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1. Загальнi положепня

1.1. Це положеЕня визначае ocHoBHi завдання, функцii, права i
вiдповiдальнiсть науково-дослiдноi лабораторii економiчноi геологii та геолого-

економiчних оцiнок об'ектiв надрокористування (нада-пi Лабораторiя), а також
gз46п4qзiлносини з iншими структурними пiдроздiлами унiверситеry.

1.2. Лабораторiя е струюурним пiдроздiлом науково-дослiдноi частини

,Щержавного вищого навчаJIьного закJIаду <Криворiзький нацiональний

унiверситет> (да,тi Унiверситет) i у своiй дiяльностi керуеться: чинним
законодавством Украiъи, зокрема Констиryцiею Украiни, постановап,Iи

BepxoBHoi ради Украiни, постановами Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, Законами

Украiни <Про ocBiTy>, <Про вищу ocBiry>, норматиВно-правовими актап,Iи

MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, Стаryтом унiверситеry, Празилаruи

внутрiшнього розпорядку унiверситету, наказЕIми ректора та цим Положенням,
1.3. Свою наукову дiяльнiсть Лабораторiя здiйснюе згiдно поточних та

перспективних планiв, що складаються на пiдставi замовлень MiHicTepcTBa

oa"ir" i науки УкраiЪи та договорiв з пiдприемстваI\4и, устаЕовЕл},lи i
органiзадiями.

1.4. очолюс Лабораторiю науковий керiвник, який призначаеться наказом

ректора унiверситету за поданЕям начЕrльника науково-дослiдноi частини.
1.5. Працiвники Лабораторii приймаються на посади i звiльняються з посад

наказоМ ректора унiверситеry за поданням наукового керiвника Лабораторii i
погоджеЕIuIм з начальником науково-дослiдноi частини, в порядку

передбаченому трудовим законодавством.

2. OcHoBHi завдання дiяльностi

завданнями Лабораторii е проведеннrI Еаукових дослiджень у наступних

Еапрямках:

ЗАТВЕРДЖУЮ
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2.1. Мiнерально-сировинЕа база (МСБ) i родовища корисних коrr€lлин

(PIK):

- стан, дина.rr,riка, тенденцii та прогноз МСБ УкраiЪи та cBiry;

- вплив науково-технiчного прогресу на розвиток мiнерально-сировиItного

комплексу УкраiЪи та cBiTy;

- перспективнiсть на кориснi копЕlлини регiонiв i геострукryр УкраiЪи та

cBiTy;

- геолого-економiчне рйокування та KapTyBaHIuI УкраiЪи та cBiry;

- геолого-економiчна оцiнка конкретних родовищ корисних копалин;

- планування геологорозвiдувальних робiт i стратегii розвитку МСБ;

- економiчне обфунтування оптимальIlих напрямкiв i методiв геологiчних

дослiджень для розвитку та розширеншI МСБ УкраiЪи;

- концепцii розвитку мiнерально-сировинного комплексу УкраiЪи;

- особливостi i проблеми використаЕЕя надр з метою геологiчного вивченнrI

i видобування корисних копалин;

- потреби та забезпеченiсть УкраiЪи мiнеральною сировиною;

- потреби Украiни в iмпортнiй мiнеральнiй сировинi, шляхи i'i зниження;

- експортний потенцiал УкраiЪи, шляхи його пiдвищення та реалiзацii;

- вимоги та критерii якостi мiнеральноi сировини, IIIJID(и ix пiдвищення, а

також ix вiдповiдностi для конкретних галузей споживання;

- сертифiкацiя мiнеральноТ сировини;

- геолого-економiчний аналiз та оцiнка BapTocTi запасiв i pecypciB корисЕих

коп€lлин;

- класифiкацii промислових типiв родовищ, видiв i груп видiв мiнеральноi

сировини;

- геолого-економiчний аналiз конкретЕих родовищ корисних копаJIин,

рудншх полiв, районiв, басейнiв, металогенiчних областей, зон, провiнцiй;

