬ (water saturation of rocks) – ступінь
заповнення порового простору, пустот і тріщин гірської породи
водою, відповідає вологості гірських порід і визначається їхньою вологоємністю [2].
ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ (watertight) – властивість гірської
породи не пропускати через себе вільну воду при напірних градієнтах, які існують у природі (глини, глинисті сланці, нетріщинуваті вапняки, масивні кристалічні породи тощо) [2].
ВОДОНОСНІ (aquifer) [2, 6]:
 горизонт (water-bearing horizon, water-bearing level) –
відносно однорідна за літологічними і водними властивостями, витримана по площі й у розрізі, насичена вільною
гравітаційною водою товща гірських порід, що містить
ґрунтові води; у гідродинамічному відношенні являє собою
єдине ціле; за умовами залягання і водного режиму виділяють водоносні горизонти ґрунтових, міжпластових, ненапірних та артезіанських (напірних) вод; за будовою – прості
одношарові, двошарові, багатошарові; зазвичай відповідає
стратиграфічному ярусу, відділу, або їхній частині;
 комплекс (water-bearing system) – витримана в розрізі
водонасичена товща регіонального поширення різнорід361

них за складом порід, пов'язаних спільними гідродинамічним і гідрогеологічним режимами, обмежена знизу й зверху регіонально витриманими водотривкими шарами, що
виключають або ускладнюють гідравлічний зв'язок із суміжними водоносними комплексами. Кожний водоносний
комплекс має певну область живлення, створення напору і
розвантаження, що й забезпечує особливості умов нагромадження, поширення і формування підземних вод. Як
правило, він включає кілька водоносних горизонтів. У
стратиграфічному відношенні він, як правило, відповідає
свиті, серії, ярусу, відділу, рідко системі.
ВОДОПІДГОТОВКА (water treatment) – очищення поверхневих і
стічних вод від механічних домішок, сполук заліза, нафти та інших
забруднювачів на водоочисних станціях та інших об'єктах [6].
ВОДОПОНИЖЕННЯ (fall of water table ) – зниження рівня і
напору води за допомогою дренажного обладнання під час гірничих робіт [6].
ВОДОПОСТАЧАННЯ (water supply) – забезпечення водою
гірничих підприємств для здійснення гідротехнологічних процесів виймання і транспортування твердих корисних копалин, видобутку нафти, рідкого збагачення корисних копалин, гідрозакладних робіт, гасіння підземних пожеж тощо [8].
ВОДОПОСТАЧАННЯ ОБОРОТНЕ (recycling water) – повторне надходження використаної води до технологічних циклів
або до побутових водопровідних мереж після її очищення
(у технологічних циклах іноді без очищення) [8].
ВОДОПРИПЛИВ (water influx, water inflow) – надходження
підземних і поверхневих вод до гірничих виробок; розрізняють
загальний, ділянковий і забійний водоприплив [6].
ВОДОПРОНИКНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД (water permeability of rocks) – здатність гірських порід пропускати через себе
воду за наявності перепаду тиску, її величина прямо залежить
від розмірів і кількості пор і тріщин у гірських породах (чим більше пори й тріщини і чим їх більше, тим легше вода проникає
через таку породу), відсортованості зерен гірських порід. До
добре проникних гірських порід належать гравій, крупнозернис362

ті піски, закарстовані та тріщинуваті породи; практично непроникними (водотривкими) породами є глини, щільні суглинки,
нетріщинуваті кристалічні, метаморфічні та щільні осадові породи. Кількісно водопроникність гірських порід характеризується коефіцієнтом фільтрації [2].
ВОДОРОЗПОДІЛЬНА СИСТЕМА (water distribution system)
– комплекс трубопроводів, насосного та іншого спеціального
обладнання нафтових промислів для подачі води до нагнітальних свердловин [6].
ВОДОСПОЖИВАННЯ (water consumption) – витрати води
гірничими підприємствами для виробничих, технічних і побутово-господарських потреб [26].
ВОДОСТІЙКІСТЬ (water resistance) – здатність речовин (вибухових та ін.) протистояти проникненню до них води чи зберігати свої властивості навіть за умови заповнення їх водою [26].
ВОЛОГІСТЬ ПРИРОДНА (humidity of rocks, moisture
content of rocks) – кількість води, що перебуває в порах і тріщинах породи в природних умовах її залягання, її величина залежить від складу порід, умов їхнього залягання, фізичних, водних
та інших властивостей, кількості опадів, що фільтруються з поверхні, величиною поверхневої випарності, вологості ґрунтового повітря та інших факторів [2].
ВОЛОГОЄМНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД (rock's specific
retention, rock's moisture capacity) – здатність гірських порід
вміщувати та утримувати певну кількість води за умови можливості вільного стоку залежно від ступеня літифікації гірської
породи й структури порового простору. Характеризується коефіцієнтом вологоємності, який виражається у вагових відсотках
(відношення маси води до маси сухої породи) або об'ємних (відношення об'єму води до об'єму породи). За ступенем вологоємності виділяються групи порід: вологоємні (торф, суглинок,
глина й ін.); слабовологоємні (глинистий пісок, лес, мергель,
глинистий пісковик та ін.); невологоємні (пісок, гравій, галечник, літифіковані гірські породи). Залежно від виду води, що
утримується в порах, розрізняється вологоємність:
– гігроскопічна Wr – здатність часток породи вбирати з
повітря пароподібну вологу; розрізняються неповна гігро363

скопічна вологоємність – кількість водних парів, що поглинається породою з повітря за існуючої відносної вологості, і максимальна – максимальна кількість водяної пари, що може поглинути порода при повному насиченні
повітря водяними парами;
– максимальна молекулярна Wm – характеризує максимальну кількість води, що утримується в породі силами
молекулярного притягання;
– капілярна Wk – характеризує максимальну кількість води, що утримується тільки в капілярних порах породи;
– повна Wn – відповідає максимальній кількості води, що
утримується в породі при повному насиченні пор водою
[2, 6, 16].
ВОДНИЙ ОБ'ЄКТ – сформований природою або створений
штучно об'єкт ландшафту чи геологічна структура, де зосереджуються води (річка, водоносний горизонт) [12].
ВОДОЗАБІР (water inlet, water intake works) – споруда або
пристрій для забору води з водного об'єкта. Водозабір підземних
вод може складатися з однієї або групи компактно розміщених
водозабірних споруд (свердловин, колодязів, каптажів) [19].
ВОДОТІК (water stream, water flow, channel) – природний чи
штучний водний потік, який рухається в бік схилу [2].
ВОДОУПОР (aquiclude, water-resistant) – шар відносно водонепроникної породи, що підстеляє або перекриває водоносний шар [16].
ВОДЯНИЙ КОНУС (water cone, aquatic cone, aqueous cone) –
локальне підняття поверхні ґрунтової води під час експлуатації
свердловин в нафтових чи газових покладах [6].
ГІДРАТАЦІЯ (hydration) – взаємодія речовин з водою, коли
молекули води не руйнуються (на відміну від гідролізу); може
відбуватися в розчинах, твердій, інколи газовій фазі; зворотний
процес – зневоднення – дегідратація [2].
ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ (hydrogeological) [2, 7, 16]:
 басейн (basin) – басейн підземних вод, елемент підземної гідросфери, який відповідає певній геологічній структурі, що контролює розповсюдження підземних вод, об364

межений за геолого-структурними і гідрогеологічними
критеріями, вміщує певний тип підземних вод; розрізняють басейни: артезіанські, ґрунтових і тріщинних вод,
підземного стоку;
 випробування (sampling) – сукупність польових і лабораторних досліджень для визначення фільтраційних якостей порід, хімічного і газового складу, режиму підземних
вод водоносних горизонтів і комплексів: дослідні відкачки, аналіз порових розчинів і порового тиску, відбір та
аналіз проб води тощо;
 дослідження (research) – сукупність послідовного цілеспрямованого дедалі детальнішого регіонального гідрогеологічного вивчення, прогнозування, виявлення, геологоекономічної та екологічної оцінки родовищ підземних вод;
 зйомка (surveying) – комплекс польових досліджень, що
виконуються з метою складання гідрогеологічних карт та
оцінки гідрогеологічних умов території; вивчаються породи водоносних горизонтів, їхні фільтраційні властивості,
витриманість по площі, потужність водовмісних і водотривких горизонтів, величина напору, типи, якість і режим
підземних вод; оцінюються геологічні, геоморфологічні,
гідрологічні, кліматичні та інші чинники, що впливають
на формування підземних вод;
 карта (map) – графічне зображення умов залягання, закономірностей розподілу і формування підземних вод певної території з їхніми якісними і кількісними характеристиками, де показано межі гідрогеологічних басейнів, області живлення, напору і розвантаження підземних вод,
типи підземних вод, гідрогеологічні характеристики артезіанських і ґрунтових вод тощо;
 поверх (floor) – сукупність водоносних комплексів, обмежених зверху і знизу (або тільки знизу) потужними регіонально витриманими в межах водонапірної системи товщами водотривких порід; зазвичай відповідає структурному поверху, історія геологічного розвитку якого й забезпечує особливості будови та режиму водонапірної системи;
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 прогноз (forecast) – науково обґрунтована модель розвитку гідрогеологічних процесів, явищ, їхніх змін під
впливом природних і штучних факторів, з'ясування закономірностей формування, розміщення, руху, накопичення,
розвантаження підземних вод з екстраполяцією отриманих
результатів у просторі й у часі;
 районування (regionalization) – поділ території на райони і ділянки, які відрізняються умовами формування,
залягання, розповсюдження, якісних і кількісних характеристик підземних вод, характером їхнього використання
тощо; виділення артезіанських басейнів, гідрогеологічних
масивів, гідрогеологічних областей тощо;
 розріз (section) – графічне зображення гідрогеологічних
структур і водоносних горизонтів у перерізі;
 свердловина (hydrogeological well, ground-water well) –
свердловина, яка використовується для визначення фільтраційних властивостей гірських порід, спостережень за
режимом підземних вод і вирішення інших питань, пов'язаних з вивченням підземних вод.
ГІДРОГЕОЛОГІЯ (hydrogeology) – наука про походження,
умови залягання, закономірності поширення і руху підземних
вод у земній корі, їхні фізичні властивості, хімічний, бактеріальний та газовий склад, режим і процеси взаємодії з атмосферою, наземною гідросферою, біосферою, гірськими породами і
речовиною мантії Землі. Вивчає умови утворення родовищ підземних вод, їхню роль у геологічних процесах і формуванні родовищ корисних копалин, розробляє теоретичні основи методів
пошуку і розвідки родовищ підземних вод, оцінки їхніх ресурсів, поповнення запасів і керування режимом. Різновиди:
 меліоративна (meliorative) – вивчає гідрогеологічні
умови в процесі меліорації земель для проектування меліоративних заходів (зрошення, обводнення, осушення);
 нафтова (oil) – вивчення гідрогеологічних умов розробки
нафтових родовищ, ролі та значення води в процесах міграції нафти, утворення і руйнування її покладів [2, 7, 8, 16].
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ГІДРОГЕОМЕХАНІКА (hydrogeomechanics) – науковий напрям, який вивчає основи механіки водонасичених гірських порід для потреб гідрогеології та інженерної геології, заснований
на теорії механіки ґрунтів і геофільтрації. Проводиться аналіз і
вивчення гірських порід разом із присутніми в них флюїдами як
єдиної механічної системи, оцінюється пружно-деформований
стан водонасичених гірських порід, фізико-механічні основи
їхньої міцності та здатності деформуватися, проводиться аналіз
геофільтраційних процесів, оцінюються умови стійкості масивів
гірських порід на можливі напруження і деформації [6].
ГІДРОГЕОХІМІЯ (hydrogeochemistry) – вивчає участь природних вод у міграції хімічних елементів у різних оболонках Землі [2].
ГІДРОДИНАМІКА (hydrodynamic) – вивчає рух рідин під дією зовнішніх сил і механічну взаємодію рідини і твердих тіл при
їхньому відносному русі [2].
ГІДРОДИНАМІЧНІ (hydrodynamical) [2, 6]:
 взаємодія шарів (intercommunion of seams) – перерозподіл тиску в сполучених системах розломів буровими
свердловинами та іншими природними і штучними зонами розущільнення нафтогазоводоносних шарів, що може
впливати на режим нафтогазових родовищ;
 дослідження (investigation) – комплекс методів визначення фільтраційних характеристик порід-колекторів, видобувних параметрів свердловин;
 зв'язок покладів (assotiation of deposits) – приуроченість
водоносних покладів до єдиної гідродинамічної системи, що
виявляється у зміні гідродинамічних параметрів одного покладу під впливом розробки іншого завдяки наявності водопроникних порід-колекторів, які зв'язують поклади.
ГІДРОЛОГІЯ (hydrology) – наука, яка вивчає природні води й
закономірності явищ і процесів, які з ними відбуваються [2].
ГІДРОМЕХАНІКА (hydromechanic) – розділ механіки, який
вивчає закони рівноваги і руху рідин та їхню взаємодію із твердими тілами, поділяється на гідродинаміку і гідростатику [6].
ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ (hydromechanization) – спосіб механізованих земляних і гірничих робіт, при якому всі або основна
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частина технологічних процесів виконуються енергією руху потоку води [6].
ГІДРОТЕХНІЧНИЙ ТУНЕЛЬ (hydraulic tunnel) – підземна
споруда для напірної чи безнапірної подачі води на значну відстань (енергетичні, водоскидальні, будівельні, іригаційні, об'єднальні, водопровідні, суднохідні, лісосплавні, комбіновані) [6].
ГІДРОФІЗИКА (hydrophysics) – вивчає фізичні, фізикомеханічні, радіаційні, електричні, радіоактивні, акустичні властивості води, її молекулярну будову, фізичні процеси, які відбуваються у водних масах [2].
ГІДРОФІЗИЧНІ ЗОНИ (hydrophysics zones) [2, 16]:
 аерації (aeration) – охоплює верхні шари літосфери – від
земної поверхні до рівня ґрунтових вод, її потужність залежить від літологічних особливостей порід, глибини залягання водотривів, рельєфу місцевості, кліматичних умов і
може змінюватись від 1–2 до 80–100 м;
 мерзла (frozen) – відрізняється переважним розвитком
твердої фази підземних вод, розвинена в районах розвитку
вічної мерзлоти, її потужність змінюється від 0 до 1000 м,
іноді зустрічаються рідкі води, часто мінералізовані;
 насичення (saturation) – охоплює більшу частину площі
континентів, характеризується тим, що в ній порожнечі й
пори порід майже повністю заповнені вільною та зв'язаною
водою (за винятком ділянок, заповнених нафтою і газом).
ГІДРОХІМІЯ (hydrochemistry) – хімія природних вод, яка вивчає хімічний склад атмосферних, наземних і підземних вод залежно від умов навколишнього середовища і у зв'язку з хімічними, фізичними і біологічними процесами [2].
ДЕПРЕСІЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД (underground water
depression) – зниження вільної або напірної поверхні підземних
вод до рівня природного (балки, долини) або штучного (свердловини, дренажні канави, гірничі виробки тощо) дренажу [16].
ДЖЕРЕЛО ПІДЗЕМНИХ ВОД (springs, sources) – природні
виходи підземних вод на земну поверхню, обумовлені пересіченням водоносних горизонтів негативними формами рельєфу
(річковими долинами, балками, ярами, байраками), геолого368

структурними особливостями місцевості (наявність зон тектонічних порушень, тріщинуватості, контактів порід різної компетентності), фільтраційною неоднорідністю водовмісних порід тощо; різновиди [2, 7, 16]:
 артезіанське (artesian) – вихід на поверхню артезіанських водоносних горизонтів або комплексів;
 бар'єрне (barrier) – вихід на поверхню підземних вод
завдяки підпиранню потоку підземних вод природною перепоною;
 висхідне (ascension) – утворене напірними водами, які
виходять з джерел знизу догори під гідростатичним напором;
 вуглекисле (carbonated) – джерело, збагачене СО2;
 групове (grouping) – складене декількома виходами підземних вод, розміщеними близько один від одного;
 жильне (lode) – таке джерело, що витікає суцільним
струменем з окремої тріщини;
 карстове (karst, pocket) – вихід карстових вод на денну
поверхню;
 мінеральне (mineral) – джерело, води якого мають загальну мінералізацію не менше 2 г/л (частіше – від 8 до 12
г/л, інколи до 52 г/л);
 нисхідне (gravity) – таке джерело, що живиться безнапірними водами, які стікають до нього зверху донизу з області живлення до місця дренажу – виходу води;
 періодичне (periodic) – таке джерело, що діє через певні
проміжки часу чи завдяки сезонним змінам живлення атмосферними водами, чи внаслідок напору (гейзери);
 підводне (subaqueous, submarine) – вихід підземних вод
на дні чи в бортах водоймища, потоку, чи на дні моря;
 підпірне (dammed-up) – синонім терміна джерело бар'єрне;
 поверхневе (subaerial, surface) – розміщене на поверхні
землі;
 постійне (constant, perennial) – джерело з постійним дебітом;
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 пульсуюче (pulsic) – джерело, у якого постійно змінюються
параметри (рівень, дебіт, температура, загазованість тощо);
 ритмічне (rithmic) – таке джерело, що діє періодично,
через певні проміжки часу (гейзер);
 сірчане (sulfur) – джерело, води якого збагачені сіркою;
 сифонне (siphon) – карстове джерело, що діє періодично
після заповнення карстової порожнини і сифонного каналу,
який з'єднує її з поверхнею землі;
 субаквальне (subaqual) – підводне джерело;
 термальне (hot, thermal, warm) – джерело з підвищеною температурою;
 тимчасове (intermitten) – таке джерело, що діє тимчасово, після сильних дощів чи в певну пору року.
ДИНАМІКА ПІДЗЕМНИХ ВОД (groundwater dynamic) – рух
підземних вод і ті закони, які його визначають [2].
ДІЛЯНКА РОДОВИЩА ПІДЗЕМНИХ ВОД (underground
water deposit) – просторово обмежена частина родовища підземних вод, у межах якої існують сприятливі умови для видобутку
підземних вод окремим водозабором [12].
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЗАПАСИ ПІДЗЕМНИХ ВОД (underground
water exploitation reserves) – кількість підземних вод, що можуть
бути отримані водозабірними спорудами в заданому режимі експлуатації за умови відповідності якісних характеристик вод вимогам установлених кондицій та допустимого рівня впливу на довкілля протягом розрахункового терміну водокористування [19].
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЗАПАСИ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД – це
підрахована за даними геологічного вивчення родовищ (ділянок) кількість мінеральних вод, яка може бути видобута з надр
раціональними (за техніко-економічними показниками) водозаборами в заданому режимі експлуатації за умови відповідності
якісних характеристик мінеральних вод вимогам установлених
кондицій та допустимого рівня впливу на довкілля протягом
розрахункового терміну водокористування [12].
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЗАПАСИ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ
ВОД – це підрахована за даними геологічного вивчення родовищ (ділянок) кількість теплоенергетичних вод, яка може бути
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видобута з надр раціональними (за техніко-економічними показниками) водозаборами в заданому режимі експлуатації за умови відповідності якісних характеристик цих вод вимогам установлених кондицій та допустимого рівня впливу на довкілля
протягом розрахункового терміну водокористування [11].
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЗАПАСІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД (provision of ground water) – це доведена за
допомогою розрахунків кількість підземних вод, яка формується
в межах впливу водозабору підземних вод, що оцінюється, за
рахунок динамічних та ємнісних ресурсів (запасів), у тому числі
штучного походження, і яка може забезпечити відбір експлуатаційних запасів (ресурсів) підземних вод протягом розрахункового терміну експлуатації водозабору [20].
ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД (pollution of groundwater) – це збільшення за рахунок техногенних або природних
причин тих чи інших природних компонентів порівняно з їхнім
природним вмістом (або фоновим за відсутності даних по природних показниках ділянки надр), або поява в підземних водах
нехарактерних для них компонентів, навіть якщо це збільшення
або поява не перевищує діючі норми. У крайніх випадках забруднення підземних вод робить їх частково або повністю непридатними для використання з початковою метою [20].
ЗАКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ (stabilization of earth, stabilization
of ground rocks) – штучне перетворення фізико-хімічними методами властивостей ґрунтів для цілей будівництва в умовах
їхнього природного залягання (цементація, глинізація, бітумізація, силікатизація, методи електрохімічної або термічної дії,
штучне заморожування) [26].
ЗАПАСИ ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ (water horizon
reserves) – маса (об'єм) гравітаційної води у водоносному горизонті в природних умовах (у тому числі так звані пружні запаси,
які можуть бути вилучені з артезіанського водного горизонту за
рахунок пружного режиму) [2, 16].
ЗАПАСИ ПІДЗЕМНИХ ВОД (subsurface water storage) – кількість води, яка вміщується у водоносному горизонті в природ371

них умовах чи надходить до нього в результаті проведення водогосподарських заходів; поділяються на [2, 7, 16]:
 динамічні (dynamic) – характеризують величину живлення підземних вод за рахунок інфільтрації атмосферних
опадів, поглинання річкового стоку і перетікання з інших
водоносних горизонтів, сумарно виражену величиною витрат потоку чи потужністю шару води, яка потрапляє в
підземні води;
 ємнісні (capacitive) – обсяги підземних вод, які можуть
бути вилучені із пласта при його осушенні або зниженні
напору. Ємнісні запаси підземних вод, які можна отримати за рахунок осушення обводнених порід, називаються
гравітаційними запасами (ресурсами), а ємнісні запаси
(ресурси), які можна отримати при зниженні напору за рахунок пружних властивостей породи і води, називаються
пружними запасами (ресурсами);
 пружні (spring) – кількість води, яка звільнюється при розкритті водоносного шару і зниженні пластового тиску в ньому
під час відкачки чи самовиливу за рахунок об'ємного розширення води і зменшення порового простору самого шару.
ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ (engineering geology) – наука, що
вивчає будову, властивості й динаміку верхніх шарів земної кори у зв'язку з інженерною діяльністю людини, тому її основним
завданням є визначення і прогноз взаємодії інженерної споруди
з геологічним середовищем під час її спорудження та експлуатації. У цьому випадку під геологічним середовищем розуміють
верхню частину літосфери, де внаслідок інженерно-господарської діяльності людини відбуваються зміни характеру, інтенсивності й направленості природних геологічних процесів і поява
нових інженерно-геологічних процесів, що обумовлює відповідні зміни інженерно-геологічних умов певних територій [2, 6].
ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ (geological-engineering) [2, 6, 26]:
 випробування (testing) – планування, випробування й
обробка його результатів під час проведення інженерногеологічних робіт з метою визначення складу, будови,
стану і властивостей масивів гірських порід, включаючи
стан підземних вод;
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 дослідження (investigation) – комплекс робіт, спрямований на вивчення взаємодії різних видів інженерної діяльності (будівництво, проходка гірничих виробок) з геологічним середовищем з метою вивчення будови і стану верхньої зони літосфери для обґрунтування інженерних рішень
під час її експлуатації;
 зйомка (survey) – інженерно-геологічні дослідження з
метою встановлення і відображення на картах, розрізах і різних документах морфології та інших закономірностей
просторових змін факторів геологічного середовища, визначальних для умов будівництва й експлуатації будівель
та інженерних споруд, прогнозування їхніх змін під впливом інженерно-будівельної діяльності;
 карти (maps) – різновид геологічних карт, де показано
всі важливі геологічні фактори, які враховуються при плануванні, проектуванні, будівництві, експлуатації споруд,
проведенні інших інженерних робіт, при прогнозі змін
геологічного середовища під впливом інженерної діяльності (вік, генезис, умови залягання, склад, будова, фізикомеханічні властивості гірських порід та їхніх комплексів,
їхнє розповсюдження, геоморфологічні характеристики,
гідрогеологічні умови, геодинамічні явища тощо);
 процеси (processes) – сучасні геологічні процеси, які виникають, активізуються чи розвиваються під впливом техногенних факторів (розмивання берегів водосховищ, зміна
рівня ґрунтових вод, осідання в лесах, виникнення зсувів,
деформацій порід, активізація вивітрювання і т. ін.);
 пошуки (prospecting) – проводяться з метою розробки
технічно обґрунтованих і економічно доцільних рішень
при проектуванні, будівництві та експлуатації об'єктів
з урахуванням вимог щодо раціонального використання
геологічного середовища;
 районування (zoning) – послідовний поділ території на
підпорядковані один одному об'єкти (територіальні одиниці), які відзначаються все більшим ступенем однорідності з інженерно-геологічних умов; схема інженерногеологічного районування має складний ієрархічний харак373

тер і включає такі послідовно підпорядковані таксономічні
територіальні одиниці: інженерно-геологічні регіони, області, райони, підрайони, ділянки.
ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ
УМОВ
ГЕОЛОГІЧНІ
ФАКТОРИ (geological factors of the engineering-geological
conditions) [2, 26]:
 регіональні геологічні (regional geological) – обумовлені
передусім ендогенними чинниками геологічного розвитку
цієї території:
– структурно-геологічні умови території (геологічна будова, умови залягання, склад і вік відкладів, ступень їхньої літифікації чи метаморфізму, тріщинуватість тощо);
– характер та інтенсивність новітніх тектонічних рухів (з чим пов'язаний напружений стан масивів гірських порід);
– сейсмічність;
– вулканізм;
– рельєф, його вік і генезис;
– типи гідрогеологічних структур і основні гідрогеологічні особливості території;
 зональні геологічні (zonned geological) – визначаються головним чином сучасними географо-кліматичними умовами:
– стан і властивості порід верхньої частини розрізу;
– особливості ґрунтових вод (фазовий стан, глибина залягання, хімізм);
– характер та інтенсивність проявів екзогенних процесів (вивітрювання, ерозія, заболочування, засолення,
мерзлота);
– зональні особливості четвертинних відкладів;
– рельєф.
ІНФІЛЬТРАЦІЯ (percolation, seepage, infiltration) – рух води
в ненасичених породах; виділяють типи руху [2]:
 вільне просочування (free percolation) – рух води відбувається при частковому заповненні пор водою, основним фактором переміщення є гравітаційні сили, другорядним – капілярні, просочування відбувається у вигляді розрізнених струмків води;
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 нормальна інфільтрація (normal infiltration) – просочування води в ненасичені породи на значній площі суцільним потоком під впливом капілярного тиску, напірного градієнта й сили ваги.
КОНДИЦІЇ НА ПИТНУ АБО ТЕХНІЧНУ ПІДЗЕМНІ ВОДИ
– перелік вимог до якості питних або технічних підземних вод
(мінералізація, хімічний (сольовий) склад, температура, мікробіологічні, токсикологічні показники і т. ін.) [19].
КОЕФІЦІЄНТ (coefficient) [2, 7, 16]:
 водовіддачі (storage) – відсоткове відношення об'єму води,
яку може віддати гірська порода до її повної вологоємності;
 водонасиченості (water saturation) – відношення об'єму
зв'язаної води до об'єму порового простору в нафтогазонасиченій частині продуктивного шару;
 водообільності (water abundance) – відношення кількості
підземних вод, які відкачуються з виробок, до кількості корисної копалини, що видобувається за певний час;
 водообміну (water cycling) – відношення річної витрати
підземних вод до загальних ресурсів вод підземного басейну;
 водопровідності (transmissibility), Т – відповідає добутку
коефіцієнта фільтрації k на потужність водоносного горизонту m : T = km; виражає здатність водоносного горизонту
потужністю m і шириною 1 м фільтрувати воду за одиницю
часу при напірному градієнті, рівному одиниці в м2/добу;
 підземного стоку (underground drainage) – відношення
величині підземного стоку, який витікає на денну поверхню
(у річки, озера) до суми атмосферних опадів, які випадають
на площі водозбору за певний час;
 фільтрації (filtration, permeability) – характеризує водопроникність гірських порід, величина якої залежить від розмірів міжпорових проміжків в уламкових породах і ширини
тріщин у скельних породах, виміряється в одиницях швидкості (м/с, м/год), чисельно дорівнює швидкості фільтрації
при напірному градієнті, рівному одиниці; орієнтовні значення коефіцієнта фільтрації в різних типах порід (м/добу):
глини – 0,001–0,01; суглинки – 0,01–0,1; супісок – 0,1–0,5;
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пісок глинистий – 0,5–1,0; пісок дрібнозернистий – 1–5; пісок середньозернистий – 5–15; пісок грубозернистий – 15–
50; пісок з галькою – 50–100; галечник – 100–200.
КРУГООБІГ ВОДИ (water rotation) – найважливіший природний процес, що пов'язує в єдину систему води атмосфери, гідросфери й літосфери; виділяють кругообіг:
– великий – коли водяні пари морів і океанів переносяться повітряними потоками на сушу, де випадають у вигляді
опадів, частина яких знову стікає в моря й океани;
– малий – коли частина вологи, що випарувалася з поверхні морів і океанів, випадає тут же у вигляді опадів;
– внутрішній – коли кругообіг відбувається в межах материків [22].
МЕЛІОРАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД (ground improvement, soil
strengthening, soil stabilization) – розділ інженерної геології, пов'язаний з розробкою теорії, методики і методів цілеспрямованої зміни властивостей гірських порід і масивів для вирішення різноманітних інженерних завдань у галузі гірничої справи і будівництва [6].
МЕХАНІКА ҐРУНТІВ (soil mechanic) – наукова дисципліна,
яка вивчає напруження, деформації, умови міцності та сталості
ґрунтів, зміни їхнього стану і властивостей під впливом зовнішніх механічних чинників [2].
МІГРАЦІЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД (migration underground
water) – переміщення підземних вод у земній корі в результаті
масоперенесення хімічних компонентів вод (гідрогеохімічна
міграція) чи теплоперенесення і теплообміну в системі вода –
порода (гідрогеотермічна міграція) [16].
МІНЕРАЛЬНІ ЛІКУВАЛЬНІ ВОДИ (mineral water) – підземні (іноді поверхневі) води з підвищеним вмістом біологічно
активних мінеральних (рідше органічних) компонентів і (або)
притаманними їм специфічними фізико-хімічними властивостями (хімічний склад, температура, радіоактивність та ін.), завдяки
яким вони мають лікувальні властивості для організму людини.
До них відносять води із загальною мінералізацією не менше
2 г/л (частіше – від 8 до 12 г/л, іноді до 52 г/л), що містять активні мікрокомпоненти (миш'як, бор та ін.). Вони можуть бути со376

лонуватими, солоними і розсолами). За температурою вони поділяються на холодні (менш 20 оС), теплі (20–37 оС), гарячі (37–
42 оС), дуже гарячі (вище 42 оС). Основні типи мінеральних вод:
 вуглекислі (carbonaceous) – характеризуються високою
газонасиченістю, наявністю великої кількості розчиненого
в них вуглекислого газу (до 80–100 % від загального об'єму
газів), специфічним іонним складом (наявністю гідрокарбонатних іонів) і значною величиною мінералізації. Основні типи вуглекислих вод (Кисловодськ, Дарасун, Шмаковка, Желєзноводськ, П'ятигорськ, Карлові Вари, Боржомі,
Поляна Квасова тощо);
 сірководневі (sulfur) – містять значні кількості вільного
сірководню (не менше 10 мг/л) і гідросульфідного іона,
поділяються на слабкосірководородні (10–50 мг/л), сірководневі середньої концентрації (50–100 мг/л), міцні сірководневі (100–250 мг/л), особливо міцні сірководневі (більше 250 мг/л) (Кемері в Латвії, Мацеста на Кавказі, Менджи в Грузії, Усть-Качка в Пермській області, Кавказькі
Мінеральні Води);
 радіоактивні (radioactivity) – характеризуються підвищеним вмістом радіоактивних елементів (П'ятигорськ,
Цхалтубо, Бєлокуриха на Алтаї, Кисловодськ, Істі-Су
в Азербайджані, Карлові Вари) [2, 7].
НАПІРНІ ВОДИ (pressure water) – підземні води, які знаходяться під тиском, значно перевищуючим атмосферний, приурочені до водоносних горизонтів, залягаючих між водонепроникними шарами в межах значних геологічних структур (синеклізи,
монокліналі), що призводить до їх спонтанного виливу на земну
поверхню гіпсометрично вище контакту водонепроникної крівлі і
водоносного горизонту в разі його розкриття свердловиною [16].
ОБВОДНЕНІСТЬ РОДОВИЩА (water content of deposit,
degree of water encroachment into the field) – насиченість масиву
гірських порід підземними водами, від якої залежить величина
очикуємого припливу води до гірничих виробок; визначається
кількістю водоносних горизонтів, розкритих гірничими виробками, умовами їхнього живлення, потужністю і напором води, фільтраційними властивостями, особливостями порід (пластичність,
набухання, липкість і т. ін.) [6].
377

ПИТНІ ПІДЗЕМНІ ВОДИ (drinking undergraund water) –
підземні води, що призначені для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення, а також харчової промисловості та тваринництва, якісні характеристики питних підземних вод у природному стані або після спеціальної водопідготовки мають відповідати вимогам, установленим відповідними
державними стандартами, нормативами екологічної безпеки водокористування і санітарними нормами [12].
ПІДЗЕМНІ (underground) [2, 7, 16]:
 води (waters) – води, які є в товщах гірських порід верхньої частини земної кори в рідкому, твердому та пароподібному стані, природні розчини, які вміщують понад 60
хімічних елементів (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cl, S, C, Si, N, O,
H), мікроорганізми, гази (CO2, O2, N2, C2H2 та ін.); поділяються на порові (у пісках, галечниках та ін. уламкових породах); тріщинні (у скельних породах) і карстові (у розчинних породах), а за ступенем мінералізації – на прісні
(до 1 г/л), солонуваті (від 1 до 10 г/л), солоні (від 10 до
15 г/л) та підземні розсоли; за умовами залягання – на води зон аерації (верховодка) – ненапірні низхідні приповерхневі ґрунтові й болотні води тимчасового характеру,
піддані сезонним коливанням; ґрунтові – ненапірні низхідні води алювіальних, делювіальних, пролювіальних та
інших покривних приповерхневих відкладів, рівень яких коливається залежно від інфільтрації вологи з поверхні, інтенсивності підземного випаровування, іноді – передачі напору;
карстові – зазвичай низхідні ненапірні води карстових областей в зонах вилуговування вапняків, доломітів та інших порід; артезіанські – висхідні міжпластові напірні води артезіанських басейнів; жильні (тріщинні) – висхідні напірні води
зон тектонічної тріщинуватості; за температурою поділяються на: досить холодні – нижче 4 оС; холодні – 4–20 оС; теплі –
20–37 оС; гарячі – 37–42 оС; дуже гарячі – 42–100 оС; винятково гарячі (терми) – вище 100 оС.
 розсоли (brine) – підземні води, які вміщують розчинені
мінеральні речовини у підвищених концентраціях (понад
36–50 г/л): хлоридні, сульфатні, гідрокарбонатні; викорис378