- BapTicHa оцiнка конкретних родовищ кориснlD( копалин;

- методи й iнструменти геолого-економiчноi оцiнки РКК на рiзних стадiях

геологорозвiдувalJlьних робiт та етапах освоення над);

- iсторiя концепцiй геололого-економiчноi оцiнки родовищ корисних

копЕlJIин;

- оцiнка геологiчних, економiчних, полiтичних, riравових, екологiчних та

гiрничотехнiчних ризикiв ocBoeHIuI надр;
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- геолого-економiчна оцiнка об'ектiв використаIIня надр, що не пов'язанi з

видобуван}Ulм корисних копЕlJIин (природнi i техногеннi порожнини в масивi

гiрських порiд, будiвництво й ексrrтryатацiя пiдземних споруд, нафто-,

г€lзосховищ, геотермальнi ресурси та iH.).

2.2. Комплексне використаЕнrI та охорона надр:

- економiчнi аспекти комплексного i рацiоншrьЕого використання об'ектiв

ЕадрокористуваннrI;

- геолого-економiчний аналiз використаЕня, зберiгання вторинних

(техirогенних) мiнеральних pecypciB та ix об'ектiв;

- геолого-економiчне модеJIювання комплексЕого ocBoeHIUI родовищ i

використашlя мiнеральноi сцровини;

- комплекси i комплексування речовинних, структурних та iнших

дослiджень, спрямованих на рацiональне використаннJI корисних копЕrпин та

вилучення ix компонентiв;

-геолого-економiчнi аспекти екологiчноТ безпеки гiрничо-видобувних та

збагачувальних робiт, а також мiнеральних продуктiв та вiдходiв ix переробки;

- моделюванIuI природоохоронних витрат при рiзних видЕtх освоення Еадр;

- вимоги, шляхи, методи та eKoHoMiKa охорони надр i геологiчних пам'яток

природи;

- головнi критерii визначення i оцiнки геологiчнrоr пам'яток природи;

- геолого-економiчний монiторинг об'ектiв використztннrl надр;

- методи i напрямки дослiдження, геолого-технiчнi заходи та eKoHoMiKa

використЕlнюI мiнеральноi сцровиtIи дJIя охорони i реабiлiтацii Ilавколишнього

середовища;

-геолого-економiчнi й еколого-економiчнi аспекти негативIIих впливiв

геологорозвiдувыIьних i гiрничо-видобувних робiт (будь-якого виду та об'емiв)

на геологiчне середовище i гiдросферу та методи мiнiмiзацiТ такого вtIливу;

- методичнi пiдходи до оцiнки екологiчних ризикiв та економiчних збиткiв

при видобутку корисних копалин;

- освоення мiнерально-сировинноi бази з урахуванням природно-ресурсних

обмежень при iнтенсивному використаннi надр.

2.З . Геологорозвiдувальнi роботи (ГРР):

- стратегiя та eKoHoMiKa;

- стадiйнiсть i комплексування ГРР;
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- геолого-економiчний аналiз, розроблеЕIIя вимог i методiв здiйснення

геологiчного знiмання, пошукiв (геохiмiчних, лiтохiмiчних, шлiхових, тощо),

ревiзiйних робiт i розвiдки (зокрема експлуатацiйноi) родовищ корисних

коп€rлин;

-геолого-економiчний ана.ltiз щiльностi розвiдувальних свердловин i
виробок;

- методи пiдрахунку й оцiнки запасiв i прогнозних pecypciв корисЕих

копалин;

- категор1l, вимоги, методи розрЕlхунку кондицlи для пlдрахунку запасlв

корисних копаJIин на рiзних стадiях геологорозвiдувальних робiт i при ocBoeHHi

родовищ;

- геолого-економiчний аналiз системи випробувань рудних покладiв,

родовищ, гiрничих виробок i свердловин.

2,4. Iнформацiйне, менеджерське та правове забезпечення у
надрокорисryваннi:

- вимоги i категорii облiку, методи обробки, використанIuI i зберiганrrя

геологiчноi iнформацii (кадастри проявiв та родовищ корисних копЕIпин, баланси

запасiв i pecypciB корисних копалин);

- маркетинг у сферi геологiчного вивчення i використанюI Еадр;

-лiцензуванrrя геологорозвiдувtlJlьних та гiрничо-видобрних робiт;

- стандартизацiя i метрологiя в мiнерально-сировинному комплексi щодо
геологорозвiдуваJIьних та мiнера.тrьно-сировиIIних аспектiв;

- eKoHoMiKa, плануваннrI та управлiнлrя геологорозвiдув€rльною галуззю та

мiнерально-сировинним потенцiалом;

-законодавство у сферi геологiчного вивчення, геологорозвiдувЕIльних

робiт, мiнеральноi сировини, охорони над) та геоекологii;

- напрямки вдосконалеЕня економiчних механiзмiв державного

регулювання у сферi використання надр;

- iнформацiйно-пошуковi системи по пiдроздiлах геологiТ,

геологорозвiдувальних робiт та мiнеральних pecypciв;

- геологiчна iнформацiя: особливостi використання, продажу та права

власностi, класифiкацii та види геологiчноТ iнформацiI;

- методи визначення та врахування достовiрностi геологlчнот iнформацiт на

рiзних стадiях геологорозвiдув€Lпьних робiт;



- ввизначення BapTocTi геологiчноТ iнформацii;

- багатофункцiональнi iнформацiйнi системи при виконаннi

геологорозвiдуваJIьних робiт, моделюваннi родовищ корисних копалин,

проектуваннi гiрничих пiдприемств;

- автоматизованi методи пiдрахунку запасiв i геолого-економiчноТ оцiнки

родовищ корисних копалин;

- геостатистичнi методи при геолого-економiчнiй оцiнцi запасiв корисних

копалин.

3.Функцii
3,1. Науково-технiчнi роботи Лабораторii виконуються працiвниками

лабораторii, студентами i аспiрантаrии унiверситету, а також сумiсниками з

числа спiвробiтникiв ДRНЗ "Криворiзький нацiональний унiверситет" та

окремих фахiвцiв iнших органiзацiй у межах фонду заробiтноi плати, який

форrуеться на пiдставi дiючих договорiв.

3.2. Науково-дослiдна робота Лабораторii викоЕуеться по договорах у
межах затвердженого плану. Поточна звiтнiсть про виконанi роботи реryJIюеться

умовами договорlв 1з замовниками.

З.3. Звiти про виконанIuI дослiджень передаються Лабораторiею

замовника},I на yMoBErx, якi визначенi вiдповiдними договорами, пiсля

затвердженIuI цих звiтiв в установленому порядку керiвництвом ДЕНЗ
"Криворiзький нацiональний унiверситеry".

З.4. Фiнансування Лабораторii здiйсrлоеться за pzlxyнoк коштiв вiд

замовникiв за виконанi науково-дослiднi роботи.
3.5. .Щоговiрна цiна на науково-технiчну продукцiю визнача€ться за

домовленiстю cTopiH.

3.6. Бlхгалтерський облiк, кадрове та матерiа-тlьно-технiчне обслуговування

Лабораторii здiйсlлоеться вiдповiдними службами науково-дослiдноi частини та

fРНЗ "Криворiзький нацiонатrьний унiверситет".
З,7. Науково-технiчна дiяльпiсть Лабораторii здiйснюеться згiдно поточних

i перспективних планiв, що складаються на пiдставi договорiв iз замовниками

HayKoBoi продукцii.

Лабораторiя мае право:

4.Права
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4.|. Ознайомлюватися з проектами рiшень адмiнiстрацiТ унiверситету i

науково-дослiдноi частини, що стосуються дiяльностi ЛабораторiТ тз, у разi
потреби, приймати участь у обговореннi цих проектiв.