товуються для одержання кухонної солі, йоду, брому, літію;
потенційна сировина для вилучення рубідію, цезію, бору,
стронцію, можуть застосовуватися в лікувальних цілях.
ПОТРЕБА В ПІДЗЕМНИХ ВОДАХ – показник, який встановлюється технічним завданням замовника (надрокористувача)
і визначає необхідну кількість підземних вод кондиційної якості
для видобування, що включає обсяг води як товарної продукції
та обсяг технологічних втрат. Для економічно ефективного виробництва показник має перевищувати обсяг, що забезпечує повернення витрат на виробництво товарної продукції протягом
розрахункового періоду оцінки експлуатаційних запасів підземних вод (для питних вод, як правило, становить 25 років) [19].
ПОТУЖНІСТЬ ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ (thickness of
the water-bearing horison) – відстань по вертикалі від рівня ґрунтових вод до покрівлі підстеляючого водотривкого шару, [16].
ПРИРОДНІ ЗАПАСИ (РЕСУРСИ) ПІДЗЕМНИХ ВОД
(natural groundwater) – запаси, які утворюються за рахунок природних чинників – інфільтрації атмосферних опадів, віджимання
сингенетичних вод, фільтрації води поверхневих водостоків і водойм, конденсації вологи в зоні аерації з повітря) [20].
ПРОГНОЗНІ РЕСУРСИ ПІДЗЕМНИХ ВОД (forecast resources
underground water) – оцінені за даними геологічного вивчення
надр обсяги підземних вод, що характеризують потенційні можливості їхнього видобутку з надр на відповідній території [12].
ПРОМИСЛОВА ГІДРОГЕОЛОГІЯ (field hydrogeology) – гідрогеологічні спостереження і дослідження підземних вод у зв'язку з розвідкою і розробкою нафтових і газових родовищ [2].
РЕЖИМ ПІДЗЕМНИХ ВОД (regime of the underground
waters) – безперервний процес зміни в часі їхніх ресурсів, фізичних властивостей, хімічного і газового складу під впливом сукупності взаємодіючих природних і штучних факторів, що змінюються в часі (кліматичні, геологічні, гідрогеологічні, ґрунтові,
біогенні, зрошення й осушення земель, будівництво водоймищ,
експлуатація підземних вод для цілей водопостачання, розробка
родовищ корисних копалин тощо) [7, 16].
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РЕСУРСИ ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ (resources of waterbearing horizon) – витрата потоку підземних вод, вони визначаються величиною живлення водоносного горизонту в природних
умовах і є алгебраїчною сумою надходження води (інфільтрація
атмосферних опадів, фільтрація з рік, перетікання із сусідніх горизонтів і т. ін.) та її витратою (випаровування, відтік тощо) [2, 16].
РЕСУРСИ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД – оцінені за даними геологічного вивчення надр обсяги мінеральних вод, що характеризують потенційні можливості їхнього видобування з надр на відповідній території з визначеною забезпеченістю витрат (рівнів)
підземних вод [12].
РІВЕНЬ ПІДЗЕМНИХ ВОД (underground water level) – положення вільної або п'єзометричної поверхні підземних вод
у даній точці відносно будь-якої площини порівняння [2].
РЕСУРСИ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД
(перспективні та прогнозні) – оцінені за даними геологічного
вивчення надр обсяги теплоенергетичних підземних вод, що характеризують потенційні можливості їхнього видобування
з надр на відповідній території [11].
РОДОВИЩЕ ПИТНИХ АБО ТЕХНІЧНИХ ПІДЗЕМНИХ
ВОД (technical or drinkable water deposit) – водні об'єкти
в надрах загальнодержавного та місцевого значення з дебітом
понад 300 м3/добу з підрахованими експлуатаційними запасами
і просторово визначеними межами, в яких природою або штучно створені сприятливі умови для видобутку і подальшого промислового використання підземних вод [12].
РОДОВИЩЕ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД
– це водний об'єкт у надрах з підрахованими експлуатаційними
запасами і просторово визначеними межами, в якому утворились сприятливі умови для видобування і використання теплоенергетичних вод [11].
РОЗВІДКА ПІДЗЕМНИХ ВОД (ground water exploration) –
комплекс гідрогеологічних досліджень з метою виявлення родовищ підземних вод, визначення їхніх експлуатаційних запасів і
отримання відомостей, необхідних для проектування і будівництва водозабірних споруд і обґрунтування заходів з охорони навко380

лишнього середовища під час експлуатації підземних вод: спеціалізована геолого-гідрогеологічна зйомка, рекогносцирувальне
обстеження ділянки розвідки, бурові роботи, досліднофільтраційні, геофізичні, гідрогеологічні, лабораторні, топогеодезичні роботи, водобалансові дослідження, стаціонарні спостереження за природним і порушеним режимом підземних вод,
відбір проб води і ґрунтів і т. ін. [7, 16].
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНІ ПІДЗЕМНІ ВОДИ – це підземні термальні води, які використовуються для опалювання і вироблення електроенергії. Теплоенергетичні води характеризуються температурою більше 35° C. В окремих випадках для теплопостачання та
інших цілей можуть використовуватися субтермальні підземні води з температурою від 20 до 35° C. Використовуються для теплопостачання промислових, сільськогосподарських і цивільних об'єктів, а високопотенційні також для вироблення електроенергії. Т.В.
є комплексною гідромінеральною сировиною і можуть використовуватись для вилучення з них корисних компонентів або як лікувальні мінеральні, а відпрацьовані Т.В. – як технічні [11].
ТЕРМАЛЬНІ ВОДИ (thermal water) – води, температура яких
перевищує температуру людського тіла (37 оС): гарячі (37–
42 оС), дуже гарячі (42–100) перегріті (вище 100 оС).
ТЕХНІЧНІ ПІДЗЕМНІ ВОДИ (technical underground waters)
– підземні води, призначені для задоволення технічних і технологічних потреб, їхні якісні характеристики мають відповідати
вимогам діючих галузевих нормативів або технічних умов водокористувача [6].
УМОВНО-БАЛАНСОВІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЗАПАСИ
ПИТНИХ І ТЕХНІЧНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД – експлуатаційні запаси, ефективність видобутку і використання яких на момент оцінки не може бути однозначно встановлена, а також експлуатаційні запаси, що відповідають вимогам добалансових, але
з різних причин (правових, екологічних, технічних) не можуть
бути використані на момент оцінки [19].
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД (physical
properties of the underground waters) [7, 16, 26]:
 в'язкість (viscosity) – характеризує внутрішній опір часток
рідини її руху, залежить від температури і ступеня мінералі381

зації води; розрізняють динамічну й статичну в'язкість, її зазвичай вимірюють у тисячних частках паскаль-секунди, так,
в'язкість дистильованої води при атмосферному тиску і кімнатній температурі дорівнює 0,001 паскаль-секунди;
 електропровідність (conductivity) – залежить від кількості розчинених у воді солей, про її величину судять за
питомим електричним опором – опором такого циліндричного прямолінійного провідника електричного струму,
довжина якого дорівнює 1 м при перерізі 1 м2, за його
одиницю беруть Ом · м; його величина зазвичай становить
від 0,02 до 1,0 Ом м;
 жорсткість (hardness) – обумовлена присутністю іонів
кальцію та магнію; розрізняється жорсткість: загальна (визначається сумарним вмістом іонів Ca, Mg та ін.); тимчасова (визначається наявністю гідрокарбонатних і карбонатних солей Ca й Mg); постійна (визначається іонами Ca і
Mg, що залишилися у воді після кип'ятіння); виражається
в мг-экв/л Ca2+ і Mg2+, причому 1 мг-экв жорсткості відповідає вмісту 20,04 мг/л Ca2+ або 12,16 мг/л Mg2+; за ступенем жорсткості природні води поділяються на (мг-экв/л):
дуже м'які (до 1,5); м'які (1,5–3,0); помірно тверді (3,0–
6,0); тверді (6,0–9,0); дуже тверді (більше 9,0);
 запах (smell) – зазвичай відсутній, однак сірководень надає воді запах тухлих яєць, застійна вода в деяких колодязях має неприємний затхлий запах, вода підземних джерел,
пов'язаних з болотами, має специфічний "болотний" запах;
 колір (colour) – залежить від хімічного складу підземних
вод і наявності домішок; зазвичай підземні води безбарвні,
жорсткі води мають блакитнуватий відтінок, закисні солі
заліза і сірководень надають їм зеленувато-блакитного забарвлення, органічні гумінові сполуки – жовтуватого кольору, а суспендовані мінеральні частки – сіруватого;
 прозорість (transparence) – залежить від кількості
й складу розчинених мінеральних речовин, вмісту механічних домішок, органічних речовин і колоїдів, виділяють
води: прозорі, злегка мутні, мутні, дуже мутні;
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 радіоактивність (radioactivity) – обумовлена наявністю
розчинених у воді солей урану, торію, газоподібної еманації радону, одиницею виміру кількості радону в підземних водах є эман – 1 · 10–10 Кі; розрізняють води: дуже сильно радіоактивні (понад 10 000); сильно радіоактивні
(1000–10 000); радіоактивні (100–1000); слабко радіоактивні (10–100); дуже слабко радіоактивні (менше 10).
 смак і присмак (taste and smack) – надають розчинені
у воді мінеральні сполуки, гази, сторонні домішки;
 стисливість (pressuring) – залежить від кількості розчиненого газу, температури й хімічного складу води, коефіцієнт стисливості – величина зменшення первісного
об'єму рідини при збільшенні тиску на 105Па, змінюється
в межах 2,7–5 · 10–5 Па:
 = V/V · v P (5.1)
 – коефіцієнт стиснення, V – зміна об'єму, v P –зміна
тиску;
 температура (temperature) – залежить від геологічної будови, історії геологічного розвитку водоносних структур, фізико-географічних умов місцевості, режиму живлення, може
коливатися від –5 оС для солоних вод в області поширення
багаторічної мерзлоти до 100–150 оС і вище для областей сучасної вулканічної діяльності й внутрішніх геотермічних зон
(Камчатка, Ісландія, Японія), у середніх широтах температура неглибоких підземних вод становить 5–15 оС;
 щільність (density) – відношення маси води до її об'єму
за певної температури; за одиницю взято щільність дистильованої води при температурі 4 оС; залежить від температури води, кількості розчинених у ній солей, газів і зважених часток, зазвичай змінюється від 1 до 1,4 г/см3.
ФІЛЬТРАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ (filtration properties) – здатність гірських порід пропускати через себе (фільтрувати) флюїди (рідини або гази) за наявності перепаду тиску [2].
ФІЛЬТРАЦІЯ (filtration) – процес розподілу в спеціальних апаратах-фільтрах суспензій або аерозолів за допомогою фільтрувальних перегородок, що пропускають рідину або газ, але затриму383

ють тверді частки. Розрізняють власне розподіл суспензій – відокремлення вміщених у них твердих часток, що затримуються на
фільтрувальних перегородках, через які видаляється переважна
кількість рідини; згущення суспензій – підвищення в них концентрації твердої фази шляхом вилучення через фільтрувальні перегородки частини рідкої фази; освітлення рідин – очищення від
вміщеної в них невеликої кількості тонких суспензій. Застосовується в гірничорудній, хімічній, нафтопереробній та ін. галузях
промисловості. У природних умовах Ф. відбувається [2]:
 у гірських породах (filtration) – рух флюїдів (рідини
або газу) крізь пористе середовище в гірських породах;
 підземних вод (groundwater seepage) – рух гравітаційної води в пористому просторі й тріщинах гірських порід
під впливом сили ваги й різниці гідростатичних напорів;
найважливішою характеристикою руху води в пористому
середовищі є швидкість фільтрації – кількість води, що
протікає в одиницю часу через одиницю площі поперечного перерізу пористого середовища: v = Q/F (v – швидкість фільтрації, см/с, Q – об'ємна витрата води, що фільтрується за одиницю часу, см3/с, F – площа поперечного
перерізу пористого середовища, см2); розрізняють два типи руху підземних вод у гірських породах: ламінарний –
паралельно-струменисте переміщення води з невеликою
швидкістю без розриву суцільності потоку; турбулентний – вихороподібне, пульсаційне переміщення води з високою швидкістю, з перемішуванням окремих струменів.
ФІЛЬТРИ (filters) – пристрої, призначені для закріплення стінок водозабірної частини дренажних або водозабірних свердловин в пухких і нестійких водоносних породах [6].
ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД (chemical
properties of the underground waters) [7, 16, 26]:
 водневий показник, рН (hydrogen index) – характеризує концентрацію іонів водню у воді, визначається іонним
добутком вод Кв, залежить від температури і тиску: [H+] ·
[OH–] = Kв; води поділяються на: сильнокислі (рН менше
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1,9); кислі (1,9–1,4); слабокислі (4,1–7,0); нейтральні (7,0);
слаболужні (7,0–8,3); лужні (8,3–10,3); сильнолужні (10,3);
 окисно-відновний потенціал, Eh (redox potential) – потенціал, виміряний відносно потенціалу іонізації газоподібного водню – визначає величину і напрямок процесів
окиснення (віддача електронів) і відновлення (приєднання
електронів), залежить від концентрацій окисненої та відноної форм цієї сполуки в молях і величини рН, якщо в
реакції беруть участь іони водню;
 мінералізація (mineralization) – сума всіх знайдених при
хімічному аналізі води мінеральних речовин – нелетких мінеральних і частково органічних сполук (сухий залишок),
виміряється в міліграмах або грамах на літр, при цьому
1/1000 будь-якої величини або 0,1 % позначається знаком о/оо
(проміле); за величиною сухого залишку (г/л) природні води
поділяються на: понадпрісні (до 0,2); прісні (0,2–1,0); слабосолонуваті (1–3); сильносолонуваті (3–10); солоні (10–35);
розсоли (більше 35);
 макрокомпоненти (macrocomponents) – включають такі
елементи й комплексні сполуки підземних вод, що визначають хімічний тип і властивості води (H, O, Cl, SO4, НСО3–,
СО3–, NO2–, NO3–, NH4+, Na, Mg, Ca, K, Si, Fe2+, Fe3+, Al);
 мікрокомпоненти (microcomponents) – хімічні елементи
або сполуки, що містяться в підземних водах у кількості менше 10, рідко 100 мг/л (Li, B, F, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn,
As, Br, Sr, Mo, I, Ba, Pb, Rb, Au, Hg та ін.);
 розчинені гази (soluble gases) – кисень; вуглекислота;
сірководень; водень; метан; важкі вуглеводні; азот; інертні
гази (гелій, неон, аргон, криптон, ксенон);
 органічні речовини (organic substance) – гумінові кислоти, бітуми, феноли, жирні кислоти, нафтенати, органічні
вуглець, азот та ін.;
 мікроорганізми (microorganismes) – представлені різними бактеріями.
ШТУЧНІ ЗАПАСИ (РЕСУРСИ) ПІДЗЕМНИХ ВОД (MADE
GROUNDWATER RESERVES) – утворюються в результаті
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цілеспрямованих заходів із штучного живлення підземних вод
на водозаборах, яке отримало назву штучного поповнення запасів (ресурсів) підземних вод [20].
ЯКІСТЬ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ВОД – комплекс фізикохімічних показників цих вод і пов'язані з ними властивості:
температура, агрегатний (фазовий) стан, хімічний і газовий
склад, агресивність та інші специфічні властивості [11].
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РОЗДІЛ IX
Геолого-економічна оцінка
родовищ корисних копалин
Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин –
це систематичний аналіз результатів геологічного та техніко-економічного вивчення запасів і ресурсів корисних копалин, пов'язаних з родовищем, з метою встановлення або зміни їхнього промислового значення, визначення економічної
ефективності добувної діяльності. Послідовне вивчення й
аналіз даних проводиться на підставі інформації про проектні або фактичні технологічні схеми, техніко-економічні
показники і фінансові результати видобування корисних копалин у межах визначеної ділянки надр.
Об'єктами проведення геолого-економічної оцінки є визначені ділянки надр, які характеризуються відповідним ступенем
геологічного і техніко-економічного вивчення та визначеною
структурою запасів і ресурсів корисних копалин. В окремих роботах об'єктами ГЕО названо розвідані або попередньо розвідані
запаси корисних копалин, при цьому не враховано, що оцінка
може проводитись не лише для категорій запасів, але й ресурсів
корисних копалин (якщо такі є в структурі родовища).
Основною метою проведення геолого-економічної оцінки є
виявлення інвестиційно привабливих геологічних об'єктів
для їхнього освоєння, установлення їхнього промислового
значення та економічної ефективності експлуатації. Мета
проведення ГЕО визначається ступенем розвіданості ділянок надр, замовником оцінки (державою або надрокористувачем), а також залежить від виду користування надрами,
який може передбачати комплексне освоєння або оцінку ділянок надр, не пов'язаних з видобуванням.

БАЛАНСОВІ ЗАПАСИ (balance reserves) – запаси корисних
копалин, використання яких є економічно доцільним при існую388

чому рівні техніки і технології видобутку і переробки корисних
копалин (категорії А, В, С1 и С2) [5].
БЛОК ПІДРАХУНКОВИЙ (calculational block) – ділянка рудного тіла (рудного поля, родовища), яка характеризується близькістю геологічної будови, подібністю геолого-промислових
параметрів, умов залягання, потужності, складу, технологічних
властивостей, гірничотехнічних умов [24, 29];
БОРТОВИЙ ВМІСТ (cut-off grade) – найменший вміст корисного компонента в пробі, за яким вона може бути включена в
контур підрахункових блоків запасів корисної копалини; нижня
межа вмісту корисного компонента в руді, що являє собою промисловий інтерес, забезпечує оптимальний варіант оконтурення
рудних тіл і максимальний економічний ефект експлуатації родовища. Як правило, визначається в разі відсутності чітких геологічних меж рудного тіла для оконтурювання запасів за його
потужністю (перерізом розвідувальної виробки) на основі поваріантних техніко-економічних розрахунків [24, 26].
ВАРТІСНА ОЦІНКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
(valuation of mineral deposits ) – економічна оцінка родовищ
корисних копалин за єдиним критерієм, яка відображає вартість
їхніх запасів у грошовому вираженні. Результати цієї оцінки використовують при визначенні платежів за використання надр,
економічного ефекту від промислового освоєння мінеральних
ресурсів, прийнятті управлінських рішень у сфері оподаткування. Вартість запасів у грошовому вираженні є основою заставної
вартості родовища, курсової вартості акцій і використовується
при вирішенні інших питань розвитку МСК в умовах ринкової
економіки. Головні підходи до вартісної оцінки:
– витратний – базується на визначенні понесених витрат
на господарське освоєння родовища, визначальними показниками є витрати на розвідку та підготовку до освоєння
родовища, видобуток і збагачення корисних копалин, формування супутньої інфраструктури, на рекультивацію та
відновлення природних ресурсів;
– доходний – основний при вартісній оцінці родовищ,
включає сукупність методів оцінки вартості геологічного
389

об'єкта, які базуються на визначенні очікуваних доходів
від освоєння об'єкта оцінки, при цьому визначальним є
всебічне врахування кон'юнктури ринку даного виду сировини і цін на неї, оскільки саме названими показниками
і формується той потенційний прибуток, який очікується
отримати в майбутньому;
– порівняльний – базується на порівнянні з відомими об'єктами, але його застосування можливе лише за умов наявності розвинутого ринку купівлі-продажу підприємстваналогів даної галузі [31].
ВАРТІСТЬ РУДИ (ore value) [24, 32]:
 вилучена вартість (extracted value) – загальна вартість
корисних компонентів, одержаних з 1 т видобутої та переробленої мінеральної сировини, яка визначається за формулою (якщо кінцевим продуктом є концентрат або корисний компонент):
Цвилуч = (Ц · Ср · kи · kp) : Ск = Ц · δк,
Ц – ціна 1 т концентрату або корисного компонента, у.о.;
Ср – середній вміст корисного компонента в руді, %; kи –
коефіцієнт вилучення корисного компонента; kp – коефіцієнт збіднення руди; Ск – вміст корисного компонента
в концентраті; δк – вихід концентрату з 1 т руди, а якщо
руди комплексні, і з них одержують декілька різних корисних компонентів, то вилучена цінність руди визначається
як сума цінностей з окремих корисних компонентів:
Цвилуч =

n

 Ci × k скв × Цi ,
i 1

Ci – вміст i-го компонента в руді; kскв – коефіцієнт наскрізного вилучення товарної продукції; Цi – ціна кінцевої
продукції за i-м компонентом;
 природна вартість (natural value) – цінність корисної копалини в надрах, добуток вмісту корисних компонентів в 1 т
розвіданих запасів на їхню ціну; відношення вилученої цінності руди до природної – коефіцієнт використання руди
(напр., коефіцієнт використання руди з поліметалічних і мідних родовищ коливається від 0,3 до 0,72 %).
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ВИДИ КОРИСНИХ КОПАЛИН (minerals types) – групи корисних копалин, які за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення, що здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного
вивчення та забезпечення раціонального використання надр [13].
ВИДИ КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ (types of subsoil using)
– роботи, які пов'язані з використанням надр [13]:
– геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова
розробка родовищ;
– видобування корисних копалин;
– будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком (споруди для зберігання нафти, газу,
інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів тощо);
– створення геологічних територій та об'єктів, що мають
наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (геологічні заповідники, пам'ятники природи, лікувальні та
оздоровчі установи та ін.).
ВИДОБУВНІ ЗАПАСИ (recoverable reserves) – частина загальних запасів корисних копалин у надрах, видобування та переробка яких є економічно доцільними за умови раціонального
використання сучасних технічних засобів і технологій та дотримання вимог щодо охорони надр і природи [32].
ВИДОБУВНІ ЗАПАСИ НАФТИ (recoverable oil reserves) – сумарний видобуток нафти, одержаний за період від початку розробки родовища, до досягнення економічної межі його розробки [9].
ВИЛУЧЕННЯ (extraction) – показник повноти використання
запасів родовища корисної копалини під час видобутку, а також добутої мінеральної сировини під час збагачення чи під час металургійної, хімічної, технологічної переробки – відношення кількості вилученої корисної речовини до її кількості у вихідній сировині [24].
ВИСНАЖЕННЯ (depletion) – зменшення об'ємів, кількості, якості
чи інших параметрів об'єктів і систем, які призводять до зменшення
ефективності їхнього використання чи експлуатації [15]:
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 газового покладу (depletion of a gas pool) – зменшення
початкових запасів газу в продуктивному шарі, пов'язане з
його видобутком, зниження пластового тиску в покладі й
обумовлене цими обставинами погіршення технікоекономічних показників видобутку газу;
 мінеральних ресурсів (depletion of the mineral resources)
– невідповідність між безпечними темпами вилучення мінерального ресурсу з надр і потребами держави, регіону, підприємства тощо;
 нафтового покладу (depletion of an oil pool) – зменшення початкових запасів нафти в продуктивному шарі,
пов'язане з її видобутком, що може відбуватися в режимах: пружноводонапірному, газованої рідини, гравітаційному, газонапірному.
ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ (renewable
energy) – джерела вітрової, сонячної, геотермальної енергії, енергії
хвиль і припливів, гідроенергії, енергії біомаси, газу з органічних
відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів[25].
ВМІСТ (content) – концентрація корисного чи іншого компонента (мінералу, сполуки) в гірській породі чи мінералі, виміряється у
відсотках (залізо, титан, алюміній, мідь та ін.), у г/т (золото, срібло,
платина), каратах (алмаз), г/м3 (для розсипів) [5].
ВТРАТИ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ В НАДРАХ (mineral
losses) – частина балансових запасів твердих корисних копалин,
не вилучена з надр при розробці родовища [5]:
 загальношахтні, загальнорудничні, загальнокар'єрні
– втрати в охоронних і бар'єрних ціликах, поблизу капітальних гірничих виробок, свердловин, під будовами, спорудами, комунікаціями, водоймами, водоносними горизонтами, заповідними зонами; обчислюються у вагових одиницях і у відсотках від загальних балансових запасів;
 експлуатаційні – втрати в масиві (напр., запаси в ціликах при очисній виїмці, у місцях виклинювання, у затоплених і завалених ділянках, у тектонічних порушеннях), у
відокремленій від масиву корисній копалині (напр., при
сумісній виїмці та змішуванні з вмісними породами, у мі392

сцях обвалень, затоплених ділянках, у місцях навантаження, розвантаження, при доставці та складуванні); обчислюються у вагових одиницях і у відсотках відносно балансових запасів, що визначаються за формулами:
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Qф – кількість фактично видобутої руди, т; Qм – кількість
руди в масиві, яка підлягає виїмці; сф, см, сп – вміст корисного компонента відповідно у видобутій руді, у масиві,
у породі, що засмічує руду, %.
ВУГЛЕВОДНЕВА СИРОВИНА – нафта, природній газ (у тому числі нафтовий (супутній) газ, газ (метан) вугільних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ
колекторів щільних порід), газовий конденсат, що є товарною
продукцією [25].
ВУЗОЛ РУДНИЙ (ore claster) – рудоносна площа відносно
ізометричної форми у складі рудного району, де локалізовано
просторово зближені родовища і прояви корисних копалин близького віку, формаційного і геолого-промислового типу [11].
ГЕОЛОГІЧНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ (Ukrainian geological
branch) – об'єднує всі державні й недержавні структури, установи і
підприємства, які мають справу з геологічним вивченням територій
і моніторингом, пов'язаним з надрами (моніторинг мінеральних
ресурсів, стану геологічного середовища, небезпечних геологічних
процесів, режиму підземних вод, забруднення ґрунтів і підземних
вод тощо), а також з підготовкою маршрутів геологічних кадрів.
Це Державна служба геології та надр України, галузеві науководослідні інститути НАН України, геологічні та геологорозвідувальні факультети вищих навчальних закладів, різні наукововиробничі фірми та підприємства, як утворені при згаданих вище
структурах і установах, так і самостійні, а також геологорозвідувальні фірми і підприємства при гірничодобувних компаніях [6].
ГЕОЛОГІЧНЕ (geological) [6, 13].
 вивчення корисних копалин (изучение полезных ископаемых) (study of mineralization) – визначення речовин-
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ного складу, кількості, якості та технологічних властивостей корисних копалин, геологічної будови, гідрогеологічних, гірничо-геологічних та інших умов залягання їхніх
покладів для обґрунтування проектних рішень щодо способу і системи видобування та схеми комплексної переробки мінеральної сировини;
 вивчення надр (geological studies) – спеціальні роботи і
дослідження, спрямовані на одержання даних про геологічну будову надр, процеси, які відбуваються в них, виявлення і оцінку корисних копалин, вивчення закономірностей їхнього формування і розміщення, з'ясування гірничотехнічних та інших умов розробки родовищ корисних копалин і використання надр для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;
 вивчення нафтогазоносності надр (study of subsurface oil
and gas) – комплекс робіт (геологічна зйомка, геофізичні,
геохімічні, аерокосмогеологічні дослідження, прямі пошуки,
буріння і випробування свердловин, дослідно-промислова
розробка, науково-дослідні й тематичні роботи, їхній аналіз
та узагальнення), що проводиться з метою вивчення геологічної будови і нафтогазоносності надр на певній території;
 прогнозування (prognosis) – виділення перспективних
структур, площ, районів і локальних проявів корисних копалин, кількісна оцінка їхніх прогнозних ресурсів за допомогою виявлення рудоконтролюючих факторів і пошукових ознак, моделювання об'єктів на основі використання методу аналогії.
ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ОБ'ЄКТІВ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ (economic estimation of mineral
deposits) – періодичний аналіз результатів геологічного та техніко-економічного вивчення скупчень корисних копалин з метою
оцінки їхнього промислового значення на основі визначення із
зростаючою детальністю технологічної схеми видобування та
переробки мінеральної сировини, техніко-економічних показників виробничого процесу і фінансових результатів реалізації товарної продукції гірничого виробництва [12]:
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 детальна, ГЕО-1 (detail, GEO-1) – визначення рівня
економічної ефективності виробничої діяльності гірничодобувного підприємства, що створюється або реконструюється, і доцільності інвестування робіт з його проектування та будівництва на основі розвіданих запасів корисних
копалин; включає техніко-економічне обґрунтування
(ТЕО) постійних кондицій для їхнього підрахунку. Детальність техніко-економічних розрахунків і надійність фінансових показників ГЕО-1 мають бути достатніми для
прийняття інвестиційного рішення без додаткових досліджень. Матеріали ГЕО-1 є основним документом, що обґрунтовує доцільність фінансування робіт з опрацювання
проектів будівництва гірничодобувних об'єктів;
 попередня, ГЕО-2 (preliminary, GEO-2) – обґрунтування
доцільності промислового освоєння родовища (покладу) корисних копалин та інвестування ГРР з його розвідки та підготовки до експлуатації, здійснене на основі попередньо розвіданих (імовірних) і розвіданих (доведених) запасів корисних копалин; оформляється як техніко-економічна доповідь
(ТЕД) про доцільність подальшої розвідки, у тому числі дослідно-промислової розробки родовища; оцінка ефективності розробки родовища виконується на рівні кінцевої товарної
продукції гірничого виробництва; техніко-економічні показники визначаються розрахунками або беруться за аналогією;
 початкова, ГЕО-3 (beginning, GEO-3) – обґрунтування
доцільності інвестування пошуково-розвідувальних робіт
на ділянках, перспективних щодо відкриття РКК; здійснюється на основі кількісної оцінки ресурсів корисних копалин і надається у формі техніко-економічних міркувань
(ТЕМ) про їхнє можливе промислове значення. Оцінка можливості промислового освоєння передбачуваних родовищ
корисних копалин обґрунтовується укрупненими технікоекономічними розрахунками на основі доведеної аналогії з
відомими промисловими родовищами або технічного завдання замовника ГРР.
ГЕОЛОГО-ПРОМИСЛОВИЙ ТИП РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН (geologo-industryal type of deposit) – сукуп395

ність родовищ, об'єднаних схожістю речовинного складу корисних копалин і спільністю геологічних умов їхнього утворення,
що є реальними джерелами (не менше 1–3 % світового видобутку) постачання даного виду мінеральної сировини на ринок, визначаються на основі генетичного класу, структури родовища,
складу вмісних порід, мінералогічного складу руди тощо [14].
ГРУПИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН ЗА СКЛАДНІСТЮ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ (groups of mineral resources
and reserves in complexity of geological structure) [12, 24]:
– простої геологічної будови – з непорушеним або слабо
порушеним заляганням, витриманими кількісними та якісними параметрами покладів основних корисних копалин,
рівномірним розподілом основних корисних і шкідливих
компонентів;
– складної геологічної будови – з невитриманими кількісними або якісними параметрами покладів основних корисних копалин, нерівномірним розподілом основних корисних або шкідливих компонентів;
– дуже складної геологічної будови – з мінливими кількісними або якісними параметрами покладів основних корисних копалин, дуже нерівномірним розподілом основних або шкідливих компонентів;
– надто складної геологічної будови – з різко мінливими
кількісними або якісними параметрами покладів основних
корисних копалин, украй нерівномірним розподілом основних корисних або шкідливих компонентів.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ ПО ЗАПАСАХ КОРИСНИХ
КОПАЛИН (State Commission of Ukraine on Mineral Resources) –
спеціалізована організація, що діє при Міністерстві екології та природних ресурсів України і проводить на замовлення користувачів
надр або за дорученням відповідних органів виконавчої влади державну експертизу геологічних матеріалів щодо вивчення і використання надр та оцінку запасів корисних копалин [13].
ДЕРЖАВНІ (statement) [13]:
 баланс запасів корисних копалин (balance of reserves) –
зведений документ з відомостями щодо кількості, якості та
ступеня вивченості запасів корисних копалин родовищ, які
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мають промислове значення, їхнього розміщення, рівня промислового освоєння, видобутку, втрат і забезпеченості суспільного виробництва розвіданими запасами корисних копалин;
 геологічний контроль (geological control) – контроль за
геологічним вивченням надр, їхнім раціональним використанням і охороною для забезпечення дотримання користувачами надр установленого порядку користування, законодавства, затверджених норм і правил у галузі геологічного
вивчення, використання та охорони надр, правил ведення
державного врахування і звітності (дотримання визначених
у ліцензії умов користування надрами; забезпечення необхідної повноти вивчення надр; відповідність фактичної діяльності підприємця на наданих геологічних або гірничих
відводах умовам, визначеним ліцензією; своєчасність і правильність реєстрації та обліку робіт, накопичення інформації щодо запасів та обсягів їхнього видобування);
 експертиза запасів корисних копалин (expertize of
reserves) – виконується для створення умов комплексного
використання надр, визначення плати за використання
надр та уточнення меж гірничого відводу; надання надр у
користування для цілей видобування дозволяється тільки
після державної експертизи;
 кадастр родовищ і проявів корисних копалин
(cadastre of the deposits) – зведений документ, в якому по
кожному родовищу і прояву вміщуються відомості щодо
кількості й якості запасів корисних копалин та їхніх компонентів, гірничотехнічних, гідрогеологічних та інших
умов розробки родовища, їхня геолого-економічна оцінка;
 облік родовищ (registration of deposits) – система збирання, обробки та зберігання даних про результати геологорозвідувальних та гірничодобувних робіт з метою визначення стану, перспектив розвитку, раціонального використання та охорони МСБ; усі родовища корисних копалин із запасами, оціненими як промислові, становлять
державний фонд родовищ корисних копалин, а всі попередньо оцінені родовища – резерв цього фонду;
397

 фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
України (fund of Precious Metals and Precious Stones of
Ukraine) – уся сукупність дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які перебувають у державній власності та
відповідно до законодавства зараховані до нього і призначені для забезпечення державних виробничих, наукових,
соціально-культурних та інших потреб, що фінансуються з
державного бюджету;
 фонд надр (fund of subsoil) – сукупність ресурсів надр
окремих ділянок, які обліковуються державними установами залежно від видів користування надрами, ступеня
вивчення об'єктів та інших ознак; включає як ділянки
надр, що використовуються, так і не залучені до використання, у тому числі континентального шельфу і виключної
(морської) економічної зони. Державний фонд надр формується спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення
раціонального використання надр разом з Державним комітетом України з нагляду за охороною праці;
 фонд родовищ корисних копалин (fund of mineral
deposits) – сукупність родовищ корисних копалин, у тому
числі техногенних, із запасами, оціненими як промислові;
формується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.
ДОТАЦІЙНІ ЗАПАСИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
(subsidized mineral reserves) – запаси невисокої якості, які залягають у складних гірничо-геологічних умовах, рентабельне видобування і переробка яких за наявною технологією можливі
тільки за умови надання надрокористувачам податкових пільг,
субсидій, дотацій та інших заходів підтримки від держави або
місцевого бюджету [12].
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК (ecological tax) – податок, що сплачується суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана із:
 викидами забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
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 скидами забруднювальних речовин безпосередньо у водні об'єкти;
 розміщенням відходів у спеціально відведених для цього
місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини;
 утворенням радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
 тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їхніми
виробниками понад установлений особливими умовами
ліцензії термін [25].
ЕКОНОМІЧНІ ПАРАМЕТРИ РОДОВИЩА (economical
parametres of deposit) – економічні характеристики родовищ
корисних копалин, які є результатом економічної та вартісної
оцінки об'єкта використання надр; найбільш важливими параметрами є виробнича потужність підприємства, собівартість видобування та збагачення 1 т руди, повна собівартість 1 т товарної
продукції, загальні капіталовкладення в промислове освоєння,
термін експлуатації, прибуток, рентабельність, вартість запасів
корисних копалин [24].
ЕКСПЕРТИЗА (expertise, expert appraisal, examination) – дослідження певних питань незалежними фахівцями, рішення яких потребує спеціальних знань, і надання вмотивованого висновку [31].
ЕКСПЕРТИЗА ДЕРЖАВНА ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН (examination by the mineral resources) –
дослідження
достовірності
геологічного
та
технікоекономічного вивчення запасів корисних копалин і відповідності їхніх якісних показників запланованим напрямам використання; проведення порівняльної оцінки кількісних та якісних показників запасів корисних копалин, їхніх географо-економічних,
гірничо-геологічних, гідрогеологічних та інших умов залягання
для визначення реальної промислової цінності [12, 13].
ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН (reserves) – кількість корисних копалин і компонентів у надрах Землі, установлена за результатами ГРР або в процесі розробки родовищ, які технологічно можливо й економічно доцільно вилучити з надр. Згідно з
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"Класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин державного
фонду надр" запаси корисних копалин поділяються на [12]:
за промисловим значенням:
 балансові (balance) – запаси, які на момент оцінки згідно з техніко-економічними розрахунками можна економічно ефективно видобути і використати при сучасному рівні розвитку техніки і технології видобутку та переробки
мінеральної сировини, що забезпечує дотримання вимог
раціонального, комплексного використання корисних копалин і охорони природи;
 умовно балансові (conventional balance) – запаси, ефективність видобутку і використання яких на момент оцінки
не може бути однозначно визначена, а також запаси, що
відповідають вимогам до балансових запасів, але з різних
причин не можуть бути використані на момент оцінки;
 позабалансові (off-balance) – запаси, видобуток і використання яких на момент оцінки є економічно недоцільним, але в майбутньому вони можуть стати об'єктом промислового значення;
за ступенем техніко-економічного вивчення:
 запаси корисних копалин, на базі яких проведено детальну геолого-економічну оцінку ефективності їхнього
промислового освоєння, матеріали якої, включаючи техніко-економічне обґрунтування постійних кондицій на мінеральну сировину, затверджено ДКЗ;
 запаси корисних копалин, на базі яких проведено попередню геолого-економічну оцінку їхнього промислового
значення, а матеріали техніко-економічної доповіді про доцільність подальшої розвідки родовища, включаючи обґрунтування тимчасових кондицій на мінеральну сировину, апробовано ДКЗ або замовником ГРР;
 запаси і ресурси корисних копалин, на базі яких проведено початкову геолого-економічну оцінку можливого
промислового значення перспективної ділянки надр, а матеріали техніко-економічних міркувань про доцільність проведення подальших пошуково-розвідувальних робіт, параметри попередніх кондицій на мінеральну сировину схвалено
замовником ГРР;
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за ступенем геологічного вивчення:
 розвідані (доведені) запаси (proved, known, positive) – обсяги корисних копалин, кількість, якість, технологічні властивості, гірничо-геологічні, гідрогеологічні та інші умови залягання яких вивчено з повнотою, достатньою для опрацювання проектів будівництва гірничодобувних об'єктів;
 попередньо розвідані (імовірні) запаси (possible,
inferred) – обсяги корисних копалин, кількість, якість,
технологічні властивості, гірничо-геологічні, гідрогеологічні та інші умови яких вивчено з повнотою, достатньою
для визначення промислового значення об'єкта.
ЗНИЖКА ЗА ВИЧЕРПАННЯ ЗАПАСІВ НАДР (depletion
discounts) – пільги при оподаткуванні надрокористувачів, які
здійснюють видобуток:
– дефіцитних корисних копалин за низької економічної
ефективності розробки родовищ, об'єктивно обумовленої
й не пов'язаної з порушенням умов раціонального використання розвіданих запасів;
– корисних копалин із залишкових запасів зниженої якості, а також важкодобувних запасів, крім випадків погіршення якості запасів корисних копалин у результаті вибіркового відпрацювання родовища [13, 18].
ЗОЛОТИЙ ЗАПАС УКРАЇНИ (Ukrainian gold reserve) – складається з афінованого золота в зливках, є державною власністю і становить частину державних золотовалютних резервів України [6].
КАДАСТР РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН (cadastre of
the mineral deposits) – систематизований звід даних, який
включає якісний і кількісний опис родовищ корисних копалин:
кількість і якість запасів основних і супутніх корисних копалин і
компонентів, гірничотехнічні, гідрогеологічні та інші умови
розробки родовища, його геолого-економічну оцінку тощо [13].
КАТЕГОРІЇ (categories):
 запасів (reserves) – групи запасів корисних копалин, які
виділено залежно від ступеня розвіданості родовищ, вивченої якості сировини і гірничотехнічних умов розробки,
поділяються на категорії [13, 24]:
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– А – підраховані в контурі розвідувальних виробок за
умови повного з'ясування умов залягання, форми і будови тіла корисної копалини; виділення та оконтурення
природних типів і промислових сортів сировини, некондиційних і безрудних ділянок; повного вивчення якості
й технологічних властивостей сировини; повного з'ясування гірничотехнічних умов розробки родовища;
– В – підраховані в контурі розвідувальних виробок із
включенням обмеженої зони екстраполяції за умови
простих умов залягання, малої мінливості покладу та
якості сировини або надійно встановленої їхньої закономірної мінливості; передбачається, що особливості
умов залягання, форма і будова покладів з'ясовано;
безрудні та некондиційні ділянки всередині рудного
покладу, природні типи і промислові сорти сировини
виявлено; закономірності розподілу і просторового
співвідношення їх без точного оконтурення визначено;
якість сировини та основні гірничотехнічні умови розробки родовища з'ясовано;
– С1 – запаси, для яких установлено розміри і характерні
форми тіл корисних копалин, головні особливості умов
їхнього залягання і внутрішньої будови; природні різновиди і технологічні типи корисних копалин вивчено з
детальністю, яка забезпечує виявлення загальних закономірностей їхнього просторового розміщення; установлено кількісні співвідношення технологічних типів і
сортів, мінеральні форми як для корисних, так і для шкідливих компонентів по всіх кондиціях;
– C2 – запаси підраховано в межах сприятливих структур і комплексів гірських порід; умови залягання, форма і розповсюдження рудних тіл, якість сировини та її
властивості, умови розробки родовища визначено на
підставі геологічних і геофізичних даних, підтверджених одиничними перетинами рудних тіл або за аналогією з прилеглими блоками і ділянками, де запаси підраховано за більш високими категоріями.
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 ресурсів (resources) – залежно від ступеня геологічного
вивчення та вірогідності оцінки ділянок надр виділяють
ресурси категорій [12, 24]:
– Р1 – перспективні ресурси, визначені за результатами
геологічних, геофізичних, геохімічних досліджень у
межах структур потенційного поширення корисних копалин і геологічної екстраполяції даних з розвіданої
частини родовища з урахуванням уявлень про геологопромисловий тип родовища; їхня оцінка базується на
прогнозних картах м-бу 1:10 000 – 1:25 000;
– Р2 – прогнозні ресурси потенційних родовищ, які прогнозуються за результатами детальних і загальних пошуків, геологічного картування на основі карт м-бу 1:50 000;
– Р3 – прогнозні ресурси потенційних перспективних
площ, які оцінюються за результатами загальних пошуків, регіональних геологічних і геофізичних робіт,
глибинного, аерокосмічного та інших спеціальних видів досліджень; основою для їхнього виділення є прогнозні карти м-бу 1:100 000 – 1:200 000.
 запасів і ресурсів нафти і газу (reserves and resources of
oil and gas ) – групи запасів і ресурсів, які виділяють за ступенем геологічного вивчення, розвіданості та промислового
значення об'єкта; розвіданими вважаються запаси категорій
А, В, С1, попередньо-розвіданими – С2; ресурси поділяються
на групи перспективних – С3 і прогнозних – Д1 та Д2 [9]:
– А – запаси покладу, вивчені з детальністю, яка забезпечує повне визначення типу, форми і розмірів покладу, ефективної нафто- і газонасиченої товщини, типу
колектора, характеру зміни колекторських властивостей, нафто- і газонасиченості продуктивних пластів,
складу і властивостей нафти, газу і конденсату, а також
основні особливості покладу, від яких залежать умови
його розробки (режим роботи, продуктивність свердловин, пластові тиски, дебіти нафти, газу і конденсату, гідропровідність і п'єзопровідність та ін.);
– В – запаси покладу, нафтогазоносність якого встановлена на підставі отриманих промислових припливів наф403

ти чи газу у свердловинах на різних гіпсометричних відмітках; вивчено тип, форма і розмір покладу, ефективна
нафто- і газонасичена товщина, тип колектора, характер
зміни колекторних властивостей, нафто- і газонасиченості
продуктивних пластів, склад і властивості нафти, газу і
конденсату в пластових і стандартних умовах та інші параметри, а також основні особливості покладу, що визначають умови його розробки, вивчено з повнотою, достатньою для виконання проекту його розробки;
– С1 – запаси покладу, промислова нафтогазоносність
якого встановлена за результатами досліднопромислової розробки та випробування свердловин з
промисловими припливами нафти або газу, геологічних
і геофізичних досліджень у невипробуваних свердловинах; запаси вивчено з детальністю, яка забезпечить
отримання вихідних даних для економічного обґрунтування доцільності подальших робіт з організації промислової розробки;
– С2 – запаси, кількість, якість, технологічні властивості, гірничо-геологічні та інші умови залягання яких
вивчено з повнотою, достатньою для технікоекономічного обґрунтування промислового значення
родовища; основні параметри, що впливають на вибір
способів видобутку і підготовки вуглеводневої сировини, оцінено переважно на підставі екстраполяції безпосередніх вимірів чи досліджень у свердловинах, розташованих у межах родовища по рідкісній або нерівномірній сітці; екстраполяція обґрунтована аналогією з розвіданими родовищами і даними геологічного, геофізичного та іншого вивчення надр; вони є основою для обґрунтування доцільності подальшої розвідки та дослідно-промислової розробки;
– С3 – ресурси, щодо яких не встановлено прямих доказів типу, виду та властивостей вуглеводнів; виділяються
на перспективних ділянках у межах нафтогазоносного
району, які підготовлені до глибокого буріння та оконтурені перевіреними для даного району методами геоло404

гічних і геофізичних досліджень; вони можуть бути пов'язані з пластами, продуктивність яких установлена на
відомих родовищах району; на флангах відомих родовищ – із невипробуваними або нерозкритими бурінням
зануреними частинами покладів, що прилягають до запасів більш високих категорій;
– Д1 – прогнозні ресурси літолого-стратиграфічних комплексів, які оцінюються в межах великих регіональних
структур з доведеною нафтогазоносністю. Кількісна оцінка прогнозних ресурсів нафти і газу категорії Д1 проводиться за результатами регіональних геологічних, геофізичних і геохімічних досліджень і за аналогією з розвіданими родовищами в межах регіону, який оцінюється.
– Д2 – прогнозні ресурси нафти і газу тих літологостратиграфічних комплексів, що оцінюються в межах
значних структур, нафтогазоносність яких ще не доведена; вони прогнозуються на підставі даних геологічних, геофізичних і геохімічних досліджень; їхня кількісна оцінка проводиться за передбаченими параметрами
на підставі загальних геологічних уявлень і за аналогією з іншими, більш вивченими регіонами, де є розвідані родовища нафти і газу.
КОМЕРЦІЙНИЙ ВАРІАНТ ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ
ОЦІНКИ РОДОВИЩ (commercial version of geological and
economic evaluation of deposits) – варіант ГЕО, який розробляється як додатковий і враховує умови, що сприяють більш повному порівняно зі стандартними використанню корисних копалин, включаючи такі, що можуть бути забезпечені тільки конкретним користувачем надр, у тому числі [12]:
– використання наявних основних фондів для розробки
родовища і зменшення за рахунок цього капітальних витрат;
– застосування більш високих споживчих цін для реалізації товарної вуглеводневої продукції, у тому числі за рахунок кооперації з виробництвом продукції вищого технологічного рівня;
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– застосування податкових пільг, субсидій, дотацій та інших видів підтримки нафтогазового виробництва;
– уведення новітніх високопродуктивних технологій пошуків, видобутку і підготовки до реалізації вуглеводнів, а також напрямів використання товарної продукції;
– застосування норми дисконту вищої або нижчої від облікової ставки НБУ.
КОМПЛЕКСНЕ (complexis):
 використання родовищ корисних копалин (using of
deposits) – видобуток усіх корисних копалин родовища і
вилучення наявних корисних компонентів та їхнє промислове використання, а також використання відходів, що
утворюються в процесі видобування і переробки мінеральної сировини;
 освоєння надр (mastering of depths) – повне геологічне
вивчення надр, видобуток усіх корисних копалин на родовищах, що освоюються, комплексне використання видобутої сировини;
 освоєння родовищ (mastering of deposits) – комплексне
використання нових і відомих технологій для повного комплексного видобутку і переробки корисних компонентів з
родовищ, вмісних порід, супутніх забалансових запасів [14].
КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ (complexis mastering of mineral row materials) – повне,
економічно вигідне використання всіх супутніх корисних компонентів, а також відходів виробництва, особливо стосовно багатокомпонентних руд, що потребують використання такого технологічного процесу, який забезпечує найбільш комплексну (за кількістю вилучених компонентів) і повну (за ступенем вилучення та
використання компонентів) переробку сировини. Показник повноти вилучення Пвилуч розраховується за формулою:
 nj
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Qnj – маса супутнього компонента в j-му товарному продукті; j – кількість товарних продуктів, в яких ураховується та сплачується супутній компонент; Qmi – маса супутнього компонента в мінералах,
вилучених з руди (для компонентів, запаси яких підраховуються в
руді, ураховуються валові запаси); i кількість вилучених мінералів.
Виділяються коефіцієнти комплексності:
 потенційний (potenctial) – відношення потенційної цінності запасів усіх підрахованих по родовищу супутніх компонентів до сумарної потенційної цінності балансових і позабалансових запасів основних і супутніх компонентів (включаючи і ті з них, вилучення яких на момент оцінки нерентабельно, або технологія вилучення яких відома, але поки не
застосовується в промислових масштабах, наприклад для
рубідію та скандію – у бокситах, галію – у рудах кольорових
металів, талію – у мідно-колчеданових рудах тощо);
 промисловий (industrial) – відношення сумарної одержаної цінності запасів супутніх компонентів, отриманих
за існуючого рівня технології в промислових масштабах,
до сумарної потенційної цінності балансових запасів основних і супутніх компонентів у руді в надрах, розрахованої за тими ж цінами[24].
КОМПЛЕКСНІ РУДИ (complex ores) – природні мінеральні
утворення, у складі яких присутні декілька корисних компонентів, вилучення яких технологічно можливо й економічно доцільно, наприклад руди: поліметалічні (Cu, Pb, Zn, Ag), мідномолібденові (Cu, Mo, Au) [14].
КОМПЛЕКСНІСТЬ РОДОВИЩА (complexing of deposit) –
можливість використання інших корисних копалин родовища,
крім основної, яка найчастіше пов'язана із супутніми, спільнозалягаючими або розкривними породами [14].
КОНДИЦІЇ (standarts) – вимоги промисловості до якості мінеральної сировини і гірничо-геологічних параметрів родовища для
оконтурення балансових запасів; забезпечують правильну геолого-економічну оцінку запасів мінеральної сировини і використовуються при проведенні розвідки, підрахунку запасів, проектуванні гірничодобувних, збагачувальних і переробних підпри407

ємств, експлуатації родовищ. К. встановлюються на основі техніко-економічних розрахунків з урахуванням сучасного рівня розвитку прогресивних методів техніки, технології видобутку і переробки сировини, а також її комплексного використання. К. переглядаються у зв'язку із змінами: балансу запасів даного виду мінеральної сировини; попиту споживачів; техніки і технології видобутку і переробки сировини; економічних умов і транспортного
положення родовищ тощо; вимоги для кожної стадії ГРР: на стадії пошукових і пошуково-оціночних робіт – "бракувальні" (оціночні) кондиції, що встановлюють загальні орієнтири для визначення мінімальних вимог промисловості до джерел мінеральної сировини; на стадії попередньої розвідки – тимчасові кондиції, які
визначають комплекс найзагальніших кондиційних параметрів
для правильної геолого-економічної оцінки попередньо розвіданих запасів родовища загалом; на стадії детальної розвідки –
кондиції, які забезпечують геолого-економічну оцінку розвіданих
запасів мінеральної сировини не тільки по родовищу загалом, але
й по рудних тілах і підрахункових блоках; у процесі розробки родовищ – експлуатаційні кондиції, що використовуються для визначення промислової цінності окремих виїмкових ділянок і видобутої корисної копалини. Вони поділяються на [24, 30]:
 для підрахунку запасів родовищ нафти і газу (to calculate
reserves of oil and gas) – сукупність граничних вимог до фільтраційно-ємнісних властивостей продуктивних колекторів,
якісних і кількісних характеристик вуглеводневих флюїдів у
надрах, гірничо-геологічних умов залягання продуктивних
покладів, технічних, технологічних та інших умов їхньої розробки, які за умови використання сучасних технічних і технологічних засобів у процесі промислової розробки покладів забезпечують найбільш повне та економічно ефективне вилучення наявних у надрах запасів вуглеводнів; за ступенем геологічного вивчення встановлюються кондиції:
– попередні (preliminary) – розробляються в процесі
початкової геолого-економічної оцінки (ГЕО-3) можливого промислового значення перспективної нафтогазоносної ділянки надр і обґрунтовуються матеріалами тех408

ніко-економічних міркувань про доцільність подальших
пошукових робіт;
– тимчасові (temporary) – розробляються в процесі
попередньої геолого-економічної оцінки (ГЕО-2) промислового значення виявленого родовища (покладу)
вуглеводнів і обґрунтовуються матеріалами технікоекономічної доповіді щодо економічної доцільності його подальшої розвідки і підготовки до розробки;
– постійні (fixed) – розробляються в процесі детальної
геолого-економічної оцінки (ГЕО-1) ефективності промислового освоєння родовища (покладу) вуглеводнів і
використовуються для підрахунку його запасів; застосовуються під час опрацювання проектів промислового
освоєння родовища (покладу), планування і здійснення
розробки, вирішення питань, пов'язаних з охороною
надр і навколишнього природного середовища, державного обліку його запасів;
– оперативні (operative) – розробляються під час промислової розробки родовищ вуглеводнів для перерахунку запасів окремих ділянок (горизонтів, покладів,
блоків), які за фільтраційно-ємнісними властивостями
та іншими умовами розробки істотно відрізняються від
прийнятих для всього родовища (під час обґрунтування
параметрів постійних кондицій), а також для забезпечення беззбиткової роботи видобувного підприємства в
період погіршення економічних умов видобутку нафти
і газу або реалізації товарної продукції [9];
 експлуатаційні (exploitation) – установлюються в процесі
розробки родовища для уточнення граничних вимог до якості корисних копалин, які вилучаються, та умов їхнього залягання в експлуатаційних блоках, які відрізняються за геологічними, гірничотехнічними, техніко-економічними, технологічними умовами розробки від середніх показників, прийнятих при обґрунтуванні розвідувальних кондицій;
 розвідувальні (exploration) – розробляються за результатами різних стадій розвідки та геолого-економічної оцінки родовищ для оконтурення і підрахунку запасів корис409

них копалин і визначення їхньої промислової цінності;
поділяються на:
– постійні – розробляються за матеріалами завершених геологорозвідувальних робіт і мають на меті встановлення масштабів і промислової цінності родовища,
економічної ефективності його освоєння на основі детального техніко-економічного обґрунтування;
– тимчасові – розробляються за матеріалами проміжних
стадій розвідки родовища і використовуються для попередньої оцінки його масштабів, промислової цінності та
доцільності інвестування подальших робіт на об'єкті;
КОРИСНИЙ КОМПОНЕНТ (valuable component) – складова
частина корисної копалини, вилучення якої з метою промислового використання технологічно можливо та економічно доцільно; якщо присутні два чи більше корисних компонентів, корисна копалина є комплексною [11].
КОРИСНІ КОПАЛИНИ (minerals) – природні мінеральні утворення неорганічного та органічного походження в надрах, на поверхні Землі, у джерелах вод і газів, на дні водоймищ, техногенні
мінеральні утворення в місцях накопичення відходів видобування
або втрат продуктів переробки мінеральної сировини, придатні
для промислового використання. За фізичним станом корисні копалини поділяються на тверді (вугілля, горючі сланці, торф, рудні
та нерудні корисні копалини), рідкі (нафта, підземні та мінеральні
води) і газові (горючі та інертні гази), за промисловим використанням – на рудні (металічні), нерудні (неметалічні), горючі (каустобіоліти) і газо-гідромінеральні; за рівнем організації речовини
– на породи, мінерали й елементи [11, 13].
КОРИСНІ КОПАЛИНИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ (minerals of national importance)– перелік корисних копалин, які мають особливе стратегічне, важливе економічне значення для розвитку держави або її окремих регіонів, як правило,
включає горючі, металічні, неметалічні корисні копалини, дорогоцінне, напівдорогоцінне каміння, ювелірну сировину та ін. [27].
КОРИСНІ КОПАЛИНИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ (local
minerals) – перелік корисних копалин, які мають економічне
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значення для розвитку окремих районів, як правило, включає
піщано-гравійну, цегельно-черепичну сировину, сировину для
хімічних меліорантів ґрунтів та ін. [27].
КРИТЕРІЇ (criterions) – ознака, на підставі якої виконується
оцінка, визначення або класифікація будь-чого; мірило судження, оцінки [32].
 нафтогазоносності (oil-bearing) – сприятливі ознаки
нафтогазоносності, до яких належить наявність нафтопроявів; великий об'єм осадових порід у басейнах, сприятливих для формування родовищ; наявність пасток значних
розмірів; наявність якісної регіональної покришки; підвищені частини басейнів, їхні борти, великі валоподібні
й склепінчасті підняття у внутрiшнiх частинах басейнів;
наявність регіональних незгідностей, які забезпечують
стратиграфічне екранування покладів і т. ін.;
 пошукові (prospecting) – ознаки геологічних утворень
(порід, формацій, структур тощо), які вказують на їхню
рудоносність; поділяються на прямі (прояви корисних копалин, літохімічні та геохімічні аномалії, шліхові ореоли
розсіювання та ін.) і непрямі (наявність сприятливих гірських порід, гідротермально змінених порід характерної
формаційної належності та ін.).
МЕТРОПРОЦЕНТ (meter-percent) – абстрактна величина, одержана перемноженням потужності покладу (довжини інтервалу,
що випробовується) у метрах і вмісту корисного компонента у
відсотках, яка використовується для оконтурення рудних покладів, дозволяючи віднести до кондиційних такі їхні сполучення, в
яких потужність нижче, а метропроцент вище кондиційного за
рахунок підвищеного вмісту корисного компонента [26].
МІНЕРАЛЬНІ (mineral):
 ресурси (resources) – запаси корисних копалин у надрах,
придатних для використання в різних галузях промислового виробництва; поділяються на горючі (нафта, газ, вугілля, горючі сланці, торфи); металічні (руди чорних, кольорових, рідкісних, радіоактивних, благородних металів);
неметалічні (каменебарвна, гірничохімічна, гірничорудна,
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металургійна, будівельна, гірничотехнічна сировина),
а також гідротермальні ресурси;
 сировина (raw materials) – корисна копалина, видобута
і перероблена на товарну продукцію гірничого виробництва [6, 13].
МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ (mineral-row material) [6, 13]:
 база (base) – частина природних продуктивних сил країни, що включає в себе виявлені мінерально-сировинні ресурси, родовища, які розвідані та експлуатуються, гірничодобувні потужності, а також відходи від видобування та
переробки корисних копалин, придатні для промислового
використання; головні особливості: нерівномірність територіального розміщення мінерально-сировинних ресурсів;
виснаженість і невідновність родовищ, що розробляються;
відтворення МСБ шляхом розвідки та освоєння нових родовищ; велика тривалість, трудомісткість і капіталомісткість циклу відтворення; обмеженість багатих і великих
родовищ корисних копалин;
 комплекс (complex) – МСБ із сукупністю підприємств
з видобутку, збагачення корисних копалин і одержання з
них промислової сировини (геологорозвідка, промислове
освоєння родовищ, видобування, переробка мінеральної
сировини, її транспортування, переробка та утилізація
відходів, виробництво гірничих машин і обладнання);
складові частини – паливно-енергетичний, металургійний, агрохімічний комплекс тощо;
 потенціал (potential) – сукупність наявних у надрах
держави чи регіону розвіданих і попередньо оцінених запасів і перспективних ресурсів корисних копалин, які мають економічний інтерес в перспективі. Оцінка валової
потенційної цінності запасів і ресурсів сировини розраховується шляхом перемноження їхньої сумарної кількості,
незалежно від ступеня підготовки до вилучення, на середню світову ціну кінцевого товарного продукту з урахуванням коефіцієнта наскрізного вилучення від надр до товарної продукції. При розрахунку їхньої товарної вартості валова вартість зменшується на ту частку, на яку запаси чи
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ресурси "не доведені" до кінцевого продукту (руда, концентрат, мінерал, вугілля, сира нафта, природний газ тощо), що характеризує величину необхідних інвестицій в
освоєння надр для одержання кінцевої продукції з урахуванням поправочних коефіцієнтів приведення кількості
ресурсів і запасів до кількості запасів промислових категорій, а ціни кінцевого продукту – до ціни ресурсів чи запасів мінеральної сировини даної категорії.
МІНІМАЛЬНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ВМІСТ КОРИСНОГО
КОМПОНЕНТА (economical cut-off grade) – вміст компонента, вилучена вартість якого забезпечує відшкодування всіх витрат на одержання товарної продукції за нульової рентабельності; межа, нижче якої видобування руди та її переробка стають
економічно невигідними; залежить від низки геологічних, гірничотехнічних, технологічних, економічних чинників, найважливішими з яких є: кількість запасів та умови їхнього залягання;
відсоток видобутку корисного компонента з руди та складність
технологічного процесу; обсяг капітальних вкладень у підприємство, що проектується; відпускні ціни на готову продукцію
тощо [1, 24]. Визначається за формулою
100
Ц=
(Сд +Со )
(1)
C × К вилуч × К р
Ц – ціна 1 т корисного компонента в товарному концентраті,
грн; Сд + Со – витрати на 1 т корисної копалини (видобування,
переробка, загальнорудничні витрати), грн; С – мінімальний
промисловий вміст корисного компонента, %; Квилуч – коефіцієнт вилучення корисного компонента при переробці; Кр – коефіцієнт збіднювання корисної копалини при видобуванні.
Іноді розрахунки зручніше виконувати, виходячи з вартості
1 т концентрату, тоді в чисельнику цієї формули додається Ск –
вміст корисного компонента в концентраті, %:
100
С=
(2)
(Сд + Со ) ,
Ц × Изаг × К р
або
С=

100 × Ск
(Сд + Со ) .
Ц × Изаг × К р

(3)
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Існують й інші методи розрахунку мінімального промислового вмісту:
(a + b + d) ×100
,
(4)
для металу:
С. =
Ц м × К вилуч × К р

a – витрати на розвідку 1 т руди; b – витрати на видобуток і переробку 1 т руди; d – плановий прибуток з 1 т руди; Цм – оптова
ціна за 1 т металу (корисного компонента); Квилуч – загальний
коефіцієнт видобування корисного компонента; Кр – коефіцієнт
збіднювання руди.
(a + b + d) × Вк
для концентрату: Вмін.пром. =
(5)
,
Ц к × К вид.× К р
Вк – вміст корисного компонента (металу) в концентраті; Цк –
ціна концентрату:
– по перерізу рудного тіла виробкою – використовується
поряд з бортовим і мінімальним промисловим вмістом для
оконтурювання рудного тіла, щоб уникнути невиправданого виключення з числа балансових запасів крайових частин
підрахункових блоків, в яких вміст корисних компонентів
нижчий за мінімальний промисловий, але достатній для покриття майбутніх витрат на їхній видобуток і переробку,
визначається поваріантними або прямими технікоекономічними розрахунками;
– у крайовій виробці – установлюється по родовищах з чіткими межами рудних тіл, у крайових частинах яких спостерігається закономірне зниження вмісту корисних компонентів, що створює можливість достовірного оконтурювання та виключення з підрахунку запасів непромислових
частин рудних тіл; по родовищах, що не мають чітких
меж, коли спостерігається закономірне зниження вмісту
корисних компонентів у флангових частинах рудних тіл, а
обмежена кількість розвідувальних перерізів не дозволяє
виділити ці частини в самостійні підрахункові блоки;
– у підрахунковому блоці – найменший середній вміст корисних компонентів у корисній копалині в підрахунковому блоці, при якому можливе беззбиткове використання її
промисловістю, межа між кондиційною та некондиційною
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корисною копалиною, відповідає умові нульової рентабельності (коли ціна продукції з 1 т корисної копалини не
менше рівня витрат на її видобуток і переробку).
МОЖЛИВІ ЗАПАСИ (possible resources) – мінералізований
матеріал, об'єм якого і рівень вмісту корисних компонентів у
межах цього об'єму ґрунтуються на геологічній інтерполяції між
пробами, але відстань між ними настільки значна, а їхнє розташування у просторі настільки нерівномірне, що для встановлення факту існування в цьому просторі запасів руди необхідні додаткові розвідувальні роботи [24].
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ МАТЕРІАЛІВ ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ОЦІНОК РОДОВИЩ КОРИСНИХ
КОПАЛИН (basic requirements for the content materials of
geologic and economic evaluations ) – матеріали геологоекономічних оцінок РКК, які подаються на експертизу ДКЗ
України, мають містити [26]:
– характеристику геологічної будови покладів корисних
копалин, їхніх технологічних властивостей, гірничогеологічних, гідрогеологічних та інших умов залягання в
обсязі, достатньому для прийняття обґрунтованих проектних рішень щодо способу і системи видобутку та схеми
комплексної переробки корисних копалин і визначення
показників кондицій;
– техніко-економічне обґрунтування кондицій для підрахунку запасів корисних копалин, що забезпечує найбільш
повне комплексне та економічно доцільне вилучення з
надр запасів основних і супутніх корисних копалин, а також наявних у них цінних компонентів;
– підрахунок запасів корисних копалин, прогнозну економічну оцінку сумарного ефекту від експлуатації родовища по
одному або кількох варіантах кондицій з визначенням прогнозних показників підприємницької діяльності гірничопереробного комплексу в обсязі, достатньому для прийняття
рішення про інвестування проекту його будівництва,
– спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами.
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ОЦІНКА РЕСУРСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН (resourses
estimation) – наближене визначення кількості та якості корисних копалин і компонентів на основі аналізу сприятливих геологічних та економічних передумов і позитивних результатів геологічних, геофізичних та інших досліджень [29].
ОЦІНКА РОДОВИЩА (evaluation of mineral deposits,
assessment of mineral deposits) – багатостадійне визначення
промислового значення скупчень корисних копалин за допомогою комплексу геологічних методів (геологічна оцінка) і геолого-економічних (геолого-економічна оцінка) [29].
ОЦІНКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН ЕКОНОМІЧНА (economical estimation of the mineral deposits) – визначення
народногосподарського значення та ефективності розробки родовища; здійснюється з урахуванням стану МСБ і потреб народного
господарства в кожному виді мінеральної сировини, перспектив
упровадження замінників, розвитку технології видобування та переробки сировини, перспектив розвитку окремих районів, забезпечення економічної незалежності країни. Оцінка РКК проводиться
за комплексом техніко-економічних показників, найголовнішими з
яких є: величина промислових запасів руди та металу; можлива
річна виробнича потужність підприємства; собівартість руди, концентрату та металу; рентабельність і рівень рентабельності освоєння родовища; питомі та загальні капіталовкладення; термін окупності капіталовкладень і цінність родовища. Оцінка родовищ проводиться як на ранніх стадіях вивчення родовища, так і після закінчення попередньої та детальної розвідок [30].
ПАРАМЕТРИ КОНДИЦІЙ (parameters of standarts) – сукупність економічно обґрунтованих вимог до якості та кількості корисної копалини в надрах конкретного родовища, гірничо-геологічних і технологічних умов його розробки та переробки [29, 26]:
– бортовий вміст корисних компонентів, установлений за
відсутністю чітких геологічних меж рудного тіла для оконтурювання запасів за його потужністю;
– коефіцієнти приведення вмісту супутніх компонентів до
вмісту умовного основного компонента, мінімальний
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вміст компонентів, що враховується при такому приведенні;
– максимальна глибина підрахунку запасів, граничний коефіцієнт розкриття або максимально припустиме співвідношення потужностей розкривних порід і корисної копалини;
– максимальна припустима потужність прошарків пустих порід або некондиційних руд у контурі корисної копалини та запасах, які включаються до підрахунку;
– максимальний припустимий вміст шкідливих домішок у
блоці, що підраховується в інтервалі або в пробі;
– мінімальний вихід товарної продукції та основного сорту
сировини;
– мінімальний вміст корисних компонентів по перерізу
рудного тіла виробкою для оконтурювання рудного тіла за
простяганням і падінням;
– мінімальний вміст супутніх компонентів (по перерізу
або в підрахунковому блоці);
– мінімальні запаси в ізольованих тілах корисних копалин
чи ділянках;
– мінімальний коефіцієнт рудоносності в підрахунковому
блоці для родовищ з переривчастим або гніздовим розподіленням корисних компонентів;
– мінімальні потужності тіл корисних копалин (пластів,
жил тощо) або відповідний мінімальний метропроцент, у
разі необхідності – мінімальні потужності корисної копалини за типами, сортами (марками);
– мінімальний промисловий вміст корисного компонента,
за якого вартість видобутої мінеральної сировини забезпечує відшкодування всіх витрат на одержання товарної продукції при нульовій рентабельності розробки;
– можлива глибина відпрацювання родовища відкритим
способом, середній та граничний коефіцієнти розкриття;
– технологічні властивості руд, що визначають способи
переробки або області використання сировини;
Основні техніко-економічні показники, що використовуються
для обґрунтування кондицій:
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– розвідані (попередньо оцінені) запаси;
– промислові запаси корисних копалин і компонентів;
– проектні втрати;
– збіднювання;
– коефіцієнт розкриття (для відкритих виробок);
– річна продуктивність підприємства з гірської гірничої
маси видобутку та переробки мінеральної сировини, випуску товарної продукції;
– капітальні вкладення на освоєння родовища, у тому числі
промислове будівництво, виробничі фонди підприємства;
– експлуатаційні витрати;
– річний прибуток;
– сумарний грошовий ефект від розробки родовища;
– термін окупності капіталовкладень;
– рівень рентабельності у відношенні до виробничих фондів підприємства.
ПАРАМЕТРИ КОНДИЦІЙ ДЛЯ ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ
НАФТИ І ГАЗУ (standarts parameters to calculate oil and gas
reserves) – граничні (мінімальні або максимальні) значення показників кондицій, які встановлюються для родовища, ділянки, літолого-стратиграфічного горизонту, підрахункового блока на підставі аналізу даних лабораторних і промислово-геофізичних досліджень фільтраційно-ємнісних властивостей колекторів, технікоекономічних розрахунків і досвіду ГРР і розробки родовищ [9].
ПАРАМЕТРИ
РОДОВИЩ
ГЕОЛОГО-ПРОМИСЛОВІ
(geological-industrial parameter of deposits) – кількісна геологічна характеристика покладів корисної копалини та природних
властивостей сировини, що впливають на умови й технікоекономічні показники розробки родовища, збагачення та переробки сировини; найголовніші з них [11]:
– умови залягання тіл корисної копалини;
– потужність і протяжність рудних тіл;
– форма та внутрішня будова покладів;
– речовинний (мінеральний) склад;
– якість і технологічні властивості корисної копалини
(вміст корисних компонентів, вміст шкідливих домішок,
видобуток корисних компонентів тощо);
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– гірничотехнічні умови розробки родовища (глибина залягання, кут падіння, потужність рудних тіл, міцність і
стійкість руди та вмісних порід);
– обводненість і газозбагаченість родовища;
– фізико-географічні умови, обжитість району родовища,
наявність інфраструктури;
– віддаленість від транспортних шляхів;
– водні та енергетичні ресурси.
ПЕРВИННІ МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ (primery mineral
resources) – частина природних мінеральних ресурсів, що є початковою сировиною процесів переробки корисних копалин для
виробництва (вилучення) корисних компонентів, які мають цінність для промисловості [15].
ПЕРСПЕКТИВНІ РЕСУРСИ (prospective resources, possible
resources) – обсяги корисних копалин, кількісно оцінені за результатами порівняння продуктивних площ з відомими родовищами корисних копалин певного геолого-промислового типу, що
передбачає можливість відкриття нових родовищ того ж геологопромислового типу, існування яких обґрунтовується позитивною
оцінкою проявів корисних копалин, геофізичних, геохімічних та
ін. аномалій; основа для геолого-економічної оцінки доцільності
проведення пошуково-розвідувальних робіт [12].
ПЕРШОВІДКРИВАЧІ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
(discoverers of deposits) – особи, які відкрили невідоме раніше родовище, що має промислову цінність, або виявили додаткові запаси
корисних копалин чи нову мінеральну сировину в раніше відомому
родовищі, що істотно підвищують його промислову цінність [13].
ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ (payment for royalty)
– загальнодержавний платіж, який справляється у вигляді плати за
видобування корисних копалин і плати за користування надрами з
метою, не пов'язаною з видобуванням корисних копалин [25].
ПОЗАСТАДІЙНІ РОБОТИ (outstage work) – гідрогеологічні
роботи та дослідження, які не належать до геологорозвідувального процесу гідрогеологічного вивчення надр [24].
ПОКАЗНИКИ КОНДИЦІЙ ДЛЯ ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ
НАФТИ І ГАЗУ (standarts indicators to calculate oil and gas
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reserves) – характеристики фільтраційно-ємнісних властивостей
продуктивних колекторів, вуглеводневих флюїдів, умов залягання продуктивних покладів родовищ, які істотно впливають
на вибір технологічних схем видобутку і використання вуглеводнів, техніко-економічну ефективність виробничого процесу та
фінансові результати реалізації видобутої товарної продукції.
Основними показниками кондицій є [12, 26]:
– мінімальна відкрита пористість (пустотність) колектора;
– мінімальна абсолютна проникність колектора для вуглеводневого компонента пластового флюїду, що підраховується;
– мінімальна нафтогазонасиченість продуктивного колектора,
– максимальна глинистість колектора;
– максимальна водонасиченість колектора;
– мінімальна ефективна товщина прошарку колектора;
– мінімальна ефективна товщина покладу нафти і газу;
– мінімальний промисловий вміст супутнього корисного
компонента в нафті, газі, супутніх водах;
– максимально допустимий вміст шкідливих компонентів
у вуглеводнях і супутніх водах;
– оптимальна система розробки покладів родовища;
– мінімальний робочий тиск на гирлі видобувної свердловини;
– мінімальний середній робочий дебіт видобувної свердловини за вуглеводневою складовою;
– максимальна обводненість продукції свердловини;
– кількість реалізації вуглеводневої товарної продукції;
– оптимальний коефіцієнт вилучення вуглеводнів з надр.
ПОКЛАД КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ (mineral ore deposit) –
скупчення природної мінеральної сировини, що має промислове
значення: для осадових родовищ характерна пластова форма
покладів (напр., шари кам'яного вугілля, солей, фосфоритів, марганцевих руд, вапняку тощо); кір вивітрювання – плащо- і пластоподібна; ендогенних родовищ – жили, лінзи, труби, штоки,
гнізда, штокверки; родовищ нафти й газу – пластові та масивні
поклади, що контролюються пасткою, частина порового простору якої заповнено нафтою або газом, які, як правило, утворюють
суцільну фазу в межах пастки [31].
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ПОПЕРЕДНЯ РОЗВІДКА (preliminary exploration) – стадія ГРР,
яка проводиться з метою геолого-економічної оцінки виявлених при
пошукових роботах родовищ корисних копалин, які отримали позитивну оцінку за даними пошуково-оцінювальних робіт на основі
техніко-економічних міркувань про їхню перспективність. За даними попередньої розвідки розробляються і затверджуються тимчасові
кондиції, запаси по категорії С1–С2, готується техніко-економічна
доповідь (ТЕД) про доцільність детальної розвідки [11].
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ (natural resources) – сукупність природних умов існування людства та найважливіші компоненти навколишнього середовища, що використовуються в процесі суспільного виробництва з метою задоволення матеріальних і культурних потреб суспільства: енергія вітру, сонячне та підземне тепло, припливи і відпливи; водні, земельні, рослинні, мінеральні
ресурси; ресурси тваринного світу [15]. П.р. поділяються також:
– за швидкістю вичерпання – вичерпні, невичерпні;
– за можливістю самовідновлення – відновлювані, невідновлювані;
– за темпами поповнення – поповнювані, непоповнювані;
– за характером використання – у галузі енергетики, промисловості, сільського господарства тощо, оздоровчі та ін.;
– за ознаками використання – одно- та багатоцільового
використання;
– за можливістю заміни – замінні (напр., метал – пластмасою або керамікою) та незамінні (напр., атмосферний кисень).
Загальна кількість сонячної енергії, яку щорічно одержує Земля, становить 5 · 1020 ккал, маса атмосфери Землі близько
5,15 · 1015 т (із них 23 % кисню у вільному стані), ресурси гідросфери ~ 1,5 млрд км3, загальні запаси вугілля 10–12 трлн т,
залізних руд ~ 350 млрд т, природного газу 130–140 трлн м3.
ПРОГНОЗНІ РЕСУРСИ (unproved, supposed, surmised) – обсяги корисних копалин, які враховують потенційну можливість
формування родовищ певних геолого-промислових типів, що
ґрунтується на позитивних стратиграфічних, літологічних, тектонічних, мінерагенічних, палеогеографічних та інших передумовах, установлених у межах перспективних площ, де промислові родовища ще не відкриті [12].
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ПРОМИСЛОВИЙ ВМІСТ КОРИСНОГО КОМПОНЕНТА
(commercial content) – кількість корисного компонента в мінеральній сировині, за якої є економічно доцільними його видобуток і
використання в народному господарстві; його граничні значення
встановлюється кондиціями на мінеральну сировину [32].
ПРОМИСЛОВА ПРОДУКЦІЯ (industrial production) – матеріалізований результат процесу праці, що має корисні властивості та призначений для використання споживачами; поділяється
на таку, що витрачається при використанні (напр., тверде, рідке
та газоподібне паливо, руда, природні будівельні матеріали тощо; мастила, лісоматеріали та ін.), і таку, що витрачає свій ресурс до фізичного або морального зносу (напр., технологічне
обладнання, транспортні машини, засоби автоматизації та систем управління тощо) [28].
РАЙОН РУДНИЙ (ore region) – рудоносна територія відносно
ізометричної форми з певним геолого-формаційним типом родовищ корисних копалин, розміром до декількох тисяч квадратних
кілометрів, частина металогенічної провінції (області, зони) [11].
РАЙОНУВАННЯ МЕТАЛОГЕНІЧНЕ (metalloginic zoning,
metalloginic regionalization) – виділення рудоносних площ різного значення і розміру і встановлення їхньої підпорядкованості:
металогенічні пояси, провінції, зони  рудні райони, зони, вузли,
поля  окремі родовища, їхні ділянки, рудні тіла [19, 20].
РЕНТНА ПЛАТА [rental payments, royalties] – плата до бюджету підприємств у вигляді частини прибутку, яка спричинена
факторами, що не залежать від діяльності організацій, а пов'язана з використанням природних ресурсів [21, 22].
РЕНТНА ПЛАТА ЗА НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ (rental payments for oil, natural gas and
gas condensate) – плата за видобуток (у тому числі під час геологічного вивчення) вуглеводневої сировини на підставі спеціальних дозволів на користування надрами, яка диференційована
відповідно до геологічних, виробничо-технологічних та економічних умов видобутку [25].
РЕСУРСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН (mineral resources) –
кількість корисних копалин і компонентів невідкритих родо422