4.2. Вносити на розгляд керiвництва пропозицiТ щодо удосконаJIення роботи
ЛабораторiТ та науково-дослiдноТ частини з метою пiдвиrцення ефективностi

наукових дослlджень.

4.З. Залучати, в разi потреби, фахiвцiв структурних пiдроздiлiв науково-

дослiдноI частини, керiвникiв та виконавцiв

виконання покладених на Лабораторiю завдань.

науково-дослiдних робiт до

4.4. Вимагати та отримувати особисто або за дор)л{енням безпосередньо

Еач€uъника науково-дослiдноi частини у керiвникiв структурЕIих пiдrоздiлiв та

фахiвцiв унiверситеry iнформацiю i документи, необхiднi для реатriзацii завдань,

поставлених перед Лабораторiсю.

4,5. Вимагати вiд працiвникiв науково-дослiдноТ частини своечасного

оформленrrя i подання док5rментiв, необхiдних для виконання зобов'язань по

оплатi працi, по використанню бюджетних коштiв на придбання ToBapiB та

послуг тощо.

5. В i д п о в i д а л ь н i с т ь

Лабораторiя на чолi з керiвником несе вiдповiдальнiсть:

5. 1 . За ЕенЕuIежне виконанIuI або невиконatння завдаfiь та функцiй, що
передбаченi цим Положенпям, нак€вами, розпорядженнями ректора - в межах,

визначених чинним закоцодавством Украiни про працю.

5.2. За правопорушення, cKoeHi працiвниками Лабораторii у процесi

виконання покладених на них завдЕlнь та функцiй - у межах, визначених чинним

адмiнiстративним, кримiнальним та цивiльним законодавством УкраiЪи.

5.3. За нанесення працiвникал,rи Лабораторii MaTepimrbHoi шкоди - в межЕIх,

визначеЕих чинним цивiльним законодавством та законодaвством про працю

УкраiЪи.

5.4. За порушеннrI працiвника:r,rи лабораторii правил пожежноi безпеки,

охорони працi, санiтарно-гiгiенiчних норм - у межах, передбачених чинним

законодавством Украiни та правилами внутрiшнього трудового розпорядку

унiверситеry.



5.5. За недостовiрнiсть i несвоечаснiсть подання iнформацiТ в межах

компетенцiТ ЛабораторiТ.

6. Взаемодiя з iншцми пiдроздiлами

Лабораторiя взаемодiе:

б.1. З yciMa структурними пiдроздiлами унiверситету - з питань органiзацii
HayKoBoi та науково-технiчноi дiяльностi унiверситеry, вкJIючЕlючи питЕIнIrI

фiнансово-господарчого характеру.

6.2. З вiддiлом кадрiв унiверситеry - з питztнь скJIад {ня цIтатного розпису
та узгодження проектiв наказiв про прийом та звiльнення сумiсникiв, якi

виконують дослiдження та для одержання консультацiй по кад)ових питанIuD(.

б.3. З бухгалтерiею - з питань оплати працi, оплати paxyHKiB на придбання
матерiалiв, робiт та послуг cTopoHHix органiзацiй, оплати пiдприемствами-
заI\{овниками виконанIlD( науково-дослiдних та науково-технiчних робiт тощо.

6,4. З юридичним вiддiлом - з пит.lнь юридичноi обrрунтованостi проектiв

наказiв, розпоряджеЕь та положеЕь, пiдготовлених на;rково-дослiдною

частиною, з питань цроведення претензiйно-позовноi роботи з пiдприемстваrr,rи-

боржниками.

Проректор з науковоi роботи

Начальник науково-дослiдноТ частини

Начальник вiддiлу кадрiв

Начальник юридичного вiддiлу

Погоджено

Голова профспiлкового KoMiTeTy

В.С. VIopKyH

Д.В. Бровко

В.Г. Щемчишина

О.С. Полiщук

Щокiн