вищ, оцінених як потенційно можливі для видобутку і переробки за сучасного техніко-економічного рівня розробки родовищ даного виду мінеральної сировини; виділяють перспективні й прогнозні ресурси [12, 24].
РОЗВІДАНІ (explored):
 запаси (reserves) – обсяги корисних копалин, кількість,
якість, технологічні властивості, гірничо-геологічні, гідрогеологічні та інші умови залягання яких вивчено з повнотою, достатньою для опрацювання проектів будівництва
гірничодобувних об'єктів і об'єктів з переробки мінеральної
сировини за даними безпосередніх вимірів чи досліджень,
виконаних у межах покладів за щільною сіткою в поєднанні
з обмеженою екстраполяцією, обґрунтованою даними геологічних, геофізичних, геохімічних та інших досліджень;
основа для проектування і проведення розробки родовища.
 руди (ores) – запаси руди, визначені за результатами настільки широкого і детального випробування всього родовища, що при розгляді об'єкта на предмет можливості реалізації видобутку з достатньою точністю можуть бути обчислені на ЕОМ такі ключові параметри, як тоннаж рудної
маси, рівень вмісту корисного компонента, геометрія рудного простору, ступінь вилучення руди, що є основою при
прийнятті рішень про розробку родовища [12, 24].
РУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ (ore minerals) – сукупність
корисних копалин, що використовуються в металургії для виробництва металів [5, 24].
РУДОНОСНІСТЬ (ore-bearing) – присутність рудних утворень
у тих або інших районах чи гірських породах, товщах, світах [5].
РУДОВІДКЛАДЕННЯ (emplacement) – процес накопичення
рудної речовини при відкладенні її з магматичних розплавів,
водних і газоводних розчинів, газів [5].
СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ РЕСУРСІВ І ЗАПАСІВ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН (system of
economical estimation of mineral resources and reserves) – комплекс геолого-економічної оцінки родовищ, який включає геолого-економічний, техніко-економічний, соціально-економічний,
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екологічний аспекти, оптимізаційні варіантні розрахунки з використанням ЕОМ (на рівні окремих родовищ, галузей і регіонів) з
максимальним ефектом реалізації кінцевого продукту. Починається з оцінок прогнозних і перспективних ресурсів корисних копалин за результатами регіональних геологозйомочних і геофізичних робіт. Економічна оцінка ресурсів у комплексі з іншими показниками використовується для вирішення таких завдань: геолого-економічної класифікації та районування ресурсів, оптимізації
процесу освоєння ресурсів, визначення граничних геологотехнічних параметрів їхнього освоєння, обґрунтування пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу, перспективних розрахунків, довготермінових планів і програм ГРР. Вартісна оцінка
здійснюється, виходячи з умови одержання максимального сумарного (інтегрального) ефекту від освоєння ресурсів з урахуванням
обмежень, що накладаються технологічними можливостями, правилами ведення гірничо-геологічних робіт, вимогами охорони
довкілля, потреб народного господарства у корисних копалинах.
Вона визначається за формулою [30]
Rо.р. =

T

  Z t  St  ,
t 1

Rо.р. – абсолютна величина грошової оцінки; Zt – цінність річної продукції t-го року; St – сума майбутніх витрат у t-му році освоєння. У
багатьох методиках рекомендовано враховувати фактор часу [30]
Rо.р. =

T

tп . р . t

  Zt  St 1  Ен.п. 
t 1

St = Sп.pt + Sgt + Sтр.t,
Sп.pt – витрати на пошуки та розвідку, що враховуються в період t
≤ tп.р. (у процесі розробки Sп.р. = 0); Sgt – витрати в період розробки
на видобуток нафти, газу, конденсату та ін. компонентів, що враховуються в період t > tп.р. (під час підготовки ресурсів Sg = 0); Sтр.t
– витрати на транспортування видобутої сировини до споживача;
tп.р. – тривалість пошуково-розвідувальних робіт до початку експлуатації об'єкта, р.; Т – розрахунковий період оцінки ресурсів;
Ен.п. – норматив для зведення різночасових витрат і результатів.
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СПОСОБИ ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ (methods of estimating
reserves) – системи геометричних побудов і розрахунків, за допомогою яких природні тіла складних форм заміняються простими рівновеликими тілами, об'єми яких легко визначаються за
елементарними математичними формулами. Об'єми тіл вимірюються в розрізах за поперечним перетином (як правило, застосовуються на родовищах зі значною потужністю і складною формою в поперечному перетині, коли особливості контурів тіл можуть простежуватись саме в перетинах і враховуватися при визначенні об'єму рудних тіл) чи розраховуються через площі тіл в
їхній повздовжній проекції й значенні потужності (застосовуються для плитоподібних тіл із стійкими елементами залягання, але
складною будовою повздовжньої площини, що пов'язано зі звивистістю промислового контуру, наявністю збагачених ділянок,
зміщень по скидах тощо). Описано понад двадцяти способи підрахунку запасів, найчастіше використовують такі [24]:
 геостатистичні способи (geostatistical method) – базуються на теорії просторових змінних, яка за допомогою
спеціального математичного апарату описує мінливість
геологічних показників у просторі й дозволяє проводити
оцінку значень цих показників у тих ділянках простору, де
відсутні прямі спостереження, причому така оцінка супроводжується обчисленням похибки для кожної розрахункової точки простору;
 спосіб багатокутників (method of polygons) – базується
на визначенні навколо кожного пункту перетину рудного
тіла гірничою виробкою або свердловиною ділянки надр,
усі точки якої є найближчими саме до цієї виробки, ніж до
будь-якої іншої; план підрахунку запасів є системою багатокутників, а тіло корисної копалини перетворюється на
групу зімкнутих багатогранних призм, основою яких є побудовані багатокутники, а висотою – потужність рудного
тіла в даній виробці, розташованій в центрі багатокутника;
 спосіб геологічних блоків (method of geological blocks)
– виділення й оконтурення підрахункових блоків за близькими значеннями головних геолого-промислових параметрів (потужність, вміст, умови залягання), характер і сту425

пінь їхньої мінливості, коли істинна складна форма блока
заміняється формою плоского паралелепіпеда, площа основи якого дорівнює площі блоку, а висота – середній потужності покладу, що дозволяє визначити середні значення підрахункових параметрів і надійні межі їхньої інтерполяції та екстраполяції;
 спосіб експлуатаційних блоків (method of operating
blocks) – підрахунок запасів у блоках, оконтурених гірничими виробками і детально опробованих (слід уникати побудови блоків складної конфігурації й зайвого дроблення блоків);
 спосіб ізоліній (method of isolines) – базується на перетворенні тіла корисної копалини, яке обмежується складними поверхнями, на рівновелике тіло, обмежене з одного
боку площиною, а з іншого – топографічною поверхнею,
тобто поверхнею, яка відображається системою замкнених
ізоліній рівного значення; об'єм тіла і кількість запасів у
ньому розраховується за формулами об'єму, обмеженого
топографічною поверхнею; як правило, будують ізолінії рівних потужностей корисної копалини, інколи – ізолінії рівних добутків потужності тіла й об'ємної ваги, вмісту корисних компонентів і об'ємної ваги корисної копалини, що дозволяє одразу отримувати запаси корисного компонента;
 спосіб розрізів (cuts method) – об'єм блока визначається
не за площею покладу та його потужністю, а за площею
перетинів покладу (вертикальних або горизонтальних) і
відстанню між перетинами; для переходу від об'єму до запасів руди і металу визначаються середні показники об'ємної ваги і вмісту по перетинах, на які спираються блоки,
а по них – середні показники для блока; побудова підрахункових блоків проводиться на геологічних розрізах або
погоризонтних планах;
 статистичний спосіб (statistical method) – полягає у визначенні продуктивності зруденіння та площі, на яку воно
поширюється; застосовується для підрахунку запасів з нерівномірним розподілом по площі й потужності залягання
(родовища п'єзокварцу, ісландського шпату, слюди, желвакових фосфоритів та ін.).
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СТРАТЕГІЧНО ВАЖЛИВІ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
КОРИСНІ КОПАЛИНИ (strategical row materials) – види сировини, використання яких забезпечує приріст внутрішнього
валового продукту, валютні надходження, наповнення державного бюджету, економічну та оборонну безпеку країни; поділяються на чотири категорії [6]:
– А – види мінеральної сировини, які інтенсивно видобуваються в Україні, мають значні розвідані запаси, є предметом експорту і валютних надходжень, забезпечують наповнення державного бюджету (газ, нафта, конденсат, вугілля, залізо, марганець, титан, магній);
– Б – види мінеральної сировини, які видобуваються в обмежених обсягах, собівартість видобутку на рівні або вище рівня рентабельності, розробка ускладнюється екологічними проблемами, розвідані запаси невеликі чи виснажені, нові родовища недостатньо вивчені, але потреба в
них зумовлена розвитком галузей промисловості, стратегічно важливих для економіки країни, і покривається за
рахунок імпорту (алюміній, нікель, кобальт, ртуть і сурма,
калійні солі, сірка, каолін);
– В – види мінеральної сировини, родовища яких в Україні
наявні, запаси їх, у тому числі значні, розвідані, але сировина видобувається в обмежених обсягах чи не видобувається взагалі внаслідок упровадження нових технологій на
підприємствах інших галузей промисловості та зміни вимог до якості, але потреба в яких може відновитись як результат освоєння новітніх технологій збагачення або попередньої переробки сировини (ванадій, літій, берилій,
скандій, рідкісні землі та ітрій, золото, флюсова сировина,
бентонітові глини);
– Г – види мінеральної сировини, родовища яких сьогодні
в Україні не розробляються і недостатньо вивчені, але
можуть стати стратегічно важливими для економіки держави в близький перспективі, виходячи з потреб інших галузей промисловості (хром, мідь, свинець і цинк, тантал і
ніобій, олово, вольфрам, молібден, цирконій і гафній, фосфорити, барит, флюорит, магнезит, високоглиноземиста,
каменебарвна і техногенна сировина).
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ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ВИВЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН (feasibility study of minerals) – вивчення інформації
для порівняльної оцінки економічного потенціалу родовища, яке
є сировинною базою діючого підприємства, промислового регіону, для великих родовищ – підгалузі народного господарства з
іншими родовищами, які розробляються або перебувають у резерві; визначення гірничотехнічних, географо-економічних, соціально-екологічних та інших умов розробки родовищ корисних
копалин і переробки мінеральної сировини, умов реалізації товарної продукції гірничого виробництва [1].
ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦІННОСТІ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН (factors of economic value of deposits) [24]:
 геоекологічні (geoecological) – існування особливих
природних об'єктів, що охороняються (заповідники, заказники, національні парки), господарська цінність земель,
що відчужуються (сільгоспугіддя, ліси), можливі екологічні наслідки від порушення цілісності надр, водного режиму та ін., витрати на очищення поверхневих і підземних
вод, атмосферного повітря і рекультивацію території після
відпрацювання покладів, мінімізацію негативних екологічних наслідків розробки родовища і т. ін.;
 геологічні (geological) – особливості будови родовища,
розмір і морфологія рудних покладів, кількість промислових запасів основного і супутніх корисних компонентів,
особливості залягання рудних тіл і т. ін.;
 гірничо-геологічні (mining-geological) – багатоярусний
характер і глибина зруденіння, мінливість літологічного
складу і фізико-механічних властивостей вмісних порід, характер розривної тектоніки, структурно-морфологічні типи
рудних тіл (штокверки, жили, лінзи, зони та ін.), потужність
рудних тіл, наявність безрудних інтервалів, коефіцієнт розкриття, гідрогеологічні умови відпрацювання, фізикомеханічні властивості рудних покладів і вмісних порід, обводненість і загазованість родовищ і багато іншого;
 економіко-географічні (economo-geographycal) – сукупність даних, що характеризують природні та економічні
умови району родовища: віддаленість від заводівспоживачів, обжитість району, транспортні та енергетичні
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умови, водний режим, наявність місцевої бази інших корисних копалин і матеріалів, рельєф місцевості, клімат.
 економічні (economical) – рівень попиту і споживання, наявність ринків збуту, сприятливість міжнародної кон'юнктури, рівень конкуренції, ціни на продукцію, собівартість продукції, капітальні витрати на гірничо-металургійний комплекс, експлуатаційні витрати, розмір прибутків, рівень рентабельності розробки родовища, ринкова вартість кінцевого
продукту, вартість випереджувальних ГРР тощо;
 політичні (political) – стабільність і демократичність
політичної системи країни; наявність законодавчої бази;
інвестиційна політика держави, система оподаткування і
рентного регулювання, методи державного регулювання
використання надр тощо.
 природно-географічні (natural-geographycal) – кліматичні особливості місцевості, тип рельєфу і клімат, наявність інфраструктури (шляхи сполучення, умови енергозабезпеченістю і водопостачання, наявність місцевих будівельних матеріалів і ресурсів палива), забезпеченість
робочою силою та ін.;
 соціально-економічні (social-economical) – значення
корисної копалини для потреб держави; ступінь забезпеченості цим видом корисної копалини;
 техніко-економічні (technical-economical) – розмір гірничодобувного підприємства, способи розробки родовища
(напр., кар'єрний чи підземними гірничими виробками),
рівень механізації підприємства тощо;
 технологічні (technological) – мінеральний і хімічний
склад руд, вміст основних і супутніх компонентів, структурно-текстурні особливості руд, фізичні та хімічні властивості (вологість, щільність, об'ємна маса, твердість, магнітні властивості мінералів, міцність і стійкість руди та
вмісних порід, ступінь тріщинуватості порід тощо), наявність шкідливих домішок, комплексність руд, технології
переробки і вилучення корисних компонентів (флотаційне
і гравітаційне збагачення, селективне вилучення, гідрометалургійні методи, кислотне вилуговування і т. ін.), коефіцієнт вилучення корисних компонентів та ін.
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ЯКІСТЬ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ (quality of mineralization)
– сукупність природних властивостей корисної копалини, які
визначають придатність та економічну ефективність її використання. За типом виділяються корисні копалини, де цінність становлять [8, 24]:
– хімічні елементи (або їхні сполуки) – руди металів, фосфорити, бор, сірка, де визначальним показником якості
сировини є вміст корисного компонента (%, г/т або кг/м3),
вміст цінних і шкідливих домішок, грудкуватість, плавкість та ін.;
– мінерали – алмази, дорогоцінне та технічне каміння, п'єзооптична сировина, де визначальну роль відіграють фізичні характеристики кристалів (розмір, твердість, забарвлення, прозорість, блиск, характер зламу, оптичні властивості та ін.), макро- і мікроскопічні дефекти, що знижують
цінність каміння, а також такі поняття, як мода, естетичні
якості тощо;
– гірнича маса – будівельні матеріали, тверде паливо, каоліни, мінеральні пігменти, цеоліти, карбонатні породи, боксити, хроміти тощо. Вимоги, що висуваються до тих або
інших видів сировини цієї групи, вельми різноманітні.
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РОЗДІЛ X
Економіка та фінанси
у сфері використання надр
Проведення всіх етапів геолого-економічної оцінки ділянок
надр потребує економічного обґрунтування головних гірничогеологічних, технічних і технологічних рішень. Економічна
оцінка є результуючою частиною всього процесу вивчення
надр і проводиться за єдиним економічним критерієм, який
відображає абсолютне економічне значення родовища або ділянки надр у вартісному вираженні. Результати цієї оцінки використовують при визначенні платежів за використання
надр, економічного ефекту від промислового освоєння ділянок
надр, прийнятті управлінських рішень у сфері оподаткування. Вартість запасів у грошовому вираженні є основою заставної вартості родовища, курсової вартості акцій і використовується при вирішенні інших питань розвитку мінерально-сировинного комплексу в умовах ринкової економіки.
Перелічені особливості економічної оцінки надр вимагають від фахівців-оцінщиків знання економічних понять і
термінів, зокрема з економічної теорії, менеджменту, економічного аналізу, статистики, з питань економіки геологічних і гірничодобувних підприємств, інвестиційного аналізу
та рентного оподаткування.

АДМІНІСТРАТИВНІ ЦІНИ (administrative price/cost) – різновид цін, що встановлюються державою й утримуються сталими протягом певного часу [3].
АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ВИТРАТИ (administrative costs) – складова частина накладних витрат, спрямованих на утримання апарату управління підприємства і центральних функціональних служб (бухгалтерії, відділів маркетингу,
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управління фінансами, кадрового тощо). Особливістю цих витрат є те, що вони не можуть бути віднесені на рахунок виробництва будь-якої конкретної продукції, а включаються до собівартості всіх випущених підприємством товарів пропорційно
іншим видаткам. Розумне скорочення адміністративноуправлінських витрат – резерв зниження загальних витрат виробництва та обігу, умова зростання ефективності, конкурентоспроможності підприємства [3].
АКТИВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ БАЛАНС (export surplus) –
торговельний баланс, що полягає у збільшенні грошової маси
країни шляхом зростання торговельного прибутку на основі
стійкого перевищення експорту над імпортом [5].
АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА (assets) – сукупні майнові цінності, що використовуються з метою одержання прибутку [7].
АКЦИЗИ (excise-tax) – непрямі податки, що включаються в ціну товару або послуги [7].
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (join-stock company) –
господарська організація, створена на основі централізації грошових коштів шляхом продажу акцій [7].
АКЦІОНУВАННЯ (corporatisation) – одна із форм концентрації й централізації капіталів. Акціонерні товариства становлять
основну форму сучасних великих підприємств. Ця форма дозволяє мобілізувати вільні кошти підприємств, організацій, особистий капітал і заощадження громадян для створення нових, розширення і модернізації вже існуючих виробництв, швидко перерозподіляти фінансові та матеріальні ресурси й отримувати максимальну ефективність їхнього використання. Акціонерний капітал вважають залученим капіталом, який належить акціонерним товариствам, а не окремим акціонерам [3, 12].
АКЦІЯ (equity stock) – цінний папір, емітований акціонерними
товариствами; засвідчує вкладення певної кількості капіталу і дає
право її власникові на отримання певного доходу (дивіденду) з
прибутку акціонерного товариства; акції поділяються на [7]:
 звичайні (ordinary) – вільно продаються і купуються, дивіденди по них сплачуються залежно від отриманого компанією прибутку та з урахуванням рішення ради акціонерів;
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 привілейовані (preference, priority) – не поступають
у вільний обіг, по них гарантується обов'язкова сплата дивідендів у вигляді фіксованого відсотка доходу, зазвичай
близького до банківської ставки [3].
АМОРТИЗАЦІЯ (amortization) – 1) процес поступового перенесення вартості основного капіталу на новостворену продукцію
в міру його зношування; 2) процес відновлення вартості основного капіталу за рахунок цільового нагромадження грошових засобів [7]. У гірничодобувній промисловості вони встановлюються
в національній валюті на 1 т видобутих запасів.
АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (business analysis) –
вивчення процесу й оцінки результатів виробничої, торговельної,
сервісної й інших видів економічної діяльності фірми (підприємства,
організації); аналітична база для усунення недоліків і розвитку позитивних напрямів діяльності фірми; виділяють такі види аналізу:
 витрат і результатів (cost-benefit) – аналіз витрат на виробництво основних видів економічного продукту і результатів (обсягів виробництва, випуску цього продукту) з використанням балансових таблиць, який дозволяє виявити рівень загальних, повних витрат на виробництво продукту,
установити взаємозв'язки між різними секторами і галузями
економіки; використовується як дослідницький інструмент, а
також у прогнозних, планових обґрунтуваннях, розрахунках;
 загальний (general) – аналізуються всі напрями й оцінюється кінцевий результат господарської діяльності фірми;
 інвестицій в проекти (project investments) – оцінка
ефективності вкладень у проекти, вибір кращого варіанта
вкладень;
 порівняльний (comparative) – порівнюються показники
господарської діяльності фірми в динаміці (за рік, за декілька років), фактичні з нормативними або прогнозними
показниками, показники конкуруючих фірм загалом і в
конкретних сферах діяльності;
 факторний (factor) – відображає вплив конкретних заходів у виробничій, торговельній, інвестиційній, сервісній
або інших господарських сферах діяльності фірми на зміну її економічних показників
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 цільовий (earmarked) – аналізується конкретний напрям
діяльності фірми або оцінюється результат вирішення конкретної економічної задачі (напр., дослідження напрямів інвестиційних вкладень фірми; оцінка доцільності вкладення
коштів у підвищення професійного рівня персоналу фірми;
аналіз результатів освоєння нового регіонального ринку);
 чутливості (sensitivity) – дослідження впливу зміни
змінних величин (напр., ціни товарної продукції, облікової
ставки тощо) на ступінь ризику або рентабельність капіталовкладень [1–3].
АНТИДЕМПІНГОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ (antidumping regulation) – регулювання, направлене проти демпінгу, тобто проти
продажу товарів на зовнішніх ринках за низькими цінами, цінами нижче за витрати виробництва, з метою витіснення конкурента і завоювання ринку збуту. Оскільки демпінг заважає конкуренції, заснованій на зниженні витрат виробництва при забезпеченні високої якості товару, то в більшості країн з розвиненою
ринковою економікою діє спеціальне антидемпінгове регулювання, законодавство, або передбачаються відповідні заходи в
законах, що мають антимонопольну спрямованість. Підставою
для звинувачення в демпінгу служить факт продажу товарів нижче за його вартість у країні-виробника [3].
АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА (antiinflation politics) –
комплекс взаємопов'язаних заходів і важелів держави й Центрального банку країни з метою запобігання високим темпам інфляції та управління нею на незагрозливому для стабільності
економічної системи рівні [7].
АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (antimonopoly
legislation) – сукупність законодавчих і нормативних актів
у країнах з ринковою економікою, що обмежують монополістичну діяльність і створюють можливість для покупця більш широкого вибору потрібних йому товарів [12].
АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ (antimonopoly
regulation) – система нормативно-правових актів, спрямованих
на подолання негативних сторін монополій, пов'язаних з владою, що дозволяють їм придушувати вільну конкуренцію і контролювати ціни [1].
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АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ (production spectrum) – склад і
співвідношення різних товарних продуктів або виробів за видами, типами, сортами, марками в продукції підприємства, галузі
промисловості або в певній групі товарів [3].
АСОРТИМЕНТ ТОВАРУ (the variety (assortment) of goods) –
підбір товарів різних видів і сортів, об'єднаних за певною споживчою, торговельною або виробничою ознакою, наприклад
схожість сфери використання (енергоносії, будматеріали та ін.)
у межах одного й того ж діапазону цін тощо [3].
АСОЦІАЦІЇ (associations) – договірні об'єднання, створені з
метою постійної координації господарської діяльності без права
втручання у виробничу і комерційну діяльність учасників [10].
АУДИТ (audit) – послуги щодо оцінки фінансової звітності фірми з огляду на достовірність інформації та можливості фірми у
сфері бізнесу [7].
АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (auditing) – вид підприємницької діяльності, пов'язаний з перевіркою господарюючого суб'єкта,
його бухгалтерських рахунків, звітності та інших документів на
рахунок дотримання встановлених правил використання ним
грошових та інших ресурсів; здійснюється, як правило, незалежними спеціалістами чи організаціями (аудиторськими фірмами,
включаючи міжнародні); може бути обов'язковою (у випадках,
що прямо встановлені актами законодавства) та ініціативною (за
рішенням суб'єкта господарювання) [1, 5].
АУДИТОРСЬКА ФІРМА (accounting firm) – організація, яка має
ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності й займається
наданням аудиторських послуг; такі фірми не можуть займатися
будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, не мають права
передавати відомості, отримані ними під час аудиту, третім особам
для використання їх у цілях підприємницької діяльності [1, 5].
АУКЦІОН (auction) – відкриті торги на конкурсній основі, де
власником стає покупець, що запропонував максимальну ціну [7].
БАГАТСТВО (wealth) – чиста вартість матеріальних і фінансових засобів (усі активи мінус пасиви), якими володіє нація, особа чи фірма в певний проміжок часу [3].
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БАЗИСНА ЦІНА (base price) [1, 12]:
– ціна товару, що встановлена для основного сорту, найбільш відомої марки; може бути прив'язана до яких-небудь
показників якості, що взяті за базисні; передбачаються можливі відхилення від базисної якості, і тому розробляється
шкала надбавок і знижок, відштовхуючись від якої встановлюється ціна товару більш високої і низької якості;
– база, точка відліку при визначенні індексу цін міжнародної торгівлі загалом і з окремих груп товарів. Такі базисні
ціни публікуються в міжнародній і національній зовнішньоторговельній статистиці, періодичних виданнях ООН;
– ціна певного товару з фіксованими параметрами якості,
що встановлюється на момент укладання опціонної угоди.
БАЗОВИЙ РІК (basic year) – рік, який береться за вихідну базу
для обчислення реальних змін вартісних показників (ВВП, особистий дохід тощо) [5].
БАЛАНС (balance) – звіт про фінансовий чи інший стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал; різновиди [3, 12]:
 бухгалтерський (sheet) – документ бухгалтерського обліку, одна із форм бухгалтерської звітності, яка відображає в
узагальненому грошовому вигляді стан, розміщення, використання та джерела коштів організацій на певну дату; система показників, що характеризують активи і пасиви підприємств, їхній рух у процесі виробництва і реалізації продукції
та фінансовий стан підприємств. Активи характеризують
склад і розміщення ресурсів, що використовуються підприємством для виробничо-господарської діяльності, виходячи
із своєї функціональної ролі. Пасив відображає джерела
утворення засобів підприємства: власні (капітал і резерви) та
залучені кошти – довгострокові (зобов'язання за кредитами
банків, позиками, цінними паперами з терміном платежу більше року після звітної дати) і короткострокові (кредити та
позики з терміном платежу до одного року, кредиторська заборгованість тощо). Баланс будується на основі подвійного
запису: за дебетом активів (лівий бік рахунка бухгалтерського обліку) відображається наявність і збільшення цінностей
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протягом звітного періоду, за дебетом пасивів – зменшення
джерел коштів; за кредитом (правий бік рахунка) у рахунках
активів відображається їхнє зменшення, а за рахунками пасивів – збільшення засобів, що враховуються;
 виробничих потужностей (production capacity) – система показників, що характеризують наявність, рух і використання виробничих потужностей з випуску конкретних видів промислової продукції; складається в натуральному вираженні за всіма типами виробів або видів продукції, передбачених у номенклатурному плані, і містить дані про наявність потужностей на початок звітного періоду,
про приріст і вибуття потужностей за цей період, про середню потужність, про кількість виробленої продукції;
 робочого часу (working time) – система показників, що
характеризують ресурси робочого часу працюючих, їхній
розподіл за видами витрат і використання; складається по
підприємству, цеху, дільниці, іноді навіть по групі робітників, з метою виявлення резервів зростання продуктивності праці за рахунок більш раціонального використання
фонду робочого часу і визначення чисельності робітників;
включає розрахунок середньої фактичної кількості робочих днів; середню тривалість робочого дня; визначення
корисного, ефективного фонду робочого часу;
 поточних операцій (balance on current account) – розділ
платіжного балансу країни, який відображає її експорт та
імпорт, невидимі операції та деякі інші статті;
 сфери виробництва (sphere of production) – система
показників, що характеризує в грошовому вираженні (на
певну дату) стан коштів виробництва як за складом, цільовим призначенням (актив), так і за їхніми джерелами
та термінами повернення (пасив).
БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ (book value) – оцінка основних фондів та обігових коштів у грошовому вираженні в бухгалтерському
балансі. Основні фонди, придбані за рахунок капітальних вкладень, зараховуються на баланс за їхньою інвентарною вартістю.
Сировина, основні та допоміжні матеріали, паливо, запасні частини, готова продукція тощо показуються в балансі за їхньою фактичною вартістю [12].
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БАНК (bank) – кредитно-фінансова установа, яка акумулює
гроші й надає їх у формі кредитів своїм клієнтам, здійснює грошові розрахунки та інші операції [7].
БАНКІВСЬКІ (banking) [1–3, 12]:
 діяльність (banking) – залучення на вклади грошових
коштів фізичних і юридичних осіб, розміщення цих коштів від свого імені на власних умовах і на власний ризик,
відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та
юридичних осіб тощо;
 кредит (bank-credit) – надання банком певної суми грошей, гарантія, зобов'язання придбати право вимоги боргу,
продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін
на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої
суми, на сплату відсотків та інших зборів з цієї суми;
 ліцензія (licence) – документ, який видається Національним банком України в законному порядку, на підставі якого
банки мають право здійснювати банківську діяльність;
 метали (metals) – золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що
мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів;
 нагляд (supervision) – система контролю та активних
дій Національного банку України, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами законодавства України і встановлених нормативів з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників і кредиторів банку;
 операції (activities) – операції, які забезпечують функціонування і прибутковість банків; розрізняють пасивні (залучення депозитів) і активні (надання кредитів) операції;
 платіжний інструмент (payment instrument) – засіб, що
містить реквізити, які ідентифікують його емітента, платіжну систему, в якій він використовується;
 рахунки (banking accounts) – рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосов440

но його клієнтів і контрагентів та які дають можливість
здійснювати переказ коштів за допомогою банківських
платіжних інструментів;
 резерви (reserves) – частина депозитів, яку банк відкладає готівкою в касі чи як безвідсоткові вклади у Центральному банку.
БАНКРУТСТВО (bankruptcy) – нездатність економічного суб'єкта здійснювати платежі за борговими зобов'язаннями, засвідчена судовою інстанцією [7].
БАРТЕР (barter) – прямий, не опосередкований грошима обмін
товарами або послугами [7].
БЕЗГОТІВКОВІ (cashless) [1]:
 гроші (money) – записи на рахунках у банках;
 розрахунки (payment) – розрахунки, які здійснюються
шляхом перерахування сум з рахунку платника на рахунок одержувача або шляхом взаємного заліку сум без
участі готівки.
БІЗНЕС, ПІДПРИЄМНИЦТВО (business) – будь-яка організована законна економічна діяльність, в якій юридична чи фізична
особа, залучаючи економічні (матеріальні, трудові, фінансові),
природні та інформаційні ресурси, виробляє товари або надає
послуги з метою одержання прибутку. Головними особливостями підприємництва в гірничій промисловості є:
– наявність природного джерела мінеральних ресурсів, що
використовується як об'єкт господарської діяльності, визначальна роль його природних особливостей як рентоутворювального чинника;
– непоповнюваність і обмеженість мінеральних ресурсів
та їхня належність до національного надбання країн, на
території яких вони розташовані, що зумовлює регулювання підприємницької діяльності спеціальним гірничим
законодавством;
– прихованість об'єктів господарської діяльності в надрах,
яка ускладнює їхню передінвестиційну економічну оцінку,
та пов'язаний з цим підвищений ризик інвестицій [3, 10].
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БІЗНЕС-ПЛАН (business plan) – короткий виклад цілей і шляхів діяльності фірми, обґрунтування доцільності капіталовкладень для залучення інвесторів і кредиторів [7].
БІРЖА (exchange) – організаційно-правова форма оптової торгівлі
масовими товарами за стандартами та зразками (товарна біржа),
систематичних операцій з купівлі-продажу цінних паперів (фондова біржа), валюти (валютна біржа), робочої сили (біржа праці) [7].
БІРЖОВІ (exchange) [9, 12]:
 операція (exchange transaction) – угода, що відповідає
сукупності зазначених нижче умов:
– якщо вона являє собою купівлю-продаж, поставку та
обмін товарів, допущених до обігу на товарній біржі;
– якщо її учасниками є члени біржі;
– якщо вона подана до реєстрації та зареєстрована на біржі не пізніше наступного за здійсненням угоди дня;
 брокери (exchange brokers) – фізичні особи, зареєстровані на біржі відповідно до її статуту, обов'язки яких полягають у виконанні доручень членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій шляхом
підшукування контрактів і подання здійснюваних ними
операцій для реєстрації на біржі;
 ціна (price) – ціна на товари, що реалізуються в процесі
біржової торгівлі; рівень цін залежить від ряду чинників і
насамперед від співвідношення попиту і пропозиції на той
або інший товар.
БОНУС (bonus) – додаткова винагорода працівникам за результатами господарської діяльності фірми [7]. У надрокористуванні
– разовий (стартовий) платіж у системі торгів ліцензіями на ГРР
та на видобування корисних копалин. Його розміри залежать від
таких чинників, як оціночна вартість родовища, розміри ділянки, що пропонується, особливості поточного податкового регулювання, установленого рівня "роялті". Бонус сплачується до
початку виробничої діяльності та є своєрідним фінансовим гарантом права на використання (оренду) цього родовища для
власника ліцензії. Одночасно бонус стимулює власника ліцензії
якнайшвидше приступити до робіт з тим, щоб компенсувати ви442

трати на бонус. У деяких випадках, коли йдеться про розробку
малоекономічних родовищ або про ГРР з великим рівнем ризику, допускається сплата бонусу третій стороні, банку – як цільового депозиту, право розпорядження яким отримує держава. У
такому випадку головне призначення бонусу – одержання державних фінансових гарантій того, що відповідні роботи будуть
проходити з додержанням технологічних, екологічних та інших
вимог. Якщо після закінчення робіт на місцевості відбуваються
серйозні екологічні порушення, то бонус використовується для
екологічної реабілітації території [6, 10].
БОРЖНИК (deptor) – суб'єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами (у тому числі щодо сплати податків і зборів) протягом трьох
місяців після настання встановленого терміну їхньої сплати [12].
БРОКЕР (broker) – посередник, що за винагороду здійснює купівлю-продаж цінних паперів, товарів та інших об'єктів власності [7].
БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ (bookkeeper's record) – сукупність показників фінансово-господарської діяльності підприємства за певний звітний період, зведена до системи документів,
зазвичай складається на підставі даних бухгалтерського обліку
для задоволення потреб користувачів [12].
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (accounting) – процес виявлення,
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання
та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і
внутрішнім користувачам для прийняття рішень [5, 12].
БЮДЖЕТ (budget) – план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду; форма утворення та витрачання грошових коштів для забезпечення функцій держави.
Бюджетні доходи формуються відповідно до податкового законодавства. Бюджетні витрати поділяються на такі, що включаються
до бюджету поточних витрат, і бюджету розвитку, тобто асигнування на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності та
інші витрати, пов'язані з розширеним відтворенням. Перевищення
витрат над доходами становить дефіцит бюджету [3–5].
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БЮДЖЕТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (budgets of
local governments) – бюджети територіальних громад сіл, селищ,
міст та їхніх об'єднань [12].
БЮДЖЕТНІ (budgetary) [3–5, 12]:
 асигнування (allocation) – повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов'язання і здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету;
 витрати (expenditures) – видатки бюджету та кошти на
погашення основної суми боргу;
 відшкодування (compensation) – сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою податку;
 дефіцит (deficit) – надлишок видатків державного бюджету над надходженнями до нього; зазвичай фінансується шляхом позик чи емісією грошей; рівень дефіцитності бюджету
обчислюється як відсоткове відношення дефіциту до ВВП;
 запит (request) – документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на
наступний бюджетний період;
 зобов'язання (obligations) – розміщення замовлення,
укладення договору, придбання товару, послуги, виконання інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, зроблене відповідно до бюджетного асигнування,
згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або в майбутньому;
 класифікація (classification) – групування доходів, видатків і фінансування бюджету за ознаками економічної
сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства
України і міжнародних стандартів;
 надлишок (excess, surplus) – перевищення надходжень
до державного бюджету над його видатками;
 призначення (appointment) – повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів Бюджетним
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Кодексом, законом про Державний бюджет України або
рішенням про місцевий бюджет; дозволяє надавати бюджетні асигнування; має кількісні й часові обмеження;
 програма (programme) – систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети та завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій;
 процес (budgeting) – діяльність, пов'язана із складанням,
розглядом, затвердженням бюджетів, їхнім виконанням і
контролем за виконанням, розглядом звітів про виконання
бюджетів, що становлять бюджетну систему України;
 розпис (list) – документ, в якому встановлюється розподіл
доходів і фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації;
 система України (Ukrainian system) – сукупність державного та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням
економічних відносин, державного і адміністративнотериторіальних устроїв і врегульована нормами права;
 установа (organization) – неприбуткова установа чи організація, визначена Конституцією України, створена органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок державного
чи місцевих бюджетів.
ВАЛОВІ (gross) [3–5, 7, 12]:
 випуск (issue, output) – сукупна ринкова вартість товарів і послуг, вироблених резидентами всередині країни
протягом певного періоду;
 витрати (expenditure) – сума постійних і змінних витрат
фірм за короткостроковий період;
 внутрішній продукт, ВВП (domestic product, GDP) –
загальна ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг,
вироблених у країні за рік;
 дохід (income, profit) – виражений в грошовій формі сумарний річний дохід підприємства (фірми), отриманий
в результаті виробництва і продажу продукції та послуг.
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 інвестиції (investment) – видатки на капітальні блага та
запаси;
 капіталовкладення (investment) – загальні капіталовкладення в економіку протягом певного періоду, наприклад,
року, включають інвестиції на реновацію і чисті капіталовкладення;
 корпоративний прибуток (corporate profit/income) – прибуток, отриманий від реалізації продукції плюс амортизація;
 національний дохід (national income, GNI) – внутрішні
первинні доходи резидентів плюс їхні чисті первинні доходи зовнішні;
 національний продукт, ВНП (national product, GNP)
– загальна ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених за рік за допомогою факторів виробництва, що належать резидентам країни незалежно від того,
де ці фактори застосовуються, – у національній економіці чи за кордоном [7].
 продукція (product) – показник, що характеризує обсяг
продукції, виробленої в тій чи іншій галузі у вартісному
(грошовому) вираженні.
ВАЛЮТА (currency) – грошова одиниця, що використовується
для визначення величини вартості товарів [7].
ВАРТІСТЬ ГРОШЕЙ (value of money) – кількість товарів і
послуг, які можна обміняти на одиницю грошей; купівельна
спроможність одиниці грошей [7].
ВЕКСЕЛЬ (promissory note) – письмове боргове зобов'язання
встановленої законом форми, в якому зазначена величина грошового боргу, строки його сплати, а також право його власника
(векселеутримувач) вимагати від боржника (векселедавця) сплати боргу за настанням означеного строку [7].
ВИДИ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (types of evaluation
assets) – види оцінювання основних засобів у грошовій формі,
відповідно до характеру, стану основних засобів, часу оцінювання розрізняють такі види достовірності оцінки їхньої вартості:
 первісна вартість основних засобів – визначається як
історична (фактична) собівартість основних засобів у сумі
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грошових коштів, сплачених при придбанні або створенні
необоротних активів;
 переоцінена вартість – вартість основних засобів після
проведення їхньої переоцінки;
 вартість, що амортизується, – являє собою первісну
або переоцінену вартість об'єкта основних засобів за вирахуванням ліквідаційної вартості;
 ліквідаційна вартість – визначається як сума коштів або
вартість інших активів, які підприємство очікує отримати від
реалізації (ліквідації) основних засобів по закінченні передбаченого періоду використання за вирахуванням очікуваних
витрат на ліквідацію (продаж) цього об'єкта [9].
ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ (production capacity) – максимальний об'єм продукції відповідної якості й асортименту, який
може бути вироблений підприємством за визначений період часу за умови ефективної експлуатації обладнання та оптимального використання трудових ресурсів [4, 5].
ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ГІРНИЧОДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА (production capacity of mining enterprise) – максимальний об'єм гірничої маси, корисної копалини, товарної продукції,
який може бути видобуто, вилучено або вироблено даним підприємством відповідно до гірничотехнічних можливостей родовища, яке
експлуатується, та економічно обґрунтованих обсягів [4, 5].
ВИРОБНИЧА СИСТЕМА (productive system) – співробітники, засоби і предмети праці, які здійснюють процес праці й
створюють продукти праці; включає низку однотипних виробничих елементів m (1, 2, …, m), що обумовлені технологічним
процесом; правильне визначення кількості (n – m) резервних
елементів має важливе значення, оскільки гарантує відшкодування втрат ефективності або продуктивності системи в разі
відмови якогось елемента m [3].
ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ (productive function) – технологічне
співвідношення, що висвітлює залежність між сукупними витратами факторів виробництва і максимально можливим обсягом випуску продукції [7].
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ВИРОБНИЧИЙ ЦИКЛ (operation cycle) – період перебування
предметів праці, сировини, матеріалів у виробничому процесі з
початку виготовлення до випуску готового продукту; охоплює
робочий період і тривалість перерв у виробництві, обумовлених
природними процесами, технологією виробництва (напр., час
провітрювання гірничих виробок після вибухових робіт) [10].
ВИРОБНИЧИЙ ЦИКЛ БУРОВИХ РОБІТ (drilling operation
cycle) – сукупність робіт, які послідовно або паралельно виконуються при бурінні свердловин, включають такі складові: підготовчі
й заключні операції (підготовка майданчика, облаштування і розбирання циркуляційної промивної системи, монтаж (будівництво) і
демонтаж бурової установки, будівництво і розбирання бурової
будівлі, перевезення вишки, будівлі та ін.); основний процес – власне буріння свердловин; допоміжні процеси (кріплення стінок свердловини, тампонування та цементація свердловини, технічне обслуговування та профілактичний ремонт обладнання, дослідження
і виміри у свердловині, попередження і ліквідація геологічних
ускладнень та ін.); супутні процеси (каротаж, гідрогеологічні спостереження, ведення геологічної документації) [4].
ВИРОБНИЧИЙ ЦИКЛ ПРОХІДНИЦЬКИХ РОБІТ (tunnelling
operation cycle) – сукупність періодично повторюваних виробничих процесів, які виконуються в заданій послідовності з визначеною швидкістю згідно з технологічним паспортом, при цьому точне
виконання графіка циклічності прохідницьких робіт забезпечує заплановану швидкість просування забою. Залежно від гірничогеологічних умов, технологічної забезпеченості, особливостей геологічного завдання гірничорозвідувальні виробки можуть бути
пройдені за такими схемами організації прохідницького циклу [4]:
 послідовне виконання виробничих процесів циклу в одному забої без їхнього суміщення в часі;
 паралельне виконання основних виробничих процесів в
одному забої із суміщенням їх у часі;
 комбіноване виконання виробничих процесів у декількох
забоях.
ВИРОБНИЧІ РЕСУРСИ (rindustrial manufacturing) – сукупність ресурсів, що використовуються для виробництва товарів і послуг: земля, праця, капітал, підприємницькі здібності [5].
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ВИРУЧКА (proceeds) – сума коштів, одержана від продажу товарів, реалізації послуг або виконання робіт [5].
ВИТРАТИ (expences) – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до
зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу
за рахунок його вилучення або розподілення власниками) [9].
ВІДКРИТІ (open/frank) [3, 5]:
 економіка (economy) – стан вільної взаємодії національної
економіки з економіками інших країн, що виникає на ґрунті
міжнародних переміщень товарів, капіталу та валют [7];
 ринок (market) – ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу цінних паперів між особами, що не є
первинними кредиторами та позичальниками, коли кошти
внаслідок продажу цінних паперів на такому ринку надходять на користь держателя цінних паперів, а не їхнього
емітента. Використовується центральними банками для
купівлі-продажу, як правило, короткострокових державних цінних паперів з метою регулювання грошової маси.
Унаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економіку, унаслідок продажу – зменшується.
ВІДСОТКИ (interests) – доход, який сплачується позичальником на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених на визначений строк коштів або майна, коли відсотки нараховуються у вигляді відсотків на основну суму заборгованості
або фіксованих сум; платежі за [3, 5]:
– використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;
– використання коштів, залучених у депозит;
– придбання товарів у розстрочку;
– використання майна, отриманого в користування (орендні операції).
ВІДСОТКОВА СТАВКА (interest rate) – норма прибутковості
фінансово-кредитних угод; норма прибутковості, обчислена відносно початкової суми боргу (декурсивна ставка). Прибуток на
відсоток сплачується в кінці періоду одночасно з виплатою основного боргу (виробничі розрахунки за короткочасними кредитами банку, вкладах тощо) [5, 12].
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ВІДСОТОК (interest, percentage) – плата за кредит, ціна за користування позиченими коштами [10].
ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА (reproduction of production)
– безперервність процесу виробництва товарів і послуг, на основі
якого здійснюється оновлення елементів економічної системи [7]:
 просте (simple) – процес виробництва поновлюється в незмінних розмірах;
 розширене (extended) – поновлення виробництва відбувається в масштабах, які весь час збільшуються.
ВІЛЬНІ (free) [6, 9]:
 ринок (market) – ринок, заснований на економічній відособленості юридично вільних товаровиробників, тримається
на системі вільного підприємництва;
 торгівля (trade) – зовнішньоекономічна політика, за
якої держава не втручається в торговельні відносини з іншими країнами.
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ (owner's equity) – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань [5].
ВЛАСНІСТЬ (property) – це сукупність відносин між суб'єктами господарювання з приводу привласнення умов і результатів
виробництва [7].
ВЛАСТИВІСТЬ ПРОДУКЦІЇ (production properties) – об'єктивна особливість продукції, що проявляється при її виготовленні, зберіганні, транспортуванні та споживанні (напр., надійність, безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність, здатність зберігатися тощо) [3].
ВНУТРІШНЯ НОРМА ПРИБУТКУ (internal rate of return) –
відсоткова ставка дисконтування (обліковий відсоток), за якої
теперішня вартість майбутніх грошових потоків (прибутків) від
капіталовкладення дорівнює величині капіталовкладення. ВНП –
це норма дисконту, за якої чистий дисконтований прибуток від
освоєння родовищ дорівнює нулю. Визначається графічним способом: на вісь абсцис наносять значення відсоткової ставки, а на
вісь ординат – значення чистої поточної вартості (ЧПВ). Точка
перетину кривою осі абсцис, тобто там, де ЧПВ дорівнює нулю, є
значенням внутрішньої норми прибутку. Таким чином, за допо450

могою цього методу визначення ВНП обирається ставка прибутку, за якої сума дисконтованих потоків готівки дорівнює інвестиціям. Внутрішня норма прибутку є одним з найбільш узагальнюючих показників інвестиційних проектів у сфері використання
надр. У зарубіжній літературі ВНП у 8–12 % розглядається як
мінімальні значення, що заслуговують на увагу, але в різних країнах вони визначаються з урахуванням економічних і політичних
факторів. Україна до останнього часу за міжнародними рейтингами залишається країною з підвищеним ризиком здійснення інвестиційного процесу [11].
ВУГЛЕВОДНЕВА СИРОВИНА (hydrocarbonic raw stock) –
нафта, природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ, газ
(метан) вугільних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центральнобасейнового типу, газ колекторів щільних порід), газовий конденсат, що є товарною продукцією [12].
ГЕОЕКОНОМІКА (geoeconomy) – наука, що досліджує поведінку
держави в конкретній ситуації, формулює її економічну стратегію і
тактику на міжнародній арені, вивчає широкий спектр політикоекономіко-географічних проблем, аналізує дію різних економічних,
демографічних, географічних та екологічних факторів, природних
ресурсів країни чи регіону, кліматичних умов і т. ін. (термін введено
в науковий обіг у США в кінці 1980-х рр.) [11, 15].
ГІРНИЧОДОБУВНЕ ПІДПРИЄМСТВО (mining enterprise) –
підприємство, що спеціалізується на видобутку корисних копалин підземним, відкритим або іншим способом, підготовкою видобутої сировини до подальшого використання або його продажу,
а також проводить ГРР з метою приросту запасів корисної копалини. Найбільш розповсюдженими видами підприємств залежно
від особливостей виробничої структури є виробничі об'єднання,
шахти, шахтоуправління, рудники, рудоуправління, кар'єри, збагачувальні фабрики, гірничо-збагачувальні комбінати та ін. Основними видами гірничодобувних підприємств відповідно до їхньої
спеціалізації для окремих видів корисних копалин є:
 гірничорудні (ore mining) – підприємства, які спеціалізуються на видобуванні та первинній переробці рудних
корисних копалин (руди чорних, кольорових, рідкісних,
благородних металів);
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 гірничохімічні (chemical mining) – підприємства, які
займаються видобутком і збагаченням гірничохімічної сировини (калійні, магнієві та інші види солей, апатити, фосфорити, сірка та інші види нерудних корисних копалин);
 паливодобувні (fuel mining) – підприємства, які займаються видобутком твердих і рідких видів палива (нафта,
газ, вугілля, торф, горючі сланці, уран та ін.);
 підприємства з видобутку будівельних матеріалів
(building materials mining) – підприємства, що спеціалізуються на видобутку і переробці будівельних матеріалів,
які безпосередньо використовують у будівництві, скляній,
керамічній промисловості (природний камінь, гіпс, крейда, мергель, глинисті породи, пісок та піщано-гравійні суміші й інші види нерудних корисних копалин ін.) [12, 21].
ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ (mine and соncentrator соmplex) – комплексне підприємство з видобутку
і переробки одного або декількох видів корисних копалин, яке
забезпечує основні (видобування, транспортування, подрібнення, збагачення, агломерацію, згрудкування, брикетування) та
допоміжні процеси виробництва [9].
ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА – цілісний загальносвітовий господарський організм, міжнародне переплетення національних
економік, поєднаних світовою виробничо-збутовою мережею,
міжнародною фінансовою системою, планетарною інформаційною мережею тощо [7].
ГНУЧКИЙ ВАЛЮТНИЙ КУРС (flexible exchange rate) – система обмінних валютних курсів, коли центральний банк утримується від втручання у функціонування валютних ринків [5].
ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (economic activity) – діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або
реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку
іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, дорученням та агентськими договорами [12].
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ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ГІРНИЧОДОБУВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА З ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН (economic activities of mining companies) – діяльність гірничодобувного підприємства, яка охоплює процеси видобування
та первинної переробки корисних копалин [12].
ГРОШІ (money) – особливий товар, який виконує роль загального еквівалента, виступає посередником в обміні товарів і виражає
економічні відносини між людьми з приводу виробництва та обміну товарів; благо, що має найвищий ступінь ліквідності [7].
ГРОШОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (accounts payable) – зобов'язання
боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно
до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України; до їхнього складу не
зараховуються недоїмка (пеня та штраф), визначена на дату подання заяви до господарського суду, зобов'язання, які виникли
внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед
засновниками (учасниками) боржника – юридичної особи, що
виникли з такої участі [1, 3].
ГРОШОВА МАСА (money supply) – сукупність усіх грошових
коштів у готівковій і безготівковій формах, які забезпечують
реалізацію товарів, послуг і всі нетоварні платежі в народному
господарстві [7].
ГРОШОВИЙ ОБІГ (money turnover) – рух грошей в готівковій і безготівковій формах, який обслуговує реалізацію товарів і
нетоварні платежі в господарстві [7].
ГРОШОВА ОДИНИЦЯ (monetary unit) – установлений в законодавчому порядку грошовий знак, один з елементів грошової системи, що служить для вимірювання і вираження цін усіх товарів [1, 5].
ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК (monetary
evaluation of land) – визначається на рентній основі, залежно від
призначення та порядку проведення може бути нормативною
(для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, економічного
стимулювання раціонального використання та охорони земель
тощо) та експертною (при здійсненні цивільно-правових угод
щодо земельних ділянок) [8].
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ГРОШОВИЙ ПОТІК (cash flow) – рух готівки, переміщення
наявних коштів або вартості в грошовому вираженні товарів чи
послуг; якщо приплив грошей перевищує відплив, тоді йдеться
про додатний потік; у протилежному випадку грошовий потік
вважається від'ємним [12].
ГРОШОВА СИСТЕМА (monetary system) – форма організації
грошового обігу, яка історично склалася в певній країні й законодавчо закріплена державою [7].
ДЕБЕТ (debit) – поняття бухгалтерського обліку, яке означає
збільшення активів або зменшення пасивів [3, 12].
ДЕБІТОР (debtor) – юридична або фізична особа, що має фінансову заборгованість підприємству, організації, установі;
у міжнародних відносинах – країна, що має від'ємний платіжний
баланс [3, 12].
ДЕВАЛЬВАЦІЯ (devaluation) – зменшення офіційного золотого вмісту національної грошової одиниці або зменшення її курсу
відносно валют інших країн, яке здійснюється в законодавчому
порядку [3].
ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ (demonopolization) – створення і захист конкурентного середовища, подолання державної та недержавної монополії [7].
ДЕМПІНГ (dumping) – продаж товарів на ринках інших країн за
цінами, нижчими від внутрішніх [7].
ДЕПОЗИТ (deposit) – грошові активи, вкладені в банк з метою
одержання відсотків [7].
ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ (depositary activity) – діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів чи обліку прав власності на них, обслуговування угод з ними; розрахунково-клірингова діяльність з визначення взаємних зобов'язань
щодо угод з цінними паперами та розрахунків за ними [10].
ДЕРИВАТИВ (derivative) – стандартний документ, що засвідчує право чи зобов'язання придбати або продати цінні папери,
матеріальні або нематеріальні активи, кошти на визначених ним
умовах у майбутньому (форвардний контракт, ф'ючерсний контракт, опціон); за видом цінностей деривативи поділяються на:
фондові, валютні, товарні [5].
454

ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (budgeted deficit) –
перевищення витрат бюджету над його доходами [7].
ДЕФЛЯТОР (deflator) – коефіцієнт, що застосовується для перерахунку макропоказників відповідно до цін базового періоду [7].
ДЕФЛЯЦІЯ (deflation) – падіння загального рівня цін в економіці країни [7].
ДЕФОЛТ (default) – невиконання зобов'язань, відмова від сплати боргу [7].
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ (diversification) – розподіл інвестицій між
різними об'єктами з метою зниження ризику; розрізняють диверсифікацію [7]:
– банківських активів – розміщення їх серед можливо більшої кількості позичальників з метою зменшення кредитного ризику, пов'язаного з нездатністю окремих позичальників повернути кредит;
– валютних резервів – включення до них різних іноземних
валют з метою безперебійного забезпечення розрахунків і
захисту їх від валютних ризиків;
– виробництва – одночасний розвиток багатьох, не пов'язаних між собою видів виробництв, з метою завоювання
нових ринків збуту продукції та зниження можливих ризиків, пов'язаних з можливим зменшенням попиту на
який-небудь раніш освоєний вид виробництва;
– економічної діяльності – розширення активності великих
фірм, об'єднань, підприємств і цілих галузей, що виходить за
межі основного бізнесу, з метою забезпечення ефективності
роботи, зміцнення свого становища на різних ринках;
– інвестицій – розосередження їх у різних сферах вкладень і
на різні терміни (довгострокові, короткострокові) з метою
мінімізації втрат, пов'язаних з можливими змінами умов
кон'юнктури світового і внутрішнього ринків;
– імпорту – розосередження закупівель сировини, продовольства, технологій між різними джерелами з метою ослаблення
критичної залежності від якого-небудь одного джерела;
– продукції – розширення кількості модифікацій однієї й
тієї ж продукції з метою утримання завойованих позицій
на даному сегменті ринку;
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– цінних паперів – розподіл наявного капіталу на покупку
різних цінних паперів за видами, галузями, термінами погашення з метою зниження економічних ризиків [3, 6, 10].
ДИВІДЕНД (dividend) – дохід, одержуваний власником акції
з прибутку акціонерного товариства [7].
ДИЛЕР (dealer) – біржовий посередник, що проводить операції
від свого імені та власним коштом [7].
ДИНАМІКА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ (dynamics of
economic indices) – зміна економічних показників у часі, що визначається шляхом складання та аналізу їхніх рядів, які іменуються динамічними і є сукупністю значень показників у різні
послідовно зростаючі роки (місяці) [3].
ДИСКОНТ (discount) [1, 11, 14]:
– у банківській практиці – обліковий відсоток, що стягується
банками при обліку векселів; він являє собою різницю між
сумою векселя і сумою, що сплачується при покупці векселя
до настання терміну платежу, виражену у відсотках;
– у практиці валютного та товарного ринків (у термінових
валютних угодах) – знижка з курсу валюти по готівкових
операціях; знижка з установленої раніше ціни товару, що
надається одному або групі покупців;
– у практиці фондової біржі – різниця між форвардним курсом валюти (курсом, зафіксованим у момент укладення
угоди, але з оплатою за нього в майбутні терміни) і курсом при негайній сплаті.
ДИСКОНТНІ (discount) [1, 11, 14]:
 грошовий потік (cash flow) – величина майбутніх очікуваних грошових надходжень і видатків, приведена до
певного моменту; розраховується через чисту теперішню
вартість і внутрішні норми прибутку;
 політика (policy) – політика підвищення або зниження
облікових ставок з короткотермінових зобов'язань, що
проводиться емісійними банками з метою впливу на попит
і пропозицію позичкових капіталів, стан платіжного балансу та валютні курси;
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 ставка (rate) – ставка відсотка, що встановлюється
центральним банком за позиками, які він надає комерційним банкам.
ДИСКОНТУВАННЯ (discounting) – розрахунок суми доходу
від капітальних активів, яку буде отримано через певний час за
чинної норми відсотка [7].
ДИСТРИБ'ЮТОР (distributor) – незалежний посередник (юридична або фізична особа), що збуває споживачам або дрібним торгівцям продукцію, придбану оптовими партіями у виробників [7].
ДИФЕРЕНЦІЙНА РЕНТА І (differential rent) – додатковий
чистий дохід, одержуваний в результаті більш продуктивної
праці на кращих за родючістю і місцезнаходженням землях [7].
ДИФЕРЕНЦІЙНА РЕНТА ІІ – додатковий чистий дохід, що
виникає в результаті підвищення продуктивності землі за рахунок додаткових вкладень капіталу [7].
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ ДОХІД (differential
mining income) – різниця між цінністю вироблюваної мінеральної сировини у замикаючих витратах та індивідуальними
витратами її отримання [4].
ДОВГОСТРОКОВІ (longterm) [1, 5]:
 кредитування (crediting) – здійснюється щодо придбання основних фондів підприємства на основі кредитної угоди, яка передбачає терміни та порядок погашення і використання кредиту, відсотки та форми зобов'язань. Це дає можливість боржнику отримати гроші раніше, ніж з обігу після реалізації готової продукції;
 період (period) – у мікроекономіці – час, протягом якого
фірми можуть вийти з галузі або увійти до неї, змінивши
функціонуючий капітал; у макроекономіці – час, протягом
якого всі ціни, угоди щодо зарплати, податкові ставки можуть пристосуватися до нових умов.
ДОГОВІР, КОНТРАКТ (agreement, contract) – угода щодо
встановлення, зміни або припинення прав чи обов'язків у відношеннях між сторонами, що домовляються (контрагентами) [5].
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ДОГОВІРНА ЦІНА (agreed price) – ціна, що встановлюється
за домовленістю між виробником (продавцем) і споживачем
(покупцем) продукції [3, 12].
ДОДАНА ВАРТІСТЬ (value added) – вартість проданого фірмою продукту за вирахуванням вартості предметів праці, куплених і використаних фірмою для виробництва цього товару [7].
ДОДАТКОВА ПРОДУКЦІЯ (additional production) – види
технологічних продуктів, одержаних унаслідок введення додаткових технологічних операцій або вторинної переробки відходів
і відповідних вимогам кондицій [3].
ДОКУМЕНТ (document) – передбачена законом матеріальна
форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому носієві [5].
ДОТАЦІЯ (dotation) – доплата з державного бюджету для збалансування бюджетів нижчих рівнів; різновид субсидій [7].
ДОХІД (income, profit) – певна кількість грошових коштів, матеріальних благ чи послуг, отриманих фізичною особою, підприємством чи економікою загалом за певний проміжок часу [7]:
 бюджету (budget) – усі податкові, неподаткові та інші
надходження на безповоротній основі (включаючи трансферти, дарунки, гранти);
 із джерелом їхнього походження з України (source of
origin from Ukraine) – доходи, отримані резидентами або
нерезидентами від їхньої діяльності на території України,
включаючи відсотки, дивіденди, роялті, інші доходи від
господарської діяльності на митній території України.
ДОХІД ГІРНИЧОДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА (mining
income) – вартість товарної продукції, що виплачує покупець, без
урахування витрат на реалізацію товару (транспортування, страхування, маркетинг), які виплачуються виробником, з урахуванням якісних характеристик кінцевої продукції (концентрату, руди), ціни на таку продукцію на світовому, регіональному або внутрішньому ринках (залежно від спрямованості майбутніх товарних потоків), умов контрактів на постачання продукції [11, 14].
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ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО (subsidiary) – господарюючий
суб'єкт, контрольним пакетом акцій якого володіє холдингова
компанія [12].
ЕКОНОМІКА (economics) [3, 5]:
– визначена сукупність відношень з приводу виробництва,
розподілу, обміну та споживання матеріальних благ і послуг конкретної держави, що характеризує економічний
устрій суспільства, його базис, притаманний певній суспільно-економічній формації;
– господарство якогось регіону, держави або її частини,
яке вміщує галузі матеріального виробництва та невиробничої сфери;
– наукова дисципліна, що вивчає сектори й галузі господарства країни або окремих її регіонів, умови та всю сукупність елементів відтворення.
ЕКОНОМІКА ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
(economy of mining industry) – напрям економічної науки, який
досліджує функціонування гірничодобувних підприємств, принципи і перспективи їхнього розвитку, ресурси виробництва та їхні
витрати в процесі господарської діяльності, розробляє методи оцінки економічної ефективності роботи підприємств та ін. [4].
ЕКОНОМІЧНІ (economical) [3, 5, 7, 10, 12]:
 блага (good) – здебільшого створені людською працею
кількісно обмежені засоби задоволення людських потреб;
 вигода (gain) – потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів;
 ефект (effect) – співвідношення витрат (В) і результатів
(Р) оцінюваного процесу в грошовому вимірі за певний період, беручи до уваги, що результати виробничого процесу
Р повинні бути вище витрат В. Показники ефективності (Е)
мають вид В/Р (витрати, здійснені на одиницю одержаного
результату), Р/В (результат, отриманий з одиниці понесених витрат), або Е = Р – З. На практиці застосовуються показники Еотн, в яких у знаменнику враховуються не всі понесені витрати, а тільки капіталовкладення. В іншому випадку питомий ефект Еуд = (Р – З)/Р характеризує величину
Е на кожну одиницю одержаних результатів;
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 закони (laws) – внутрішньо необхідні, сталі й істотні
причинно-наслідкові зв'язки між протилежними сторонами, властивостями економічних явищ і процесів, елементами економічної системи;
 зростання (growth) – збільшення виробництва в країні;
вимірюється щорічним темпом збільшення реального ВВП;
розрізняють екстенсивне й інтенсивне економічне зростання;
 категорія (category) – наукове поняття, теоретичний абстрактний вираз реально існуючих економічних явищ
і процесів;
 конкуренція (competition) – змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття переваг над іншими суб'єктами, унаслідок чого споживачі можуть вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку;
 нормативи (standards) – показники, що встановлюються Національним банком України, дотримання яких є обов'язковим для банків;
 потреби (necessities) – бажання, які можна задовольнити
шляхом споживання товару чи послуги;
 прибуток (profit) – різниця між повним виторгом фірми
та явними і неявними витратами виробництва, ураховуючи
альтернативну вартість;
 ресурси (resources) – сукупність ресурсів, що використовуються для виробництва товарів і послуг: земля, праця, капітал,
підприємницькі здібності, технологія, інформація та ін.;
 стимули (incentives) – фактори, що мотивують і впливають на поведінку окремих економічних суб'єктів;
 функції держави (functions of a state) – сукупність напрямків державного регулювання економіки: правове регулювання економіки; сприяння конкуренції та пом'якшення наслідків від невдач ринку; організація виробництва колективних благ; коригування побічних наслідків діяльності (переливів); перерозподіл доходів; здійснення макроекономічної політики;
 цикл (cycle) – цикл розвитку економіки, у межах якого
періоди піднесення виробництва чергуються з періодами
його падіння.
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ЕКСПОРТ (export) – вивезення капіталу, товарів і послуг за
кордон для реалізації їх на зовнішньому ринку [6].
ЕЛАСТИЧНІСТЬ (elasticity) – ступінь реакції однієї економічної
змінної на зміну параметрів іншої [7]:
 попиту (elasticity of demand) – ступінь зміни попиту на
певну продукцію під впливом зміни ціни на неї;
 пропозиції (elasticity of supply) – ступінь зміни пропозиції
на певну продукцію під впливом зміни ціни на неї [3].
ЕМІСІЯ (emission) – випуск грошей в обіг; одна з функцій центрального банку [7].
ЕМІТЕНТ (issuer) [1, 3]:
 спеціальних платіжних засобів (issuer of special means
of payments) – юридична особа, що є членом платіжної системи та здійснює емісію спеціальних платіжних засобів;
 цінних паперів (securidies issuer) – держава в особі
уповноваженого органу, юридична й фізична особа, яка
від свого імені випускає цінні папери і повинна виконувати обов'язки, що випливають з умов їхнього випуску.
ЄМНІСТЬ РИНКУ (market capacity) – обсяг реалізованих на
ринку товарів протягом певного часу, як правило, року, залежить від національного виробництва, експорту, імпорту, величини реальних доходів населення, рентабельності підприємств,
фірм, організацій та інших учасників ринку [3].
ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ПРОЕКТУ (viability of project) – поняття, що показує, чи зможе проект забезпечити повернення капіталовкладень, покриття витрат і прибуток [10].
ЖОРСТКІ ЦІНИ (rigid prices, hard prices) [10, 12]:
– ціни, що встановлюються державою;
– ціни, що встановлюються виробниками-монополістами
на продукцію, яка має високу еластичність попиту відносно цін; антипод гнучких цін, які швидко і природно реагують на зміну попиту і пропозиції; перешкоджають саморегулюванню економіки.
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ (state taxes
and fees) – податки та збори, що встановлені Податковим кодек461

сом і є обов'язковими до сплати на всій території України. До
загальнодержавних належать: податок на прибуток підприємств;
податок на доходи фізичних осіб; податок на додану вартість;
акцизний податок; екологічний податок; рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів; рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;
плата за користування надрами; плата за землю; збір за користування радіочастотним ресурсом України; збір за спеціальне використання води; збір за спеціальне використання лісових ресурсів; фіксований сільськогосподарський податок; збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; мито та ін. [12].
ЗАМИКАЮЧІ ВИТРАТИ (final costs) – гранично допустима
величина витрат на приріст виробництва даного виду продукції
для розглянутого періоду, яка використовується: для грошової
оцінки запасів корисних копалин; визначення промислового значення (кондиційності) запасів окремих родовищ і поділу їх на балансові й позабалансові; обґрунтування першочергових об'єктів
розвідки і промислового освоєння; при оцінці економічної ефективності ГРР; виборі раціональних систем розробки родовищ і
вирішенні інших завдань найбільш ефективного використання
мінерально-сировинної бази. Замикаючі витрати формуються з
урахуванням диференціальної гірничої ренти, що характеризує
відмінність гірничо-геологічних умов видобутку, місця розташування та якості корисних копалин. Визначаються шляхом багатоваріантних техніко-економічних розрахунків перспективного розвитку і розміщення окремих добувних галузей або їхніх комплексів, також може бути використаний метод ранжирування родовищ за величиною питомих приведених витрат на отримання кінцевої продукції із сировини, що добувається [4].
ЗАПОЗИЧЕННЯ (borrowing) – операції, пов'язані з отриманням бюджетом коштів на умовах повернення, платності та строковості, у результаті яких виникають зобов'язання держави чи
місцевого самоврядування перед кредиторами [1].
ЗАСНОВНИЦЬКИЙ ПРИБУТОК (promoter's profit) – прибуток засновників акціонерних товариств у вигляді різниці між сумою від продажу випущених акцій (при заснуванні акціонерного
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товариства або додаткового випуску при його розширенні) та капіталом, дійсно вкладеним ними в акціонерне підприємство [1].
ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА (capital goods) – сукупність засобів, знарядь і предметів праці, що використовуються людиною
в процесі виробництва матеріальних благ (машини, станки, інструменти, сировина та ін.) [3].
ЗАСТАВА (pledge) – передача боржником свого майна кредитору як гарантії сплати боргу [7].
ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ (defence of investments) – комплекс організаційних, технічних і правових заходів, спрямованих на створення умов для збереження інвестицій, досягнення цілі внесення
інвестицій, ефективної діяльності об'єктів інвестування та реінвестування, захисту законних прав та інтересів інвесторів, у тому числі права на отримання прибутку (доходу) від інвестицій [5].
ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА (соncentrating mill, dressing
mill, preparation plant) – підприємство для первинної переробки корисних копалин із застосуванням різних способів збагачення з метою отримання технічно цінних продуктів, придатних
для подальшого використання; залежно від технологічних процесів виділяють дробильно-сортувальні фабрики, промивні, гравітаційні, флотаційні, магнітного збагачення і з комбінованою
технологією; можуть бути самостійними підприємствами або
входити до складу інших [4, 21].
ЗБИТОК (loss) – фактичні й можливі матеріальні, соціальні та
екологічні втрати в результаті будь-яких подій, явищ, дій; складова ризику, яка може проявлятися в матеріальній, соціальній та
екологічній формах. Збитки можуть бути прямими і непрямими.
Прямі й непрямі збитки, у свою чергу, можуть бути економічними, соціальними та екологічними [12].
ЗБІР (fee) – обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що
справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь
таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій [12].
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ЗВІТ (report) [1–5]:
 про власний капітал (report of an equity) – відображає
зміни у складі власного капіталу підприємства протягом
звітного періоду;
 про результати господарської діяльності (operating
results report) – звіт фірми за певний період (переважно за
рік), який відображає обсяги продажу продукції й усіх витрат на її виробництво та прибутку (чистого доходу), який
залишається після вирахування витрат;
 про рух грошових коштів (cash flow report) – відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті
діяльності підприємства у звітному періоді;
 про фінансові результати (financial result report) – звіт
про доходи, витрати і фінансові результати діяльності
підприємства.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ (foreign economic) [3, 10, 12]:
 діяльність (activity) – діяльність суб'єктів господарської
діяльності України та іноземних суб'єктів господарської
діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що
має місце як на території України, так і за її межами;
 договір (agreement) – матеріально оформлена угода
двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їхніх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їхніх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.
ЗОЛОТИЙ ЗАПАС (golden reserve) – резервний фонд золота в
зливках і монетах, який належить центральному емісійному банку або скарбниці країни [15].
ЗОЛОТОВАЛЮТНИЙ РЕЗЕРВ (stock of gold) – резерви
України, відображені в балансі Національного банку України,
що включають у себе активи, визнані світовим співтовариством
як міжнародні й призначені для міжнародних розрахунків [5].
ІНВЕСТИЦІЯ (investment) – довготермінові капіталовкладення
з метою отримання прибутку; поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції [7]:
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 капітальні інвестиції (capital investment) – господарські
операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших
об'єктів нерухомої власності, інших основних засобів і нематеріальних активів, які підлягають амортизації відповідно;
 фінансові інвестиції (financial investments) – господарські операції, що передбачають придбання корпоративних
прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів. Фінансові інвестиції поділяються на:
▪ портфельні інвестиції (portfolio investments) – господарські операції, що передбачають купівлю цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти
на фондовому ринку або біржовому товарному ринку;
▪ прямі інвестиції (direct investment) – господарські
операції, що передбачають внесення коштів або майна
в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною
особою при їхньому розміщенні такою особою;
▪ реінвестиції (reinvestment) – господарські операції,
що передбачають здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від інвестиційних операцій [12].
ІНВЕСТИЦІЙНІ (investment) [11, 12, 15]:
 витрати (expenditure) – початкові інвестиції, які забезпечують реалізацію інвестиційного проекту; підрозділяються на капітальні (передінвестиційні дослідження й
підготовчі роботи, оренда та освоєння земельної ділянки,
будови і споруди, інфраструктура, технологія, будівельномонтажні роботи, обладнання, пусконалагоджувальні роботи) і поточні (підготовка кадрів, відсотки за кредитами,
накладні витрати, обігові кошти);
 діяльність (activity) – сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій;
 податковий кредит (tax credit) – відстрочка плати податку на прибуток, що надається суб'єкту підприємницької діяльності на визначений термін з метою збільшення
його фінансових ресурсів для здійснення інноваційних
програм, з наступною компенсацією відстрочених сум у
вигляді додаткових надходжень податку через загальне
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зростання прибутку, який буде отримано внаслідок реалізації інноваційних програм;
 проект (project) – пакет документів, де описано умови реалізації та вміст комплексу заходів, призначених для досягнення поставлених цілей, у тому числі – одержання прибутку або соціального ефекту від інвестицій; складається з оцінки інвестиційних можливостей; технічного проекту; бізнесплану; оцінки дії на соціальне і природне середовище;
 пропозиція (supply) – результат техніко-економічних
досліджень інвестиційних можливостей, які передували
прийняттю рішення про виконання інвестиційного проекту (вивчення попиту на продукцію; оцінка рівня базових,
поточних і прогнозних цін; пропозиції щодо організаційно-правової форми реалізації проекту та складу учасників;
оцінка обсягу інвестицій та їхньої комерційної ефективності; підготовка інвестиційної пропозиції).
ІНВЕСТОРИ (investors) – суб'єкти інвестиційної діяльності, які
приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування;
можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності [11].
ІНДЕКС (index) [5]:
 цін (price index) – показник, який кількісно виражає зміни рівня тих чи інших цін за певний період;
 споживчих цін (consumer price index) – відношення вартості фіксованого кошика споживчих товарів і послуг
протягом певного періоду (переважно року) до його вартості в базовому періоді.
ІНДЕКСАЦІЯ (indexing) [3]:
– спосіб збереження реальної величини грошових вимог і
доходів в умовах інфляції, перерахунок вмісту доходів, цін,
відсоткових ставок тощо залежно від рівня інфляції;
– прив'язка суми контракту, кредиту, зарплати до індексу
росту цін;
– метод статистичних досліджень, що базується на побудові та аналізі індексів.
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ІНДЕКСАЦІЯ ДОХОДІВ (indexation of income/profit) – механізм підвищення грошових доходів громадян, який дає змогу
частково або повністю компенсувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг [12].
ІНЖИНІРИНГ (engineering) – інженерно-консультаційні послуги комерційного характеру, виділені в самостійну сферу діяльності (складання технічних завдань, проектів, проведення наукових
досліджень, техніко-економічних обстежень, інженерно розвідувальних робіт з будівництва об'єктів, розробка технічної документації, проектування та конструкторське опрацювання об'єктів
техніки і технології, консультації під час монтажних і пусконалагоджувальних робіт, консультації економічного, фінансового або
іншого характеру, пов'язані з такими роботами [10].
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (innovation activity) – одна із
форм інвестиційної діяльності, яка здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу [12].
ІННОВАЦІЯ (innovation) – запровадження у виробництво нового продукту, упровадження нового виробничого методу або
застосування нової форми організації бізнесу [7].
ІНОЗЕМНІ (foreign) [3, 6, 12]:
 валюта (currency) – валюта готівкою, грошові знаки
(банкноти, білети державної скарбниці, монети), що перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені або
ті, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які знаходяться в обігу:
– платіжні документи в грошових одиницях іноземних
держав і міжнародних розрахункових одиницях;
– кошти в грошових одиницях іноземних держав, міжнародних розрахункових одиницях та в діючій на території
України валюті з вільною конверсією, які знаходяться на
рахунках і вкладах у банківсько-кредитних установах;
 інвестиції (investitions) – усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються іноземними суб'єктами господарської діяльності в Україні, у результаті чого утворюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект;
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 інвестори (investments) – суб'єкти, які провадять інвестиційну діяльність на території України:
– юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України;
– фізичні особи – іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені в
дієздатності;
– іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові
організації;
– інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, які визнаються такими відповідно до законодавства України;
 суб'єкти господарської діяльності (business entities) –
суб'єкти, що мають постійне місцезнаходження або місце
проживання за межами України.
ІНСТРУКЦІЯ (instruction) – звід правил, що встановлює порядок і спосіб здійснення, виконання будь-чого; галузевий акт,
який вміщує норми і правила, регулюючі порядок і умови здійснення певної діяльності [3].
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ (intellectual property) –
продукт інтелектуальної праці. Об'єктами інтелектуальної власності є: твори науки і техніки, літератури і мистецтва, винаходи,
відкриття та інші види творчої діяльності [5].
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ (intensification of nature management) – одержання з одиниці природного
ресурсу, який залучається до господарства, усе більшої кількості
корисної продукції. Основні шляхи – маловідходне виробництво,
економія природних ресурсів у циклах їхньої експлуатації (зниження втрат при видобуванні, транспортуванні та переробці) [4].
ІНФЛЯЦІЯ (inflation) – знецінення грошей, спричинене диспропорціями в суспільному виробництві й порушенням законів
грошового обігу; виявляється в стихійному зростанні цін на товари і послуги [7].
ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ (infrastructure) – комплекс інститутів, що забезпечують умови безперебійного функціонування ринку [7].
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ІПОТЕКА (mortgage) – застава нерухомого майна для одержання кредиту [7].
КАЗНАЧЕЙСЬКІ (treasury) [12]:
 обслуговування Державного бюджету України (attendance of the state budget of Ukraine) – застосовується казначейська форма обслуговування Державного бюджету
України, яка передбачає здійснення Державним казначейством України:
– операцій з коштами державного бюджету;
– розрахунково-касового обслуговування розпорядників
бюджетних коштів;
– контролю бюджетних повноважень при зарахуванні
надходжень, прийнятті зобов'язань і проведенні платежів;
– бухгалтерського обліку та складання звітності про
виконання державного бюджету;
 зобов'язання (obligation) – боргові цінні папери, що емітуються державою в особі її уповноважених органів, розміщуються виключно на добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб, засвідчують внесення їхніми власниками грошових коштів до бюджету і дають право на
отримання фінансового доходу або інші майнові права
відповідно до умов їхнього випуску;
 зобов'язання України (Ukrainian obligations) – вид цінних паперів на пред'явника, що розміщуються виключно
на добровільних засадах серед населення, засвідчують
внесення їхніми власниками грошових коштів до бюджету
і дають право на одержання фінансового доходу: довгострокові (5–10 років), середньострокові (1–5 років), короткострокові (до 1 року).
КАЛЬКУЛЯЦІЯ (calculation) – розрахунок витрат на виробництво та реалізацію одиниці товару [7].
КАПІТАЛ (capital) – економічний ресурс, що визначається як
сукупність усіх технічних, матеріальних і грошових засобів, що
в процесі свого руху приносять дохід. К. у широкому розумінні:
нагромадження коштів, багаторівневе та багатоаспектне поняття, що визначає самоорганізацію господарського життя, спрямо469

вану на самозростання вартості; у вузькому розумінні: самозростаюча авансована вартість, певні вкладення або активи, які
уможливлюють отримання доходу [7].
КАПІТАЛІЗАЦІЯ (capitalization) – спрямування частини прибутку на розширення виробництва [7].
КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ (capital investments) – кошти, які
виділяються на капітальне будівництво, інвестиції, необхідні
для створення основних засобів підприємства, витрати на монтаж обладнання, придбання машин, устаткування, інструменту
господарського інвентарю. Відповідно до методики, прийнятої в
Україні, капітальні вкладення не є витрати на буріння і ГРР, що
здійснюються за рахунок державного бюджету. У гірничій промисловості їх поділяють на:
 засоби промислового призначення (industrial purpose
funds) – рудник з комплексом гірничих капітальних виробок, будівель, споруд, збагачувальна фабрика з об'єктами
хвостового господарства, водопостачання, автомобільні
шляхи від родовища до існуючих шляхів сполучення тощо; капіталовкладення в будівництво рудника визначаються згідно зі способом розробки, ураховуючи річну виробничу потужність і питомі капіталовкладення на гірничо-капітальні роботи, обладнання, будівлі й споруди відповідно до глибини розробки;
 засоби непромислового призначення (non-production
funds) – об'єкти соціального, житлового і побутового призначення; капіталовкладення в них визначаються залежно
від кількості робітників на підприємстві [11].
КАПІТАЛОЄМНІСТЬ (capital intensity) – величина капітальних
вкладень, які витрачаються на одиницю потужності, що вводиться, або приросту продукції, що виробляється [3].
КАР'ЄР (quarry, opencast mine) – гірниче підприємство з видобування корисних копалин відкритим способом, що являє собою
сукупність поверхневих гірничих виробок, обладнаних буровими
і виїмковими машинами, розвинутою транспортною та енергетичною інфраструктурою, а також відвалів для складування розкри470

вних порід; кар'єри, які спеціалізуються на розробці розсипних і
вугільних родовищ зазвичай називають розрізами [11, 15].
КВОТА (quota) – установлене законодавчо або нормативними
актами обмеження в міжнародній торгівлі на кількість продукту,
яку можна імпортувати чи експортувати [7].
КВОТИ НА ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН (quotas
for mining operations) – норма видобування, що встановлюється в
межах конкретних родовищ на обумовлений термін з визначенням
граничного об'єму видобутку з метою попередження негативних
демографічних, соціальних та екологічних наслідків інтенсивного
видобування корисних копалин; головними критеріями введення
квоти є стан МСБ; установлення економічно обґрунтованих пропорцій видобування типів і сортів корисних копалин з метою збереження найбільш цінних та обмежених запасів на довгий період;
екологічні умови в районах видобування; кон'юнктура мінеральної
сировини в державі та за її межами; можливість придбання мінеральної сировини за кордоном на вигідніших умовах [9].
КЕРУВАННЯ ФОНДОМ НАДР (subsoil fund management) –
система аналізу, оцінки та прогнозу стану МСБ для забезпечення
можливостей вчасного реагування на зміни зовнішніх чинників
(кон'юнктура ринків мінеральної сировини; організаційні, соціально-економічні, екологічні, політичні умови надрокористування,
у тому числі з позицій довгострокової перспективи) та прийняття
рішень з коригування МС програм; моніторинг, що охоплює не
тільки весь цикл відтворення МСБ, але й державне регулювання
господарювання мінеральними ресурсами на основі передових
екологічно чистих технологій, що сприяють підвищенню вилучення як основних, так і супутніх компонентів [9].
КІНЦЕВА ПРОДУКЦІЯ (final production) – частка валового
випуску, яка спрямовується на невиробниче споживання, інвестування та експорт, а не для подальшої обробки чи переробки.
Протилежним поняттям є проміжна продукція [5].
КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА (subsoil code of Ukraine) –
зібрання законів, які регулюють гірничі відносини з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для
задоволення потреб у мінеральній сировині та інших потреб су471

спільного виробництва, охорони надр, гарантування при користуванні надрами безпеки людей, майна та навколишнього природного середовища, охорони прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян [9].
КОЕФІЦІЄНТ ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (rate of depreciation) – показник, який визначає, наскільки амортизовані
основні засоби і як профінансована їхня можлива майбутня заміна в міру зносу, розраховується за даними бухгалтерського
балансу як відношення суми нарахованої амортизації до первісної вартості основних засобів [22].
КОЕФІЦІЄНТ КАПІТАЛІЗАЦІЇ (capitalization ratio) – ураховує ставку доходу на інвестиції, яка є премією інвестору за
вкладений капітал. При оцінці родовищ корисних копалин для
державних цілей значення коефіцієнта капіталізації рекомендується застосовувати для родовищ благородних металів, алмазів,
вуглеводневої сировини – коефіцієнт 0,09, для інших корисних
копалин – 0,11 [14].
КОНДИЦІЯ (standart) – норма, стандарт, якість, сорт, якому
згідно з договірними умовами має бути відповідним той або інший товар (продукція) [5].
КОНКУРЕНЦІЯ (competition) – економічне суперництво за
найвигідніші умови виробництва і реалізації та привласнення
найбільших доходів [7].
КОНСАЛТИНГ (consulting) – здійснюване на комерційних засадах управлінське консультування [7].
КОНСЕНСУС (consensus) – загальне погодження, що характеризується відсутністю серйозних заперечень з істотних питань у
більшості заінтересованих сторін [3].
КОНСЕРВАЦІЯ (conservation) – припинення діяльності гірничого підприємства на невизначений строк з можливістю подальшого поновлення його роботи [9, 11].
КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ (consolidated
financial statements) – звітність, яка відображає фінансове становище, результати діяльності й рух грошових коштів юридичної
особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці [5].
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КОНСОРЦІУМ (consortium) – тимчасова угода незалежних
учасників про спільну реалізацію комерційного проекту [7].
КОНТРАКТ (contract) – угода про обмін правомочностями та
їхній захист, що є результатом свідомого та вільного вибору індивідів у заданих інституціональних межах [7].
КОНТРОЛЬ (control) [3, 12]:
– володіння часткою в юридичній особі, одноосібне або
разом з іншими особами, що презентує еквівалент 50 чи
більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної особи, або можливість справляти вирішальний вплив
на управління чи діяльність юридичної особи на основі
угоди або будь-яким іншим чином;
– вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних чи фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки:
праву володіння чи користування всіма активами чи їхньою значною частиною, вирішальному впливу на формування складу, результати голосування та рішення органів
управління суб'єкта господарювання, укладенню договорів і контрактів тощо.
КОНТРОЛЬНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ (controlling block) – відсоток акцій, що дає право власникові здійснювати фактичний контроль за діяльністю акціонерного товариства [7].
КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ (confidеntial information)
– інформація з обмеженим доступом, яка знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремого респондента та
поширюється виключно за його згодою відповідно до погоджених з ним умов [3, 5].
КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА (concentration of production) – зростання кількості великих підприємств і зосередження
на них більшої частини спрямованих на виробництво коштів
суспільства, робочої сили та продукції за рахунок їхньої більшої
конкурентоспроможності й більш високих норм прибутку [5].
КОНЦЕРН (concern) – об'єднання промислових, фінансових і
торговельних підприємств, які здійснюють спільну діяльність на
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основі добровільної централізації функцій науково-технічного
та виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності [10].
КОНЦЕСІЙНІ (concession) [12]:
 конкурс (competition) – процедура, установлена Законом та іншими нормативно-правовими актами, згідно з
якою певний претендент визнається переможцем у концесійному конкурсі;
 платежі (payments) – плата, обумовлена в концесійному
договорі, яку вносить концесіонер за право створення (будівництва) чи управління (експлуатації) об'єктів, що надаються в концесію.
КОНЦЕСІОНЕР (concessionaire) – суб'єкт підприємницької
діяльності, який на підставі договору отримав концесію [5].
КОНЦЕСІЯ (concession) – надання в експлуатацію іноземному
інвесторові на певний період об'єктів державної власності [7].
КОНЦЕСІЯ ГІРНИЧА (mining concession) – договір на передачу державою на певних умовах і на певний термін юридичним
особам, в основному іноземним, права експлуатації підприємств, надр із правом видобування корисних копалин, будівництва різних споруд тощо [5, 9].
КОН'ЮНКТУРА (conjuncture) – сукупність ознак і умов, які
характеризують поточний стан економіки (ринку) в певний період (обсяги випуску промислової продукції та капітального будівництва, ступінь використання виробничих потужностей, динаміка цін, дивідендів, відсотків, курсів цінних паперів, масштаби банкрутства тощо) [10].
КООПЕРАТИВ (co-operative) – підприємство (фірма), створене на основі добровільного об'єднання громадянами свого майна. Член кооперативу бере особисту участь в його діяльності [5].
КОРИСНІСТЬ (utility) – задоволення від споживання товару
чи наданих послуг [5].
КОРОТКОСТРОКОВИЙ ПЕРІОД (short-term period) – у мікроекономіці – період часу, недостатній для збільшення виробничих потужностей фірм; у макроекономіці – період часу, про474

тягом якого такі фактори, як податкові ставки, сподівання, ціни
не можуть повністю пристосуватися до змін в економіці [5].
КОРПОРАТИВНІ ПРАВА (corporate law) – право власності
на статутний фонд (капітал) юридичної особи або його частку
(пай), включаючи права на управління, отримання відповідної
частки прибутку, активів у разі її ліквідації [10].
КОРПОРАЦІЇ (corporations) – правова форма фірми, в якій відповідальність власників за борги фірми обмежена сумою, яку вони
заплатили при купівлі її акцій. Діє як самостійна одиниця (юридична особа) незалежно від індивідуальних власників фірми [7].
КРЕДИТ (credit) – надання позичальникові коштів у грошовій
або іншій формах здебільшого під заставу на встановлений термін під визначений відсоток [7]:
 банківський (bank) – одна із форм позичкового капіталу,
надається в тимчасове користування підприємствам і приватним особам під заставу матеріальних цінностей або без забезпечення, а також у формі купівлі банками цінних паперів;
 довгостроковий (longterm) – обслуговує головним чином розширене відтворення основного капіталу чи основних фондів (напр., купівля акцій та облігацій);
 іпотечний (mortgage) – позика під заставу нерухомого
майна;
 короткостроковий (short-term) – надається, як правило,
на термін до 1 року і обслуговує в процесі виробництва та
обігу кругообіг обігового капіталу (обігових коштів);
 міжнародний (international) – тимчасове надання кредитором (МВФ, МБРР та ін.) фінансових і товарних ресурсів на умовах строковості, повернення та платності.
КРЕДИТНІ (credit) [1, 7]:
 гроші (money) – знаки вартості, які виникають на основі
кредитної угоди і виражають відносини між кредитором і
боржником;
 політика (policy) – система грошово-кредитних заходів,
які використовуються державою для досягнення певних
економічних цілей, що є одним з елементів суспільної політики: зміна облікової ставки центрального банку, купівля
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та продаж центральним банком деяких видів цінних паперів, варіювання норм обов'язкових резервів комерційних
банків та ін.;
 угода (agreement) – угода, що визначає об'єм, форми,
умови надання і погашення кредиту;
 установа (institution) – фінансова установа, яка відповідно
до закону має право за рахунок залучених коштів надавати
фінансові кредити на власний ризик.
КРЕДИТОРИ (creditors) – юридична або фізична особа, яка
має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги
щодо грошових зобов'язань до боржника, щодо виплати заборгованості із заробітної плати працівникам боржника, а також
органи державної податкової служби та інші державні органи,
які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів) [1, 12]:
 банку (bank) – юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені вимоги до боржника щодо його
майнових зобов'язань;
 поточні (current) – кредитори за вимогами до боржника,
які виникли після порушення провадження у справі про
банкрутство.
КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ (creditworth) – спроможність
повернути кредит [1].
КУРС АКЦІЙ (rate equity) – ринкова ціна акцій [7].
ЛІЗИНГ (leasing) [5]:
– довготермінова оренда обладнання, машин, споруд виробничого призначення; забезпечує можливість підприємствам одержати необхідне обладнання без значних
грошових витрат;
– форма інвестування капіталу у вигляді довготермінової
оренди технічних засобів, умови якої відображені лізинговим договором.
ЛІЗИНГОВІ (leasing ) [3, 5]:
 інвестування (investment) – різновид орендних довгострокових відносин – оренда машин, обладнання, транспортних засобів, виробничих споруд, які надаються за до476

говором оренди юридичним чи фізичним особам за певну
плату в тимчасове користування;
 операція (operation) – господарська операція фізичної
чи юридичної особи (орендодавця) – надання основних
фондів або землі в користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за орендну плату та на визначений строк (оперативний, фінансовий, зворотний лізинг,
оренда землі, жилих приміщень).
ЛІКВІДНІСТЬ (liquidity) – швидкість і простота, з якою благо
може бути перетворене на гроші (готівку) без втрати своєї цінності.
ЛІЦЕНЗІЯ (licence) – офіційний дозвіл, що видається на право
займатися господарською діяльністю, на здійснення експортноімпортних операцій, на промислове та комерційне використання
патенту, винаходу, торговельної марки тощо на умовах, передбачених ліцензійною угодою; різновиди [3, 10, 11]:
 антидемпінгова (anti-dumping) – належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого
строку певного товару (товарів), який є об'єктом антидемпінгового розслідування та/або антидемпінгових заходів;
 відкрита (open) – дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з
визначенням його загального обсягу;
 генеральна (general) – відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару чи з певною країною
протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару;
 експортна/імпортна (export/import) – належним чином
оформлене право на експорт (імпорт) певних товарів протягом установленого строку або валютних коштів з метою
інвестицій та кредитування;
 компенсаційна (compensation) – належним чином оформлене право на імпорт в Україну певного товару протягом
установленого строку, який є об'єктом антисубсидиційного
розслідування чи компенсаційних заходів;
 разова (single) – разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції
конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на
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період не менший, ніж той, що є необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції;
 спеціальна (special) – належним чином оформлене право на імпорт до України протягом установленого строку
певного товару (товарів), який є об'єктом спеціального
розслідування та/або спеціальних заходів.
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ (licensing conditions ) – установлений з
урахуванням вимог законів перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання
при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають
ліцензуванню [9, 10].
ЛІЦЕНЗУВАННЯ (licensing) – видача державними органами
дозволу на право займатися певним видом діяльності [7].
ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ (human resources) – один з головних факторів виробництва; характеризується кількістю та якістю людських
зусиль, які спрямовуються на виробництво товарів і послуг [3].
МАЙНО (property) – фізичне майно, або невід'ємне право, що
має економічну цінність (земля, машини, авторські права, фінансові знаряддя – акції, облігації, інші цінні папери) [3, 5].
МАКРОЕКОНОМІКА (macroeconomics) – розділ економічної
теорії, що вивчає функціонування національного господарства
загалом [7].
МАКРОЕКОНОМІЧНІ (macroeconomic) [3, 5]:
 політика (policy) – сукупність важелів та інструментів,
що застосовуються державою з метою регулювання макроекономіки; її головними завданнями є: доцільні темпи зростання, висока зайнятість, стабільні ціни, збалансований
платіжний баланс, а головними видами – фіскальна, монетарна політика доходів, зовнішньоекономічна політика;
 рівновага (equilibrium) – обсяг ВВП, за якого сукупний
попит дорівнює сукупній пропозиції.
МАКРОСЕРЕДОВИЩЕ (macroenvironment) – сукупність демографічних, економічних, природних, науково-технічних, політичних і культурних чинників, які мають вирішальний вплив
на маркетингову діяльність організації [3].
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МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ (small and medium
enterpreneur) – суб'єкт господарювання, дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній фінансовий рік чи вартість активів якого не перевищує суми, еквівалентної 500 тис. євро,
визначеної за курсом Нацбанку України на останній день фінансового року, якщо на ринках, на яких діє цей підприємець, є конкуренти із значно більшою ринковою часткою [3, 5].
МÁРЖА (margin) – 1) банківський прибуток – різниця між сумою отриманих за кредити і сплачених на депозити відсотків;
2) установлений мінімальний відсоток вартості акції, яку сплачує її покупець у вигляді першого внеску [7].
МАРКЕТИНГ (marketing) – комплексна система організації
виробництва та збуту продукції, а також стратегічного управління виробництвом, спрямована на задоволення потреб та одержання максимального прибутку на основі дослідження і прогнозування ринку; економічна діяльність з просування товарів і
послуг від виробника до споживача. Основні завдання – вивчення попиту, питань ціноутворення, реклами та стимулювання
споживання; планування товарного асортименту і торговельних
операцій; діяльність, пов'язана із зберіганням, транспортуванням товарів, керуванням торговельно-комерційним персоналом,
організацією обслуговування споживачів. Різновиди [3, 5, 10]:
 демаркетинг (demarketing) – зменшення надмірного
попиту на товар унаслідок неможливості його задовольнити, здійснюється шляхом підвищення цін або скорочення коштів на обслуговування та рекламу;
 ремаркетинг (remarketing) – у ситуації зменшення попиту переорієнтування маркетингової програми на оживлення попиту, у тому числі шляхом нової рекламної кампанії на новому цільовому ринку.
МАТЕРІАЛИ (materials) – продукція, призначена для використання тільки як предмет праці [3, 5]:
 допоміжні (auxiliary) – речовинні елементи виробництва, відносно невелика частина предметів праці, використовуються для виробничо-експлуатаційних і управлінських потреб (мастильні та пакувальні матеріали, спецодяг,
канцтовари, інструмент тощо);
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 основні (basic) – речовинні елементи виробництва, що
становлять значну частину предметів праці, які використовуються підприємствами для виготовлення продукції (сировина, продукція її первісної переробки тощо).
МАТЕРІАЛОМІСТКІСТЬ (intensity of use) – витрати матеріальних ресурсів (основних і допоміжних матеріалів, палива, енергії, амортизації основних фондів) на виготовлення одиниці
продукції. Використовується при аналізі виробничо-господарської діяльності підприємства, зокрема собівартості продукції, а
також при укрупнених методах планування матеріально-технічних ресурсів [5].
МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ (tangible assets) – основні фонди та
оборотні активи в будь-якому виді, що відрізняється від коштів,
цінних паперів, деривативів та нематеріальних активів [12].
МЕНЕДЖЕР (manager) – професійний управляючий, що має
спеціальну підготовку і здійснює керівництво підприємством,
фірмою тощо [3].
МЕНЕДЖМЕНТ (management) – сукупність принципів, методів, коштів і форм організації та управління виробництвом з метою підвищення його ефективності та збільшення прибутку [3].
МИТО (import tariff) – податок на імпортований товар або
послугу [7].
МІЖНАРОДНА КООПЕРАЦІЯ (international cooperation) –
взаємодія двох або більше суб'єктів господарської діяльності,
серед яких хоча б один є іноземним, за якої здійснюються спільні розробка, виробництво, реалізація кінцевої продукції на основі спеціалізації виробництва проміжної продукції (деталей, вузлів, матеріалів, устаткування, що використовується в комплексних поставках) або спеціалізації на окремих технологічних стадіях науково-дослідних робіт, виробництва та реалізації з координацією відповідних програм господарської діяльності [3].
МІЖНАРОДНІ (international) [1, 3, 5, 10]:
 економічні організації (economic organizations) – організації, створені для забезпечення розвитку міжнародних
економічних відносин. Розрізняють світові (Економічна і
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соціальна рада ООН, ЮНКТАД, ЮНІДО), регіональні та
багатосторонні (Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції і розвитку) МСО;
 кредит (credit) – надання валютних і товарних ресурсів
у сфері міжнародних економічних відносин на умовах повернення і сплати відсотків;
 поділ праці (division of labour) – спеціалізація виробників окремих країн на випуску тих чи інших видів продукції з метою взаємного обміну нею між країнами. Головний
чинник М. п. п. – відмінності між країнами в розміщенні
природних багатств і якості трудових ресурсів, історичні
традиції виробництва.
МІКРОЕКОНОМІКА (microeconomic) – розділ економічної
теорії, що вивчає раціональну поведінку мікросуб'єктів за умов
різних типів ринкових структур [7].
МІКРОСЕРЕДОВИЩЕ (microenvironment) – сукупність елементів, які мають відношення до самої фірми та її можливостей
з обслуговування клієнтури (постачальники, клієнти, конкуренти тощо) [3].
МІНЕРАЛЬНА СИРОВИНА (minerals) – товарна продукція
гірничодобувного підприємства, що є результатом його господарської діяльності з видобутку корисних копалин, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з
давальницькою сировиною, і за якісними характеристиками
відповідає вимогам установлених законодавством стандартів
або вимогам договорів [18].
МІСЦЕВІ (local) [1, 3, 12]:
 бюджет (budget) – бюджет Автономної Республіки
Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах і бюджети місцевого самоврядування;
 фінансовий орган (financial authority) – установа, що
відповідно до законодавства України організує та здійснює функції із складання, виконання місцевих бюджетів,
контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням
коштами місцевого бюджету.
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МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНА (economic model) – спрощена система
економіки або її окремих елементів, яка будується шляхом відкидання другорядних і врахування сталих взаємозв'язків в економіці. Має вигляд математичного рівняння, таблиці, графіка [5].
МОНОПОЛІЗАЦІЯ (monopolization) – досягнення суб'єктом
господарювання монопольного (домінуючого) становища на
ринку товару, підтримання або посилення цього становища [3].
МОНОПОЛІЯ (monopolу) – тип ринкової структури, за якої
єдина фірма виробляє (продає) всю кількість певного товару чи
послуги на ринку [7].
МОНОПОЛЬНІ (monopoly) [3, 4, 12]:
 діяльність (activity) – дії суб'єктів господарювання, органів державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю за
умови монопольного становища на ринку одного чи групи
суб'єктів господарювання у виробництві та реалізації товарів, спрямовані на недопущення, істотне обмеження чи
усунення конкуренції;
 становище (position) – домінуюче становище суб'єкта
господарювання, частка якого на ринку певного товару
перевищує 35 %, що дає йому можливість самостійно або
разом з іншими суб'єктами господарювання обмежувати
конкуренцію на ринку певного товару;
 утворення (formation) – підприємство, об'єднання чи
господарське товариство та інше утворення, що посідає
монопольне становище на ринку;
 ціна (price) – ціна, яка встановлюється суб'єктом господарювання, що посідає монопольне становище на ринку, і
призводить до обмеження конкуренції або порушення
прав споживача.
НАТУРАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО (natural economy) – тип
організації господарства, за якого продукти виробляються для
задоволення власних потреб (внутрішнього особистого або виробничого споживання) [7].
НАЦІОНАЛЬНІ (national) [3, 5, 12]:
 багатство України (Ukrainian wealth) – земля, її надра,
повітряний простір, водні та інші природні ресурси, що
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знаходяться в межах території України, природні ресурси її
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, основні засоби виробництва в промисловості,
будівництві, сільському господарстві, транспорті, зв'язку,
житловий фонд, будівлі та споруди, фінансові ресурси, наукові досягнення, національні, культурні та історичні цінності, у тому числі й ті, що розташовані за її межами;
 дохід (national income), НД – новостворена вартість; загальна сума доходів (заробітної плати, ренти, відсоткова,
прибутків) у країні [7];
 система науково-технічної інформації (system of
scientific-technical information) – організаційно-правова
структура, за допомогою якої формується державна інформаційна політика і здійснюється координація робіт зі створення, користування, зберігання та поширення національних ресурсів науково-технічної інформації з урахуванням
інтересів національної безпеки;
 стандарт бухгалтерського обліку (accounting standart)
– нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством
фінансів України, що визначає принципи та методи ведення
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.
НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ (insolvency) – неспроможність
суб'єкта підприємницької діяльності виконати грошові зобов'язання перед кредиторами після настання встановленого строку
їхньої сплати, у тому числі із заробітної плати, а також виконати
зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності; нездатність учасника платіжної системи в строк, установлений договором або визначений законодавством України, у повному обсязі виконати свої зобов'язання щодо переказу грошей [1].
НЕРЕЗИДЕНТИ (non-residents) – юридичні особи та суб'єкти
господарської діяльності, що не мають статусу юридичної особи з
місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави;
розташовані на території України дипломатичні представництва,
консульські установи та інші офіційні представництва іноземних
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держав, міжнародні організації та їхні представництва, що мають
дипломатичні привілеї та імунітет, представництва інших іноземних організацій і фірм, які не здійснюють господарської діяльності відповідно до законодавства України [12].
НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦІЇ (production nomenclature) –
класифікований перелік продукції, що випускається промисловістю; розрізняють номенклатуру: розгорнуту (специфіковану)
за типами, марками, сортами, розмірами тощо та групову, в якій
окремі позиції розгорнутої номенклатури об'єднані в однорідні
групи під спільним найменуванням [3].
НОМІНАЛ (nominal) [3, 5]:
– номінальна вартість, позначена на цінних паперах (акціях, облігаціях тощо) і монетах;
– номінальна ціна товару, указана в прейскуранті;
– розрахункова ціна, що встановлюється за відсутності реальної угоди, зазвичай як середня за останньою пропозицією та попитом.
НОМІНАЛЬНІ (nominal) [3, 5, 7]:
 заробітна плата (wages, salary, pay) – грошове вираження заробітної плати;
 відсоткова ставка (percentage rate) – норма відсотка,
яка виплачується за різними активами; характеризує дохід
за рік на одну грошову одиницю; прибуток на відсоток
при нарощуванні його найбільше число разів на рік.
НОРМА (norm): мінімальна, середня або гранична кількість
будь-чого, яка допускається правилом, планом, технологією
(напр., норма прибутку, норма часу) [5]:
 безробіття (unemployment) – частка безробітних у загальному потенціалі робочої сили країни;
 заощадження (savings) – відсоткове відношення заощадження до використовуваного доходу;
 прибутку на капітал (profit/rate on capital) – відсоткове відношення доходу на інвестиції або капітал до величини інвестицій або капіталу.
НОРМА ЧАСУ (standart time) – час, установлений на виготовлення одиниці продукції або виконання певного обсягу роботи од484

ним чи групою робітників відповідної кваліфікації в певних організаційно-технічних умовах за найбільш повного використання обладнання, складається з норми штучного часу (витрат часу на одиницю роботи) та норми підготовчо-заключного часу (витрат часу
на підготовку і роботи, пов'язані з її завершенням) [11].
НОУ-ХАУ (know-how) – не захищені охоронними документами
(патентами) та не опубліковані знання чи досвід науковотехнічного, управлінського, комерційного або іншого характеру,
які служать чи можуть служити предметом комерційної угоди [3].
ОБ'ЄКТИ (objects) [8, 12]:
 справляння плати за користування надрами в цілях, не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин (charging for
use of mineral resources for purposes not related to mining
operations) – використання обсягу підземного простору надр:
– для зберігання природного газу та газоподібних продуктів – активний об'єм зберігання газу в пористих чи
тріщинуватих геологічних утвореннях (колекторах);
– для зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів
– об'єм спеціально створених та існуючих гірничих виробок, а також природних порожнин;
– для витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції, вирощування грибів, овочів,
квітів та інших рослин, зберігання харчових продуктів,
промислових та інших товарів, речовин і матеріалів,
провадження інших видів господарської діяльності –
площа підземного простору, що надана в користування
в спеціально створених та існуючих гірничих виробках
і природних порожнинах;
 справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин (charging for use of mineral
resources for mining operations):
– обсяги фактично погашених балансових і позабалансових запасів корисних копалин – для вугілля кам'яного і бурого, металічних корисних копалин, сировини
нерудної для металургії, гірничо-хімічної, гірничорудної та будівельної сировини;
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– обсяги видобутих корисних копалин – для золоторудної
(золото-поліметалічної) сировини, нафти, конденсату, природного газу, бурштинової, титанової та титано-цирконієвої руди, підземних вод, ропи, мінеральних грязей, мулу;
– вартість мінеральної сировини – для уранової руди,
сировини ювелірної, ювелірно-виробної, виробної та
облицьовувальних матеріалів (крім бурштину);
 державної експертизи й оцінки запасів корисних копалин (public examination and evaluation of mineral resourses) –
запаси всіх розвіданих родовищ; залежно від ступеня їхньої
вивченості експертиза й оцінка запасів може проводитися за
матеріалами геолого-економічної оцінки родовищ корисних
копалин: попередньо оцінених; підготовлених до промислового освоєння; таких, що розробляються (за результатами
гірничодобувних та ГРР; відкритих родовищ на будь-якій
стадії їхнього вивчення (з ініціативи замовника);
 земельних відносин (land relation) – землі на території
України, земельні ділянки та права на них, у тому числі на
земельні частки (паї);
 інвестиційної діяльності (investment activities) – будьяке майно, у тому числі основні фонди й оборотні кошти в
усіх галузях і сферах народного господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція,
інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також
майнові права.
ОБІГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (circulation of securities) – укладання та виконання угод щодо цінних паперів, не пов'язані з їхнім
випуском [5].
ОБЛІГАЦІЯ (obligation) – цінний папір, що засвідчує передачу
грошових засобів у борг на певний строк із правом отримання
щорічного фіксованого доходу (відсотків) та зобов'язання повернення суми боргу у визначений термін [7].
ОБЛІКОВІ (discount) [3, 7, 10]:
 політика (policy) – сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності;
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 ставка (discount rate) – відсоткова ставка (ціна), за якою
центральний банк країни продає кредитні ресурси комерційним банкам;
 ставка Національного банку України (National
Ukrainian bank rate) – виражена у відсотках плата, що береться Національним банком України за рефінансування комерційних банків шляхом купівлі векселів до настання строку платежу по них і утримується з номінальної суми векселя.
ОБМІН (exchange) – торгівля товарами (послугами) в обмін на
інший товар або гроші [5].
ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ (transaction costs) – витрати, пов'язані з виконанням виробничої операції, підрозділяються на поточні та капітальні (амортизація основних фондів) [5].
ОПЕРАЦІЙНИЙ ДЕНЬ (trading day) – частина робочого дня
банку або іншої установи (члена платіжної системи), протягом
якої приймаються від клієнтів документи на переказ і на відкликання і можна (за наявності технічної можливості) здійснити
їхню обробку, передачу та виконання [3].
ОПЕРАЦІЙНИЙ ЧАС (business time) – частина операційного
дня банку або іншої установи (члена платіжної системи), протягом якої приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані цим
банком протягом цього ж робочого дня [3].
ОПЕРАЦІЇ З ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ І КАМІННЯМ (operations with precious metals and gems) – дії, пов'язані
з виникненням і припиненням права власності та інших прав на
дорогоцінні метали і каміння [9, 12]:
– надходженням дорогоцінних металів і каміння до місць
зберігання, їхнім зберіганням і відпуском;
– зміною вмісту або фізичного стану дорогоцінних металів
і каміння, у будь-яких речовинах і матеріалах під час їхнього видобутку, виробництва та використання;
– ввезенням дорогоцінних металів і каміння, виробів і матеріалів, що їх містять, до України з-за кордону та вивезенням з України.
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ОПЕРАЦІЇ НА ВІДКРИТОМУ РИНКУ (open market operations) – діяльність центрального банку щодо купівлі-продажу
державних цінних паперів з метою впливу на банківські резерви,
на пропозицію грошей, відсоткові ставки; операції купівлі збільшують, продаж – зменшують пропозицію грошей [10].
ОПЕРАЦІЯ ВИРОБНИЧА (production operation) – елемент виробничого процесу [3, 5]:
 допоміжні (auxiliary) – виготовлення підприємством для
власних потреб технологічної оснастки та інструменту,
ремонт обладнання, будівель і споруд тощо;
 обслуговуючі (service) – забезпечують основні та допоміжні виробничі процеси матеріалами, енергією, транспортом,
виконанням
контрольних
і
лабораторнодослідницьких робіт тощо;
 технологічні (technological) – навмисні зміни форми,
розмірів, стану сировини або напівфабрикатів, їхньої
структури, механічних, фізичних та інших властивостей,
що здійснюються за допомогою знарядь праці з метою
одержання продуктів праці;
ОПЕРАЦІЯ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ (operation with raw materials supplied by customer) – операція попередньої поставки сировини для її наступної переробки (обробки,
збагачення, використання) на готову продукцію за умови, що
вартість сировини на кожному етапі переробки становить не менше 20 % загальної вартості готової продукції [12].
ОПТИМІЗАЦІЯ (optimization) – 1) процес вибору найкращого
варіанта з множини можливих, вироблення оптимальних рішень; 2) процес приведення системи до збалансованого (найвигіднішого) стану [7].
ОПТОВІ (wholesale) [3, 5]:
 торгівля (trade) – вид торгівлі, що забезпечує зв'язок
між виробництвом і роздрібною торгівлею; торгівля партіями товарів;
 ціна (price) – ціна, за якою державні підприємства й організації реалізують вироблену ними продукцію іншим
підприємствам та організаціям, крім населення.
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ОПЦІОН (option) – отримання права на здійснення майбутньої
угоди [7].
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ НАДР (Organs of state administration of geological study,
use and protection of mineral resourses) – державні установи, організації, які здійснюють управління в галузі геологічного вивчення, використання та охорони надр: Кабінет Міністрів України, Міністерство екології та природних ресурсів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання
надр, Державний комітет України по нагляду за охороною праці,
Рада Міністрів Республіки Крим, інші державні органи, місцеві
ради народних депутатів та органи виконавчої влади на місцях
відповідно до законодавства України [9].
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА (production organization) –
комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з елементами виробництва при оптимальному використанні виробничих ресурсів [5].
ОРЕНДА (lease) – засноване на договорі строкове платне володіння та користування майном, необхідне орендаторові для здійснення господарської та іншої діяльності [7].
ОСНОВНІ ЗАСОБИ (fixed assets) – матеріальні активи, у тому
числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок
надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій,
автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує
2500 грн, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання в
господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 грн і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або
моральним зносом та очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) [12].
ПАСИВИ (liabilities) – права частина бухгалтерського балансу:
борги іншим особам чи фірмам [5].
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ПАТЕНТ (patent) – 1) свідоцтво на право займатися торгівлею чи
промислом; 2) документ, що засвідчує авторство на винахід і виключне право на його використання протягом певного строку [7].
ПЕНЯ (fine) – санкція за несвоєчасне виконання фінансових
зобов'язань однією із сторін договору, яка застосовується при
простроченні сплати податків і неподаткових платежів, а також
при затримці оплати одержаних товарно-матеріальних засобів,
наданих послуг і виконаних робіт [5].
ПЕРВИННИЙ ДОКУМЕНТ (primary source document) – документ, що містить у собі вихідну інформацію чи відомості про
господарську операцію та підтверджує її здійснення [3].
ПЕРЕВІРКА (control) – обстеження і вивчення фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації, наслідки
якої оформляються довідкою чи доповідною запискою [3, 12].
ПЕРЕДАЧА ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ, ВИЗНАЧЕНИХ УГОДОЮ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ (transfer of rights and
obligation defined production-sharing agreement) – інвестор має
право передати повністю або частково свої права та обов'язки,
визначені угодою про розподіл продукції, будь-якій юридичній
або фізичній особі лише за згодою держави та за умови, що така
особа має достатньо фінансових і технічних ресурсів, а також
досвід організації діяльності, необхідні для виконання робіт,
передбачених угодою. Відмова держави в такій згоді без поважних підстав не допускається, тому, якщо на запит інвестора щодо передачі прав та обов'язків, визначених угодою, Кабінет Міністрів України за погодженням з органом місцевого самоврядування не дав відповіді протягом 90 днів з дня отримання запиту, згода держави вважається отриманою [9].
ПЕРІОД БАЗИСНИЙ (base period) – в економічних прогнозах,
планових розрахунках і економічній статистиці період часу, з яким
порівнюються проектні чи звітні показники (ВВП, прибутки і т. д.)
іншого, як правило, більш пізнього періоду. Як базисний період в
економічних розрахунках використовуються, як правило, рік, квартал, місяць чи момент (дата). При вирахуванні індексів дані базисного періоду служать знаменником дробу і називаються базисною
величиною (базою порівняння, базисним рівнем) [3, 12].
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ПЕРІОД ОКУПНОСТІ (payback period) – період часу, необхідний для покриття вартості капіталовкладень [15].
ПІДПРИЄМЕЦЬ (owner/employer) – самостійний суб'єкт ринкових відносин, який діє на свій страх і ризик і під свою відповідальність з метою отримання прибутку [3, 12].
ПІДПРИЄМНИЦТВО (enterprise) – діяльність з виробництва
продукції, виконання робіт, надання послуг з метою отримання
прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами,
зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності [3, 12].
ПІДПРИЄМСТВО (enterprise) – самостійний господарюючий
статутний суб'єкт, який має права юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою
одержання відповідного прибутку (доходу), має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків,
печатку зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг [3, 12].
ПІДРЯД (contract) – угода, за якою підрядчик зобов'язується
здійснити певну роботу за завданням замовника, а останній –
прийняти її (у разі дотримання прийнятих умов) і оплатити [5].
ПЛАНУВАННЯ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ
(exploration planning) – розробка планів усіх видів геологічного
вивчення надр з метою виявлення і розвідки запасів корисних
копалин і виконання інших геологічних завдань; особливістю
планування ГРР є обов'язкова розробка проекту робіт, який являє собою техніко-економічну основу реалізації планів [4].
ПЛАНУВАННЯ ОПТИМАЛЬНЕ (optimal planning) – сукупність методів і засобів, що дозволяють вибрати з безлічі можливих варіантів розвитку господарського об'єкта найкращий, який
забезпечує найефективніше використання ресурсів, ґрунтується
на вирішенні задачі математичного програмування, в якій відшукується умовно-екстремальне (мінімальне або максимальне) значення цільової функції (або критерію оптимальності плану) [3, 5].
ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ (subsoil fee) –
особливий вид плати, який отримує держава чи власник земельної ділянки, що вміщує корисні копалини, від суб'єкта освоєння
надр. Плата за користування надрами справляється у вигляді:
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1) плати за користування надрами для видобування корисних
копалин; 2) плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин. За видобуток нафти,
природного газу і газового конденсату справляється рентна плата. За видачу спеціальних дозволів на користування надрами
справляється відповідний збір [9, 12].
ПЛАТІЖ (payment) – погашення зобов'язання, що виникло в
поточному або попередніх бюджетних періодах [5].
ПЛАТІЖНІ (payment) [1-3, 12]:
 баланс (balance of payment) – співвідношення між сумою
грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, і
сумою здійснених нею платежів за кордон протягом певного
періоду (розрахунки за зовнішньою торгівлею, послугами,
неторговими операціями, доходи від капіталовкладень за кордоном, торгівлі ліцензіями, від фрахтування та обслуговування кораблів, туризму, утримання дипломатичних і торгових представництв за кордоном, грошові перекази окремих
осіб, виплати іншим країнам за позики тощо);
 вимога (demand) – розрахунковий документ, що містить
вимогу стягувача або при договірному списанні одержувача до обслуговуючого платника банку здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми грошей з рахунку платника на рахунок одержувача;
 вимога-доручення (demand-order) – розрахунковий документ, що містить вимогу одержувача до платника сплатити суму грошей та доручення платника банку, що його обслуговує, здійснити переказ визначеної платником суми
грошей зі свого рахунка на рахунок одержувача;
 доручення (order power of attorney) – розрахунковий
документ, який містить доручення платника банку або іншій установі (члену платіжної системи, що його обслуговує) здійснити переказ визначеної в ньому суми грошей зі
свого рахунка на рахунок одержувача;
 інструмент (instrument) – засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації,
використання якого ініціює переказ грошей з відповідного
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рахунка платника, у тому числі документи на переказ та
спеціальні платіжні засоби;
 картка (charge card) – спеціальний платіжний засіб у
вигляді емітованої пластикової чи іншого виду картки, що
використовується для ініціювання переказу грошей з рахунка платника або з відповідного рахунка банку для
оплати вартості товарів і послуг, перерахування грошей зі
своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання грошей в
готівковій формі в касах банків, через банківські автомати, здійснення інших операцій, передбачених договором;
 організація (organization) – юридична особа, яка є власником або одержала право на використання товарного та інших
знаків, що ідентифікують належність платіжних карток й
інших платіжних інструментів до платіжної системи, яка визначає правила роботи платіжної системи, виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи;
 система (system) – платіжна організація, члени платіжної
системи та сукупність відносин, що виникають між ними
при проведенні переказу грошей, що є її обов'язковою функцією. Розрізняють внутрішньодержавну платіжну систему,
де платіжна організація є резидентом і здійснює свою діяльність виключно в межах України, та міжнародну платіжну систему, де платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і здійснює свою діяльність на території декількох країн.
ПЛАТНИК (payer) – особа, з рахунка якої ініціюється переказ
грошей або яка ініціює переказ шляхом внесення до банку або
іншої установи – члена платіжної системи документа на переказ
готівки разом з відповідною сумою грошей [5].
ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ
В ЦІЛЯХ, НЕ ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИДОБУВАННЯМ КОРИСНИХ КОПАЛИН (taxpayers for royalty for purposes nonconnected with mining operations) – юридичні та фізичні особи,
суб'єкти господарської діяльності всіх форм власності, їхні філії,
відділення та інші відокремлені підрозділи, нерезиденти та їхні
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постійні представництва, які використовують у межах території
України ділянки надр для:
– зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів;
– витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання
винопродукції;
– вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин;
– зберігання харчових продуктів, промислових та інших
товарів, речовин і матеріалів;
– провадження інших видів господарської діяльності [9, 12].
ПОВ'ЯЗАНІ ОСОБИ (connected persons) – юридичні та/або
фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять
вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання [3].
ПОДАТКИ, ЗБОРИ ТА СТРАХОВІ ВНЕСКИ, ЩО СПЛАЧУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ (taxes, duties and insurance premiums that are
paid when contracting execution of producting sharing) – при виконанні угоди про розподіл продукції інвестор сплачує:
– внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування українських працівників та іноземних громадян,
найнятих на роботу в Україні;
– збір на обов'язкове державне пенсійне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на
роботу в Україні;
– платежі за користування надрами, визначені в угоді про
розподіл продукції;
– податок на додану вартість;
– податок на прибуток підприємств [9, 12].
ПОДАТКОВІ (tax) [1–3, 12]:
 агент (agent) – суб'єкт підприємницької діяльності, створений у формі підприємства з іноземною інвестицією, його
дочірні підприємства, філії, відділення, інші відокремлені
підрозділи, уповноважений здійснювати нарахування та стягнення акцизного збору з платників акцизного збору, вносити суми акцизного збору, стягнуті з платників, до бюджету;
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 база (base) – сума, з якої стягуються податки;
 зобов'язання (obligations) – загальна сума податку, одержана (нарахована) платником податку у звітному (податковому) періоді;
 кредит (credit) – сума, на яку платник податку має право
зменшити податкове зобов'язання звітного періоду;
 Кодекс України (Code of Ukraine) – головний законодавчий акт, який регулює відносини, що виникають у сфері
справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний
перелік податків і зборів, що справляються в Україні, та
порядок їхнього адміністрування, платників податків і зборів, їхні права та обов'язки, компетенцію контролюючих
органів, повноваження й обов'язки їхніх посадових осіб під
час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства;
 система України (system of Ukraine) – сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів, що справляються в установленому порядку в Україні.
ПОДАТКИ (taxes) – обов'язкові та першочергові платежі
державі [7].
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (value-added tax) – частина новоствореної вартості, яка сплачується до державного
бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг [3, 12].
ПОДІЛ ПРАЦІ (divition of labor) – спосіб організації праці, за
якою кожний працівник виконує спеціалізовану операцію в загальному процесі виробництва [5].
ПОЗАВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ (non-production costs) – витрати, що пов'язані з реалізацією виробленої продукції, і які
входять до повної собівартості продукції понад її виробничу
собівартість [3].
ПОЗИЧКОВИЙ КАПІТАЛ (debt sources of financing) – капітал, що надається підприємцям на визначений строк за визначену плату у формі позичкового відсотка [7].
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ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН (methods of economic estimation of
minerals deposits ) [11]:
 динамічні (dynamic) – базуються на використанні фактора
часу, тобто різночасової вартості грошей; основні показники
вартісної оцінки родовищ корисних копалин: чиста поточна
вартість запасів корисних копалин, показник рентабельності дисконтованих інвестицій та ін.
 статичні (static) – розраховуються:
▪ період окупності інвестицій – кількість років, необхідних для того, щоб покрити інвестицію з чистого потоку готівки (зазвичай 3–8 років);
▪ валовий (балансовий) прибуток – визначається як різниця між вартістю річного обсягу товарної продукції в
цінах реалізації й собівартістю видобутку і збагачення
руди з отриманням відповідних концентратів (без амортизаційних відрахувань до витрат виробництва), а також передбачених дійсним законодавством України
податків із заробітної плати, прибутку та ін.;
▪ чистий прибуток – визначається як різниця між вартістю річного обсягу товарної продукції в цінах реалізації й річними витратами виробництва на отримання
товарних концентратів (з урахуванням амортизаційних
відрахувань) і всіма податками;
▪ рівень рентабельності виробництва – визначається як
відношення чистого прибутку підприємства до основних
виробничих фондів і оборотних засобів, що нормуються;
▪ строк окупності інвестицій – дорівнює відношенню
вартості капіталовкладень у промислове освоєння родовища до середньорічного (валового) прибутку;
ПОКАЗНИК ЯКОСТІ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ (mineralquality index) – кількісна характеристика властивостей корисної
копалини, що забезпечують її якість, яка розглядається стосовно
певних умов її видобування, переробки та використання [11].
ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ (production-quality index)
– кількісна характеристика однієї або декількох властивостей
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продукції, які становлять її якість, що розглядається стосовно
певних умов її створення та експлуатації або споживання [3, 5]:
 груповий (group) – показник якості, що стосується однієї групи її властивостей;
 інтегральний (integral) – відношення сумарного корисного ефекту від експлуатації або споживання продукції до сумарних витрат на її створення, експлуатацію чи споживання;
 комплексний (complex) – узагальнений показник якості
продукції, що характеризує декілька її одиничних властивостей.
ПОЛІТИКА (policy) [1, 5, 12]:
 грошово-кредитна (monetary) – комплекс заходів у сфері
грошового обігу та кредиту, направлених на регулювання
економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці України, забезпечення
зайнятості населення та вирівнювання платіжного балансу;
 доходів (profit/income) – один із видів макроекономічної
політики, спрямований на обмеження зростання заробітної
плати і цін. Головними важелями П. д. виступають законодавчий контроль та добровільні орієнтири заробітної плати і цін.
ПОПИТ РИНКОВИЙ (market requirement) – кількість товарів
(послуг), яку готові купити споживачі за даного рівня цін та інших однакових умов протягом певного періоду [1, 3].
ПОРІВНЯЛЬНА ПЕРЕВАГА (comparative advantage) – закон,
за яким країна має спеціалізуватися на виробництві й експорті
тих товарів, які вона може виробляти за відносно нижчих витрат
та імпортувати ті з них, виробництво яких обходиться їй дорожче.
П. п. диктує правила торгових відносин між країнами [1, 3].
ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ (fixed cost) – поточні витрати підприємства, що є незмінними протягом визначеного періоду і в основному не залежать від обсягів його виробничої та збутової діяльності [7].
ПОСТІЙНІ ЦІНИ (constant prices) – фактичні ціни того року,
який беруть за бaзовий в разі обчислення макроекономічної динаміки [1, 5].
497

ПОТІК І ЗАПАС (flow and stock) – два способи вимірювання
економічних величин; якщо вимірювання відбувається за певний
період часу, говорять про "потік", якщо на певну дату – говорять
про "запас". Так, інвестиції є потоком, а капітал запасом [1, 3].
ПОТОЧНІ (current) [1, 3, 5]:
 рахунки (account) – вклади в комерційні банки або іншу
фінансову установу, на які можна виписувати чеки і які є
грошима для операцій;
 ціни (prices) – фактичні ціни того року, який є предметом обліку або аналізу.
ПОТРЕБА В МІНЕРАЛЬНІЙ СИРОВИНІ (mineral requirement)
– кількість мінеральної сировини, необхідна переробним і споживчим галузям промисловості, а також для задоволення експорту, у
тому числі й альтернативні можливості їхньої заміни [11, 13–15].
ПРАВО (property) [3, 5, 15]:
 земельного сервітуту (landed servitude) – право землекористувача на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою;
 оренди земельної ділянки (leasing of land) – засноване
на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою для підприємницької та іншої діяльності – короткострокове (не більше 5 років) і довгострокове
(не більше 50 років);
 постійного користування земельною ділянкою
(permanent use of land) – право володіння і користування
земельною ділянкою, яка перебуває в державній або комунальній власності, без установлення строку, яке мають
лише підприємства, установи та організації, що належать
до державної або комунальної власності.
ПРАВО ВЛАСНОСТІ (ownership) – сукупність узаконених державою прав і норм економічних взаємовідносин фізичних та
юридичних осіб, які складаються між ними з приводу володіння,
користування та розпорядження об'єктами власності [7]:
 на землю ((of land) – право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками; земля в Україні може перебувати у приватній, комунальній і державній власності;
498

 на інформацію (of information) – урегульовані законом
суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження інформацією.
ПРАЦЯ (labor) – доцільна свідома діяльність людини, спрямована
на створення необхідних благ з метою задоволення потреб [7].
ПРИБУТКОВА ПРОДУКЦІЯ (profitable production) – частина виробленої продукції, що розподіляється між інвестором
і державою та визначається як різниця між виробленою і компенсаційною продукцією [3, 5].
ПРИБУТОК (profit/income) – дохід власників фірми (підприємства), визначений як різниця між валовим доходом (виручкою
від реалізації) і загальними витратами на виробництво та реалізацію продукції [7]:
 валовий (gross) – додатна різниця виручки від реалізації
продукції на ринку та експлуатаційних витрат (без урахування амортизаційних відрахувань);
 чистий (net) – прибуток, що залишається в розпорядженні
підприємця після сплати всіх податків, відсоткових виплат
по кредитах і погашення встановленої частини кредитів.
ПРИНЦИПИ (principles) [3, 5, 12]:
 бухгалтерського обліку (accounting) – правило, яким
слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їхніх результатів
у фінансовій звітності;
 ефективності бюджетної системи (effectiveness of
budget system) – при складанні та виконанні бюджетів усі
учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення
запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів і досягнення максимального результату
при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;
 єдності бюджетної системи України (unity of Ukrainian
budget system) – забезпечується єдиними: правовою базою,
грошовою системою, регулюванням бюджетних відносин,
бюджетною класифікацією, порядком виконання бюджетів і
ведення бухгалтерського обліку і звітності;
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 збалансованості бюджетної системи (balanced of budget
system) – витрати бюджету повинні відповідати надходженням до нього за відповідний бюджетний період;
 обґрунтованості бюджетної системи (substantive of
budget system) – бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик і правил;
 повноти бюджетної системи (completeness of budget
system) – до складу бюджетів підлягають включенню всі
надходження і витрати, що здійснюються відповідно до
нормативно-правових актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування;
 публічності та прозорості бюджетної системи
(publicity and transparency of budget system) – Державний бюджет України та місцеві бюджети затверджуються,
а рішення щодо звіту про їхнє виконання приймаються
відповідно Верховною Радою України, місцевими радами;
 самостійності бюджетної системи (independency of
budget system) – Державний бюджет України та місцеві
бюджети є самостійними, держава коштами державного
бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів місцевого самоврядування, а самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних
джерел доходів, правом органів державної влади та місцевого самоврядування на визначення напрямів використання коштів відповідно до законодавства України, правом
відповідних рад самостійно і незалежно одне від одного
розглядати та затверджувати власні бюджети;
 справедливості й неупередженості бюджетної системи
(justice and impartiality of budget system) – бюджетна система будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і
територіальними громадами;
 субсидіарності бюджетної системи (subsidiary of
budget system) – розподіл видів видатків між державним і
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місцевими бюджетами повинен ґрунтуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг
до їхнього безпосереднього споживача;
 цільового використання бюджетних коштів (proper use
of budgetary funds) – бюджетні кошти використовуються
тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями.
ПРИРОДНА МОНОПОЛІЯ (natural monopoly) – галузь, в
якій економія, зумовлена зростанням масштабів виробництва,
настільки значна, що продукт може виробляти одна фірма за
нижчих середніх витрат, ніж витрати декількох фірм [7].
ПРИРОДНО-РЕСУРСНА РЕНТА (natural-resources rent) –
категорія рентного доходу, який виникає в результаті господарської діяльності, пов'язаної з використанням у суспільному виробництві як засобів виробництва природних ресурсів, кількість
яких обмежена і які характеризуються або вичерпністю, або відновлюваністю. Цей рентний дохід розподіляється між власником природного ресурсу – державою чи будь-яким суб'єктом, на
праві власності якого у формі володіння перебуває природний
ресурс, та користувачем цього ресурсу – суб'єктом господарювання, який відповідно до законодавства є власником продукції,
виробленої в процесі користування природними ресурсами.
Складовими природно-ресурсної ренти може виступати частина
доходу суб'єктів господарської діяльності [4, 11]:
– яка не залежить від безпосередніх результатів такої діяльності й визначається обмеженістю природних ресурсів
(абсолютна рента);
– отримується від використання природних ресурсів як
фактора виробництва залежно від якості ресурсів (диференціальна рента);
– отримується за рахунок використання унікальних чи
єдиних (у тій чи іншій сфері) природних ресурсів (монопольна рента).
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ (environtmental management) –
сукупність впливів на географічну оболонку Землі, що розглядається в комплексі (на відміну від галузевих понять – надро-, земле-, водо-, лісокористування); вимірюється найменшими екс501

плуатаційними витратами, найбільшими коефіцієнтами корисної
дії добувних виробництв і установок. Для мінеральних ресурсів
важливими є комплексність та економічність видобування, скорочення втрат і відходів тощо [4, 11].
ПРОДАЖ (sale of) [3, 5]:
 послуг (service) – будь-які операції цивільно-правового характеру з надання послуг, надання права на користування
або розпорядження товарами, у тому числі нематеріальними
активами, а також з надання будь-яких інших, ніж товари,
об'єктів власності за компенсацію, а також операції з безоплатного надання послуг (зокрема, надання права на користування або розпорядження товарами в межах договорів
оренди, продаж, ліцензування або інші способи передачі
права на патент, авторське право, торговий знак, інші об'єкти
права інтелектуальної, у тому числі промислової, власності);
 товарів (goods) – будь-які операції, що здійснюються
згідно з договорами купівлі-продажу, поставки та ін., які
передбачають передачу прав власності на такі товари за
компенсацію, а також операції з безоплатного надання товарів та операції з передачі майна орендодавцем на баланс
орендаря згідно з договорами фінансової оренди (лізингу)
або надання майна згідно з будь-якими іншими договорами, умови яких передбачають відстрочення оплати та передачу права власності на таке майно не пізніше дати
останнього платежу.
ПРОДУКЦІЯ (production) – корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення, що видобуваються під час розробки родовищ корисних копалин [5].
ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА (industrial-financial
group) – об'єднання, до якого можуть входити промислові підприємства, сільськогосподарські підприємства, банки, наукові й проектні установи, інші установи та організації всіх форм власності, що
мають на меті отримання прибутку; створюється за рішенням уряду України на певний термін з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва, структурної перебудови економіки, виробництва кінцевої продукції [5].
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ПРОПОЗИЦІЯ РИНКОВА (market suggestion) – кількість товарів (послуг), яку готові виробити і продати фірми за даного
рівня цін та інших однакових умов [3, 5].
ПРОПОЗИЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ (supply of labor) – кількість
працюючих, яка залежить від кількості населення країни, його
складу, реальної заробітної плати тощо [5].
ПРЯМІ ТА НЕПРЯМІ ПОДАТКИ (direct and indirect taxes) –
прямо оподатковуються безпосередньо індивіди або фірми (податок
на прибуток, заробітну плату); опосередковано (непрямо) – товари і
послуги (акцизний збір, податок на додану вартість) [1, 3, 12].
РЕВІЗІЯ (revision) – метод контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності; спосіб викриття недостач, розтрат, привласнень і
крадіжок коштів, матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань [5].
РЕЗИДЕНТ (resident) – економічний суб'єкт з постійним місцем перебування в певній країні [7].
РЕІМПОРТ (reimport) – ввезення з інших країн вітчизняних
товарів, раніше туди експортованих, які не піддавалися там
переробці [3].
РЕНТА (rent) – економічна категорія, яка характеризує будь-який
дохід, що регулярно отримується (з капіталу, землі, майна тощо) і
безпосередньо не залежить від підприємницької діяльності [4].
РЕНТА ГІРНИЧА (mining rent) – різновид ренти, який утворюється завдяки діяльності гірничодобувних підприємств [11].
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ (profitability) – узагальнювальний показник економічної ефективності виробництва, що характеризує
ступінь прибутковості або збитковості підприємства в процесі
виробництва та реалізації продукції або окремих її видів за певний період; у гірничому виробництві – ефективність використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, природних
особливостей родовищ у процесі видобування та переробки мінеральної сировини [11].
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РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ОПЕРАЦІЙНА (operating profitability)
– відношення чистого прибутку (після оподаткування) до виручки від реалізації продукції [12].
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА (restructuring of
enterprise) – здійснення організаційно-господарських, фінансовоекономічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом
боргових зобов'язань до юридичної особи, що не підлягає санації,
якщо це передбачено планом санації, на зміну форми власності,
управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску
конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів [5].
РИЗИКИ В ГІРНИЧОДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ (mining risk) –
міра кількісного визначення небезпеки, імовірність виникнення
тієї чи іншої події, що спричинена впливом зовнішніх чинників і
діяльністю людини і призводить до негативних наслідків для
держави, суспільства, для окремого індивіда; вони мають як загальноекономічні аспекти, так і специфічні для гірничих підприємств; пов'язані зі ступенем вивченості об'єкта та складністю
геологічної будови, що, у свою чергу, відображається в показниках підтвердження запасів корисних копалин. Виділяють такі
складові ризику [11, 15]:
 геологічний ризик (geological risk) – ризик непідтвердження кількості, якості та гірничо-геологічних умов розробки запасів корисних копалин;
 коливання цін (price variation, coast variation) – викликає найбільші ризики для проектів з тих видів мінеральної сировини, для яких не практикується підписання довгострокових контрактів;
 організаційний ризик (organizational risk) – пов'язаний
з наданням переваг проектам великих гірничодобувних
компаній порівняно з проектами фахівців, які не мають
достатньо досвіду;
 політичний ризик (political risk) – ураховується, якщо
інвестиції планується вкладати за кордоном і необхідно
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враховувати стабільність економіки та гірниче законодавство конкретної країни;
 статус проекту (project status) – визначає цілі проведення його економічної оцінки (продаж, створення спільного підприємства, обґрунтування доцільності проведення
наступної стадії вивчення);
 ступінь прибутковості (degree of profit) – визначає величину ризику на основі різниці між собівартістю та очікуваною ціною на кінцевий продукт виробництва;
 технічні аспекти (technical aspects) – пов'язані з достовірністю підрахунків запасів, із способом розробки родовища, методами промислової обробки сировини.
РИНКИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (financial service market) –
сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою
надання та споживання певних фінансових послуг – професійні
послуги на ринках банківських, страхових, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що
забезпечують обіг фінансових активів [3].
РИНКОВІ (market) [3, 5]:
 економіка (economics) – єдина форма організації, що гарантує свободу особи як в економічному плані, так і в політичному [7];
 невдачі (failures/misfortunes) – недосконалість цінової
системи, яка заважає ефективному розподілу ресурсів; головні причини – недосконала конкуренція і побічні впливи (екстерналії);
 рівновага (balance/equilibrium) – ситуація на ринку певного товару, коли попит і пропозиція за обсягом збігаються;
 сила (force) – ступінь контролю, який фірма або група
фірм має над ціною і виробничими рішеннями в певній
галузі. Високий рівень ринкової сили означає монополію,
її відсутність – конкурентний ринок;
 структура (structure) – конфігурація ринку, обумовлена
ступенем конкуренції та ринкової сили.
РИНОК (market) – будь-яка інституція або механізм, що забезпечує зв'язок покупців і продавців певного товару або послуги [7].
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РИНОК КАПІТАЛУ (capital market) – ринок, де відбувається
купівля-продаж фінансових ресурсів (грошей, цінних паперів).
Р. к. разом з фінансовими посередниками сприяє надходженню
заощаджень до інвесторів [6].
РИНОК ТОВАРУ (product market) – сфера обороту товару, на
який протягом певного часу і в межах певної території є попит і
пропозиція [10].
РІВЕНЬ (level) [3, 5]:
 зайнятості (level of employment) – частка населення
країни у віці від 16 років і старше, яке має роботу;
 економічності продукції (production economy) – інтегральна якість продукції, що відображає витрати конкретних видів трудових, матеріальних і фінансових ресурсів на
виготовлення, зберігання, транспортування та споживання
одиниці продукції;
 якості продукції (product quality) – відносна характеристика якості продукції, яка ґрунтується на порівнянні
показників якості оцінюваної продукції з базовими значеннями, зокрема за рівнем питомих витрат на одиницю
кінцевої продукції.
РІВНОВАГА ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ (equilibrum, balance
of economic system) – стан системи, що характеризується збалансованістю попиту та пропозиції всіх ресурсів [3, 5].
РІВНОВАЖНА ЦІНА (equilibrium price) – ціна, за якої кількість попиту та пропозиції товару (послуги) на певному ринку
збігаються [3].
РОБОЧА СИЛА (labour) – сукупність фізичних та інтелектуальних здібностей людини, які вона використовує в процесі праці; здатність людини до праці.
РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ (production distribution) – відбувається
щоквартально, щоквартальна частка компенсаційної продукції не
може перевищувати 70 % загального обсягу виробленої в розрахунковий період продукції до повного відшкодування витрат інвестора. Жодна із сторін угоди про розподіл продукції не має права
розпоряджатися виробленою продукцією до її розподілу за угодою
без письмового погодження з іншими сторонами угоди [10].
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РОЯЛТІ (Royalty) – плата за право користування ділянкою надр
при видобуванні корисних копалин у вигляді фіксованої суми за
кожну погашену в надрах тонну (м3) корисної копалини [10].
САМОФІНАНСУВАННЯ (self-finance) – система господарювання, за якої об'єднання або підприємство покриває всі витрати
як на просте, так і на розширене відтворення (крім нового будівництва) із власних доходів, одержаних від реалізації продукції.
Може здійснюватися після отримання прибутків від реалізації
випущеної продукції. Ця форма передбачає рентабельну роботу
підприємства та формування структури грошових фондів. Основними джерелами самофінансування є: прибуток після вилучення з нього податків та інших платежів до бюджету, внутрішні
фінансові резерви, пайові внески, випуск цінних паперів [11].
СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ, СОТ (World Trade
Organization, WTO) – міжнародна організація, що регулює світову
торгівлю, створена в 1994 р. шляхом реорганізації Генеральної
угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ). Цілі СОТ – вироблення антидемпінгових заходів, зниження митних бар'єрів, сприяння розвитку
міжнародної торгівлі. Штаб-квартира СОТ міститься в Женеві [5].
СИНДИКАТ (syndicate) – одна із форм монополій; об'єднання
самостійних підприємств з метою регулювання ринку певного товару, підтримання високого рівня цін і одержання надприбутку [7].
СИСТЕМА (system) – сукупність елементів, які перебувають у
відносинах і зв'язках один з одним і утворюють певну цілісність,
спільність; різновиди [3, 5]:
 вільного підприємництва (free enterpreneurship) – економічна система, яка ґрунтується на приватній власності, вільному ринку і невтручанні держави в господарське життя;
 національних рахунків (national accounts) – система
взаємопов'язаних статистичних показників, які відображають найважливіші аспекти економічної діяльності країни
щодо виробництва і споживання продукції, розподілу і перерозподілу доходів і формування національного багатства;
 узгодженого вільного підприємництва (co-ordinated
free enterpreneurship) – економічна система вільного підприємництва з обмеженим втручанням держави в господарське життя.
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СОБІВАРТІСТЬ ВИДОБУТКУ (mining cost) – включає витрати на ГРР, на видобуток, збагачування, металургійну переробку,
транспортування руди, концентрату, металу до споживача. Собівартість видобутку руди в експлуатаційних витратах становить 40–70 %, збагачування – 20–40 %, металургійної переробки
– 10–25 % (для рідкісних металів – до 50 %). Максимальна собівартість відповідає експлуатації найгіршого родовища за умови
повернення витрат та забезпечення норми прибутку (включно із
собівартістю та нормативним додатковим продуктом), при цьому кінцеві витрати стають гранично припустимими
В = СЗ + mЗ,
Вгран = СЗ + ЕНКЗ,
СЗ – собівартість кінцевого продукту; mЗ – нормативний додатковий продукт; ЕН – коефіцієнт нормативної ефективності використання капіталовкладень; КЗ – капітальні витрати, норматив [11].
СОБІВАРТІСТЬ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ
(exploration work cost) – витрати геологічних підприємств, безпосередньо пов'язані з виконанням ГРР власними силами, які
включають [11]:
– витрати на проведення підготовчих (передпольових) робіт та розроблення проектно-кошторисної документації;
– витрати на проведення польових робіт включно з польовими дослідно-методичними роботами;
– витрати на проведення камерально-видавничих робіт;
– витрати на проведення тематичних, картоскладальних,
дослідно-методичних робіт;
– витрати на проведення лабораторних і технологічних досліджень;
– витрати на проведення допоміжних робіт і затрати на організацію й ліквідацію ГРР, будівництво та оренду тимчасових будівель і споруд;
– витрати на транспортне обслуговування;
– інші витрати на проведення робіт власними силами
(складання техніко-економічних обґрунтувань, кондицій,
техніко-економічних міркувань, техніко-економічних
доповідей тощо);
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– витрати, що відшкодовуються за фактичними затратами:
виробничі відрядження, ліквідація геологорозвідувальних
виробок і наслідків проведення ГРР, рекультивація земель
і лісових угідь, відшкодування збитків, заподіяних вилученням або тимчасовим відчуженням земельних ділянок,
польове забезпечення тощо.
Витрати, що включаються у собівартість ГРР, групуються відповідно до їхнього економічного змісту за елементами: витрати на оплату
праці; відрахування на соціальні заходи; матеріальні витрати; амортизація основних фондів і нематеріальних активів; інші витрати.
СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ (production cost) – витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції в грошовій
формі, у гірничій промисловості включають витрати на проведення підготовчих виробок, розкривних робіт, видобуток корисних копалин та їхню переробку, на організацію й управління
підприємством, удосконалення технології й покращення якості
продукції, на її продаж [3, 5].
СПЕЦИФІКАЦІЯ (specification) [3, 5]:
– список специфічних особливостей будь-чого, упорядкованих за якимись ознаками;
– технічний документ у формі таблиці з описом машини,
приладу, обладнання, в якому вказано назви частин, вузлів
і деталей, їхня кількість, матеріал, вага тощо;
– документ з перерахуванням умов, яким має відповідати
виробниче замовлення;
– перелік товарів, що підлягають поставці, із зазначенням
кількості та товарних ознак.
СПЕЦИФІЧНИЙ РЕСУРС (specific resource) – ресурс, який
при одному із способів використання забезпечує виробництво
квазіренти, коли максимально можливий прибуток перевищує
величину альтернативних витрат. На відміну від специфічного,
загальний ресурс забезпечує одержання одного й того ж прибутку на достатньо великій множині варіантів використання [5].
СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ
(special permission for subsoil use) – документ офіційного зразка, який засвідчує право юридичної чи фізичної особи на корис509

тування надрами протягом певного часу у межах ділянки надр,
на умовах, передбачених у ньому. Дозволи надаються на такі
види користування надрами:
 геологічне вивчення родовищ корисних копалин;
 геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова
розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного
значення;
 видобування корисних копалин;
 геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі
дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ);
 будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі
споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;
 створення геологічних територій та об'єктів, що мають
важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники,
пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо);
 виконання робіт (провадження діяльності), передбачених
угодою про розподіл продукції [15].
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА (production spetialization) –
форма суспільного розподілу праці: предметна (вугільні шахти,
рудники з видобування кольорових металів, гранітні кар'єри тощо), подетальна (підприємства, що випускають деталі та вузли), технологічна (видобувні, підготовчі, внутрішньошахтного
транспорту, буровибухових робіт, ділянки на шахтах) [10].
СПЕЦІАЛЬНІ (special) [3, 9]:
 вільна економічна зона (free economic zone) – частина
території України, де встановлено спеціальний правовий
режим економічної діяльності та порядок застосування і
дії законодавства України, запроваджено пільгові митні,
валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної
діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб з метою залучення іноземних інвестицій;
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 економічна зона (economic zone) – територія, у межах
якої відповідним законом України встановлюється і діє спеціальний правовий режим господарської діяльності та спеціальний порядок застосування і дії законодавства України;
 платіжний засіб (payment instrument) – платіжний інструмент, засіб ідентифікації, за допомогою якого його
держатель ініціює переказ грошей з відповідного рахунка
платника або банку, а також здійснює інші операції, передбачені договором.
СПІЛЬНА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (joint business)
– діяльність, що базується на співробітництві між суб'єктами
господарської діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності й на спільному розподілі результатів і ризиків від її здійснення [5].
СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА (combined enterprise) – підприємства, які базуються на спільному капіталі суб'єктів господарської
діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та розподілі результатів і ризиків [9].
СПОЖИВАННЯ (consumption) – сукупні видатки індивідів
або країни на товари споживання за певний період часу [5].
СТАБІЛІЗАЦІЯ (stabilization) – усталення, приведення в постійний сталий стан або підтримання цього стану, наприклад,
забезпечення сталості якихось процесів [3].
СТАВКА (rate) [3, 5]:
 відсоткова (interest) – ціна, яка сплачується за позичені
гроші за певний проміжок часу;
 дисконтна (discount) – відсоткова ставка, що використовується при розрахунку теперішньої вартості майбутніх
грошових потоків; критерій часової вартості грошей;
 рефінансування (refinance) – плата за кредити, що надаються комерційним банкам, виражена у відсотках, установлюється Національним банком України з метою впливу на грошовий оборот і кредитування.
СТАНДАРТ (standart) [3, 5, 10]:
– зразок, еталон, модель, що беруться за відправні для зіставлення з ними інших об'єктів;
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– нормативно-технічний документ, в якому встановлюються правила, загальні принципи, характеристики, вимоги до різних видів діяльності та їхніх результатів;
– прийнятий тип виробів, який відповідає певним вимогам
за якістю, хімічним складом, фізичними властивостями,
речовинними розмірами, об'ємом тощо.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ (standartization) – установлення та застосування правил з метою впорядкування діяльності в певній галузі, зокрема для досягнення оптимальної економії при дотриманні функціональних умов і вимог техніки безпеки; упорядкування діяльності в галузі геологічного вивчення та раціонального використання надр з метою досягнення оптимального співвідношення витрат і результатів (економічний аспект), а також
дотримання всіма сторонами-учасниками встановлених вимог і
правил (правовий аспект); забезпечує: підвищення якості результатів геологічного вивчення надр і підготовки об'єктів МСБ
до експлуатації; формування раціональних систем підготовки та
експлуатації РКК, оптимізацію напрямків ГРР; інтенсифікацію
науково-технічного прогресу в геології; інформаційну сумісність і системну побудову різноманітної геологічної інформації;
спільність та впорядкування термінології [3].
СТАТУТНИЙ ФОНД (statutory fund) – сума коштів, що становлять майно підприємства при його створенні [10].
СТРОКИ КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ (term of subsoil
using) – період, протягом якого дозволяється користування надрами згідно з чинним законодавством. Надра надаються в постійне або тимчасове користування. Постійним визнається користування надрами без заздалегідь установленого строку. Тимчасове користування надрами може бути короткостроковим (до
5 років) і довгостроковим (до 50 років) [9].
СУБВЕНЦІЇ (subvention) – субсидії, дотації, міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному тим
органом, який прийняв рішення про надання субвенції [5].
СУБ'ЄКТИ (subject) [3–5, 9]:
 господарювання (economic agent) – юридична чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реаліза512

ції, придбання товарів, іншу господарську діяльність; органи державної влади і місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю в частині їхньої діяльності з виробництва, реалізації, придбання
товарів чи іншої господарської діяльності;
 земельних відносин (land relationship) – громадяни,
юридичні особи, органи місцевого самоврядування та органи державної влади;
 інвестиційної діяльності (investment activity) – громадяни й юридичні особи України та іноземних держав;
 права власності в Україні (ownership in Ukraine) – народ
України, громадяни, юридичні особи та держава, інші держави, їхні юридичні особи, спільні підприємства, міжнародні організації, громадяни інших держав та особи без громадянства;
 природної монополії (natural monopoly) – суб'єкт господарювання (юридична особа) будь-якої форми власності, який виробляє (реалізує) товари на ринку, що перебуває в стані природної монополії.
СУБСИДІЯ (subsidy) – вид державної фінансової або натуральної допомоги окремим галузям господарства, яка надається,
на відміну від дотації, на певні цілі; разова грошова допомога
держави або підприємства [5].
ТЕРМІН ОКУПНОСТІ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ (payback
period) – відрізок часу в розрахунковому періоді від початкового
моменту до моменту окупності капіталовкладень в освоєння родовища. Моментом окупності вважається той найбільш ранній
крок у розрахунковому періоді, після якого накопичений чистий
грошовий потік стає і надалі залишається позитивним [11].
ТЕРМІН СЛУЖБИ (service life) – період часу від початку експлуатації технічного пристрою до досягнення ним граничного
стану; включає як час праці пристрою, так і час простоїв [5].
ТИМЧАСОВІ ЦІНИ (temporary price) – оптові або роздрібні
ціни, дію яких обмежено визначеним терміном. Зазвичай такі
ціни встановлюються на окремі види товарів або пов'язані із сезонністю [10].
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ТИПИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН (tipes of
special economic zones) – на території України можуть створюватися спеціальні (вільні) економічні зони різних функціональних
типів: вільні митні зони і порти, експортні, транзитні зони, митні
склади, технологічні парки, технополіси, комплексні виробничі
зони, туристсько-рекреаційні, страхові, банківські тощо [3, 5].
ТОВАР (good) – економічне благо, що має суспільну споживну
вартість та обмінюється на ринку [7]:
 нижчої споживної цінності (low consumer value) – товари,
попит на які зменшується із зростанням доходу споживача;
 тривалого користування (durable (hard)) – призначені
для виробництва чи особистого використання товари, які
звичайно експлуатуються більше трьох років (виробниче
устаткування, побутова техніка) [3, 5].
ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
(commercial output of mining production) – мінеральна продукція, вироблена на гірничому підприємстві згідно з установленими стандартами та підготовлена до реалізації [11, 13–15]:
 корисна копалина (mineral) – руда або гірнича маса,
безпосередньо видобуті з надр у природному вигляді або
після обробки, що надає споживчих властивостей та виконується на місці видобування (сортування, промивання,
розмелювання, розпилювання та ін.): каустобіоліти, будматеріали, керамічна сировина, калійні, магнієві та натрієві
солі, фосфорити, флюсова і вогнетривка сировина, тальк,
самородна сірка, цеоліти, багаті руди заліза (> 50 %), хрому
(> 45 %), міді (> 3–5 %), нікелю (> 1 %), які використовуються безпосередньо для виплавляння металів, боксити;
 концентрат (concentrate) – одержується при збагаченні
сировини, використовується як напівфабрикат для переробки в один або декілька товарних продуктів: концентрати збагачення більшості руд металів і деяких видів хімічної сировини (апатити, бідні руди плавикового шпату, боросилікатна сировина та ін.), які можуть мати єдине або
багатоцільове призначення і виступати як товари, що продаються та купуються, або бути напівфабрикатами, що не
підлягають самостійній реалізації;
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 чистий метал (pure metal) – мінеральний продукт, що
вилучається з видобутої сировини в товарному вигляді
вже при первісній переробці: золотовмісні руди з вільним
золотом, ртутні руди, розсипи золота та платини, алмази,
п'єзокварц, оптичні флюорит і кальцит, слюди (мусковіт,
флогопіт), різні ювелірно-огранувальні кристали (корунди, берили, турмаліни та ін.), азбест.
ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ УРАНОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
(commercial output of uranium enterprise) – продукція, вироблена на гірничо-металургійному урановому підприємстві відповідно до визначених стандартів і підготовлена до реалізації.
Практично кінцевою товарною продукцією гірничо-металургійного підприємства є закис-окис урану (U3O8). Подальше перероблення його, включаючи збагачення за ізотопом 235U і виготовлення тепловидільних елементів (ТВЕЛів), здійснюється на
окремих підприємствах [16].
ТОВАРНІ (commodity) [3, 10]:
 біржа (exchange) – організація, що об'єднує юридичних і
фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на
товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій;
 виробництво (production) – виробництво, в якому продукти праці призначаються не для власного споживання, а
для обміну через ринок шляхом купівлі – продажу;
 група (group) – група однорідних товарів за системою
опису та кодування товарів;
 дериватив (derivative) – стандартний документ, який засвідчує право продажу чи купівлі біржового товару (крім цінних
паперів) на визначених стандартних умовах у майбутньому;
 кредит (credit) – товари, які передаються у власність
юридичним чи фізичним особам на умовах угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під відсоток;
 продукція гірничого виробництва (mining production)
– мінеральна продукція, вироблена і підготовлена до реалізації на гірничому підприємстві.
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ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ (security trading) – здійснення цивільно-правових угод з цінними паперами, які передбачають їхню оплату проти поставки новому власнику на підставі договорів доручення чи комісії за рахунок своїх клієнтів
(брокерська діяльність) або від свого імені та за свій рахунок
з метою перепродажу третім особам (дилерська діяльність) [5].
ТОРГОВЕЛЬНІ (tradе) [5]:
 баланс (trade balance) – різниця між вартістю експорту
та імпорту країни; чистий експорт [7];
 бар'єри (barrier) – протекціоністські заходи, за допомогою яких уряди прагнуть зменшити імпорт (мито, квота,
обтяжливі регулятивні процедури).
ТРАНЗИТ ТОВАРІВ (transit of goods) – переміщення без використання через територію України товарів, вироблених за її
межами [5].
ТРАНСФЕРТ (transfer) – кошти, одержані від інших органів
державної влади і місцевого самоврядування, інших держав або
міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі; переведення валюти або золота з однієї країни в іншу; передача права володіння іменними цінними паперами однією особою іншій [5].
ТРАНСФЕРТНІ ПЛАТЕЖІ (transfer payments) – прямі виплати, що здійснюються державою приватним особам або фірмам і не пов'язані з виробництвом товарів або послуг (субсидії,
допомоги у зв'язку з безробіттям, стипендії, пенсії тощо) [7].
ТРУДОМІСТКІСТЬ (lаbour-output ratio) – показник, що характеризує витрати робочого часу на виробництво певної споживацької вартості або на виконання конкретної технологічної
операції; він є зворотним показнику продуктивності праці; у вузькому розумінні – витрати робочого часу на одиницю або на
весь обсяг продукції, що випускається [3].
УГОДИ про розподіл продукції (production sharing
agreements) – доручення з боку держави інвестору на строк
проведення пошуків, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці надр та ведення пов'язаних з угодою
робіт, і зобов'язання інвестора виконати доручені роботи за
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свій рахунок і на свій ризик з наступною компенсацією витрат
і отриманням плати у вигляді частини прибуткової продукції,
причому держава надає інвесторам погоджень, квот, дозволів
(ліцензій) на користування надрами та ведення підприємницької діяльності з пошуку (розвідки) та експлуатації РКК, актів
про надання гірничого відводу, документів, що засвідчують
право користування землею, інших необхідних дозволів [9]
УМОВИ ТОРГІВЛІ (terms of trade) – реальні умови, за яких
країна продає свій товар і купує імпортний; визначаються як
співвідношення індексів експортних та імпортних цін [5].
УМОВИ УКЛАДЕННЯ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ
(condition of entering into production sharing agreements) – угоди можуть укладатися щодо окремих ділянок надр, включення
яких до Переліку здійснюється за будь-яким із таких критеріїв [9]:
– збитковість продовження розробки РКК для користувачів надрами та держави, обумовлена об'єктивними факторами, у разі, коли розробка такого родовища може забезпечити істотний обсяг видобування корисних копалин, а
консервація чи ліквідація може призвести до негативних
соціальних наслідків і фінансових втрат;
– відсутність державного фінансування і технічних засобів
для освоєння нових великих родовищ, за рахунок освоєння яких забезпечується рівень видобутку корисних копалин загалом по Україні, необхідний для соціального розвитку та економічної безпеки України;
– необхідність залучення спеціальних високозатратних
технологій розробки важкодобувних і значних за обсягом
запасів корисних копалин, що знаходяться у складних гірничо-геологічних умовах, або є залишковими для родовищ, що розробляються;
– необхідність забезпечення регіонів власною паливноенергетичною сировиною, утворення нових робочих місць у
районах, де низький рівень зайнятості населення;
– необхідність упровадження новітніх технологій, технічних
розробок для забезпечення ефективного пошуку, розвідки та
розробки перспективних малодосліджених РКК;
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– необхідність освоєння РКК, розробка яких ведеться в
особливо складних умовах (у морських акваторіях, з важкодобувними та виснаженими запасами тощо;
– необхідність дорозвідки, додаткової чи поглибленої розвідки ділянки надр.
УПОВНОВАЖЕНІ (authorized, representative, pienipotentiary) [3, 5]:
 банк ПФГ (bank PFG) – банк учасник ПФГ, в якому більше 50 % статутного фонду належить іншим учасникам
ПФГ, який здійснює інвестування і розрахунково-касове
обслуговування ПФГ;
 державні установи (public institution) – організації та
установи МСК державної форми власності та фінансування,
яким держава делегує права представляти її інтереси у складі
спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями, входити до складу таких підприємств з використанням
їх як пайових часток статутного капіталу активів, які не стосуються державного майна (інтелектуальна власність, доходи, отримані з позабюджетних джерел фінансування);
 орган (organ) – спеціальний уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.
УЧАСНИКИ (participants) [3, 5]:
 платіжної системи (system of payment) – юридична або
фізична особа – суб'єкт відносин, що виникають при проведенні переказу грошей, ініційованого за допомогою платіжного інструмента цієї платіжної системи;
 ПФГ (PFG) – підприємство, банк, наукова чи проектна
установа, організація, іноземна юридична особа, що входить до складу ПФГ, виробляє проміжну продукцію ПФГ
або надає банківські та інші послуги учасникам і головному підприємству ПФГ і має на меті отримання прибутку;
 ринків фінансових послуг (market of financial service)
– юридичні та фізичні особи – суб'єкти підприємницької
діяльності, які відповідно до закону мають право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг на території
України, та споживачі таких послуг;
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 ринку цінних паперів (securities market) – емітенти,
інвестори та особи, що здійснюють професійну діяльність
на ринку цінних паперів.
ФАКТОР ЧАСУ (time factor) – складова економічних розрахунків, яка враховує та оцінює зміни обсягу виробництва і витрат
(а також нормативна база, ціни, тарифи, ставки, норми часу,
ставки рентних платежів, ціни на сировину та матеріали), які
відбуваються протягом усього періоду розробки родовища або
його ділянки. Найбільш нерівномірними в часі є не поточні, а
капітальні витрати, які відбуваються за етапами. Інвестиційні
процеси розтягуються інколи на роки, що спричиняє появу лагів
між моментами часу здійснення капітальних вкладень і моментами часу, коли вони дають віддачу. Різночасові витрати повинні прийматися до розрахунку обов'язково з урахуванням фактора часу з тієї причини, що зроблені в різні роки витрати економічно не рівнозначні, не рівноцінні для народного господарства. Розрахунки мають здійснюватися із застосуванням нормативу зведення за фактором часу:
T

Kт =

K
n 1

n

(1  E )T  n ,

Е – норматив зведення; αt – коефіцієнт зведення в t-му році.
Коефіцієнт зведення визначається за формулою αt = (1 + Е)t,
де Kт – сумарні капітальні витрати, зведені до розрахункового
року; Т – період часу від початку першого року капітальних витрат до початку розрахункового року; n – порядковий рік здійснення капвитрат; Kn – капвитрати n-го року; (Т – n) – період часу від кінця n-го року здійснення капвитрат до початку розрахункового року [11].
ФІКТИВНИЙ КАПІТАЛ (fictitious capital) – цінні папери, що
приносять дохід [7].
ФІНАНСИ (finance) – система економічних відносин з приводу
створення, розподілу і використання фондів грошових коштів [1].
ФІНАНСОВІ (financial) [1, 3, 5]:
 активи (assets) – кошти, цінні папери, боргові зобов'язання
та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів;
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 аналіз (financial analysis) – вивчення основних показників і параметрів, які дають об'єктивну оцінку фінансового
стану підприємства;
 допомога (aid, assistance) – безповоротна або поворотна
фінансова допомога;
 звітність (accounts) – бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансове становище, результати діяльності
та рух грошових коштів підприємства за звітний період;
 інвестиція (investment) – господарська операція, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів,
деривативів та інших фінансових інструментів; інвестиції
поділяються на прямі та портфельні;
 кредит (credit) – кошти, що надаються банком або резидентами і нерезидентами, які мають статус небанківських
фінансових установ, а також іноземними урядами або його
офіційними агентствами чи міжнародними фінансовими
організаціями та іншими кредиторами-нерезидентами в
позику юридичній або фізичній особі на визначений строк
для цільового використання та під відсоток;
 лізинг (lease) – господарська операція фізичної або юридичної особи, яка передбачає передачу орендарю майна,
придбаного або виготовленого орендодавцем, а також усіх
ризиків і винагород, пов'язаних з правом користування та
володіння об'єктом лізингу;
 послуга (service) – операції з фінансовими активами, що
здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи
за рахунок цих осіб, чи за рахунок залучених від інших осіб
фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження вартості фінансових активів;
 установа (organization) – юридична особа, яка надає фінансові послуги (банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові
компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи);
 холдингова група (holding group) – фінансова установа,
яка повинна складатися переважно або виключно з установ,
що надають фінансові послуги, причому серед них має бути
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щонайменше один банк, і материнська компанія повинна
бути фінансовою установою, якій має належати більше
50 % акціонерного капіталу кожного з учасників фінансової
холдингової групи.
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ (budget financing) – надходження та витрати у зв'язку із зміною обсягу боргу, а також
зміною залишку готівкових коштів за бюджетом, які використовуються для покриття різниці між доходами і видатками
бюджету [5, 12].
ФІРМА (firm) – господарське, промислове або торговельне підприємство, первісний осередок у ринковій економіці, що користується
правами юридичної особи та здійснює комерційну діяльність [3].
ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА (fiscal politics) – діяльність держави
щодо формування та регулювання державного бюджету (бюджетно-податкова політика), а також мобілізації коштів до державної казни з інших джерел [7].
ФОНДОВА БІРЖА (stock exchange) – ринок цінних паперів (акцій, облігацій тощо), акціонерне товариство, яке зосереджує попит
і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їхнього біржового курсу [5].
ФОНД РОБОЧОГО ЧАСУ (available hours) – час роботи одного робочого, що планується потягом певного календарного
періоду (року, кварталу, місяця), розраховується для визначення
необхідної кількості робітників [3].
ФОНДОВІДДАЧА (capital productivity) – показник ефективності відтворення та використання основних виробничих засобів,
розраховується як відношення випуску продукції до одиниці
вартості виробничих основних фондів (основного капіталу) за
їхньою балансовою вартістю (без відрахування зносу) або в середньорічному нарахуванні, або за станом на кінець відповідного року; її рівень і динаміка дуже залежать від підвищення коефіцієнта змінності обладнання [5].
ФОНДОМІСТКІСТЬ (capital ratio) – (показник ефективності
відтворення та використання основних виробничих засобів, що
характеризує вартість основних виробничих засобів (основного
капіталу) на одиницю обсягу виробництва продукції [3].
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ФОРВАРДНИЙ КОНТРАКТ (forward contract) – документ,
який засвідчує зобов'язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час і на визначених умовах у майбутньому з фіксацією цін такого продажу під час укладення форвардного контракту [3].
ФОРМИ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ (formes of owership in
Ukraine) – приватна, колективна, державна власність, які є рівноправними [12].
ФОРМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (forms of mining
enterprises investment) [11]:
 акціонування (corporatization) – одна із форм концентрації й централізації капіталів, що дозволяє мобілізувати
вільні кошти підприємств, організацій, особистий капітал і
заощадження громадян для створення нових, розширення і
модернізації вже існуючих виробництв, швидко перерозподіляти фінансові та матеріальні ресурси й отримувати
максимальну ефективність їхнього використання;
 довгострокове кредитування (long-term crediting) – здійснюється щодо придбання основних фондів підприємства,
що дає можливість боржнику здобути гроші раніше, ніж з
обігу після реалізації готової продукції; основою відносин є
кредитна угода, яка передбачає терміни і порядок погашення
та використання кредиту, відсотки і форми зобов'язань;
 лізингове інвестування (leasing investment) – різновид
орендних довгострокових відносин – оренда машин, обладнання, транспортних засобів, виробничих споруд;
 самофінансування (self-finance) – може здійснюватися
після отримання прибутків від реалізації випущеної продукції, що передбачає рентабельну роботу підприємства та
формування структури грошових фондів; основними джерелами самофінансування є: прибуток після вилучення з
нього податків та інших платежів до бюджету, внутрішні
фінансові резерви, пайові внески, випуск цінних паперів.
ФОРС-МАЖОР (force majeure) – непередбачені та непереборні обставини чи події, що відбуваються незалежно від волі й ба522

жання замовника або виконавця і призводять до порушення
умов укладених контрактів (війна, блокада, страйк, пожежа,
аварія, паводок, замерзання моря, закриття морських проток,
інші стихійні лиха, заборона експорту/імпорту, валютні або інші
обмеження прав власності на сировину чи готову продукцію,
прийняті державою тощо) [5].
ФРАХТ (freight) – винагорода (компенсація), що сплачується
за перевезення вантажів і пасажирів морськими та повітряними
суднами, залізничним або автомобільним транспортом; найм
судна або транспортного засобу, а також за навантаження та
розвантаження [3].
Ф'ЮЧЕРСНИЙ КОНТРАКТ (futures contract) – документ,
який засвідчує зобов'язання придбати (продати) цінні папери,
товари або кошти у визначений час і на визначених умовах у
майбутньому з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань
сторонами контракту [10].
ХЕДЖИРУВАННЯ (hedging) – форма страхування прибутку
при складанні ф'ючерсних угод від несприятливої зміни цін у
момент запланованої купівлі або продажу активу, що характеризується невизначеністю ціни; метод страхування валютного ризику в банківській, біржовій та комерційній практиці [6].
ХОЛДИНГ (holding company) – компанія, що ставить за мету
отримання і збереження участі в капіталі підприємств з метою
контролю або спрямування їхньої діяльності [7].
ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК (Central Bank) – центр регулювання
економіки, наділений правом монопольного випуску банкнот,
організації та контролю за грошовим обігом і банківським кредитом у країні, емісії грошових знаків і спостереження за загальним об'ємом грошового обігу, включаючи сферу безготівкових платежів, контролю за діяльністю комерційних банків,
проведення операцій з купівлі й продажу державних зобов'язань, зберігання вільних коштів державного бюджету, державних резервів міжнародних платіжних коштів, підтримки курсу
національної валюти [3].
ЦІНА (price) – ринкова вартість товару, виражена в грошах;
кількість грошей, що сплачуються за одиницю товару [7].
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ЦІНА ПОПИТУ (demand price) – гранично максимальна ціна,
за якою покупці ще згодні купувати товар [3].
ЦІНА ПРОПОЗИЦІЇ (supply price) – гранично мінімальна ціна, за яку продавці ще готові пропонувати свій товар [3].
ЦІНА РИНКОВА (market price) – грошове вираження вартості
товару залежно від попиту та пропозиції на даний товар у певний час на конкретному ринку (товарній біржі). Визначення
кон'юнктури ринку базується на співвідношення попиту та пропозиції; тенденції зміни цін протягом біржового дня; кількості
здійснених угод [3].
ЦІНА РІВНОВАГИ (balance/equilibrium price) – ціна, за якою
попит дорівнює пропозиції [3].
ЦІНИ СВІТОВІ (world prices) – ті, що використовуються при
продажу товарів на світовому ринку; формуються як результат
великомасштабних і регулярних товарних угод на світовому ринку або як ціни основних світових торговельних центрів (Лондонська біржа металів та ін.) [3, 10].
ЦІННИЙ ПАПІР (gilts) – документ, що виражає майнові (боргові) зобов'язання [7].
ЧАСТКА РИНКУ (market share) – питома вага ринку в галузевому виробництві окремої фірми або групи фірм [9].
ШАХТА (mine) – добувне підприємство, яке здійснює видобування корисних копалин з використанням системи підземних
гірничих виробок [11, 15].
ШАХТОУПРАВЛІННЯ (mine management) – гірничодобувне
підприємство, що об'єднує декілька шахт з окремими поверхневими комплексами, яке розглядається як самостійне в економічному відношенні підприємство, а шахти в цьому випадку є виробничими (технічними підрозділами) [15].
ШВИДКІСТЬ ОБІГУ ГРОШЕЙ (velocity of money) – темп
руху грошей як засобу обігу, що визначається шляхом ділення
номінального ВВП на сукупну пропозицію грошей за певний
проміжок часу або: Y = (Рх Q)/M [3].
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ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ (quality of products) – сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби відповідно до призначення (технологічні властивості, надійність, економічність тощо); як правило, установлюється державними стандартами і технічними умовами, хоч
можуть існувати і нефункціональні показники товарної привабливості продукції, такі як мода і краса (вироби з дорогоцінного
та виробного каміння, кераміки тощо) [5].
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