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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

До аспірантури приймаються висококваліфіковані фахівці, магістри й 

спеціалісти з геології, які мають схильність та здатність до самостійної творчої 

науково-дослідної діяльності в галузі Науки про Землю. 

 

Вступник до аспірантури повинен знати: 

– основи геологічних дисциплін за університетською програмою; 

– основні положення загальнотеоретичних дисциплін (математики, фі-

зики, хімії та ін.), необхідні для вирішення науково-дослідних та виробничих 

завдань з мінералогії, петрографії, геохімії, мінерагенії, структурної геології, 

геотектоніки, геофізичних методів досліджень, гідрогеології та ін.; 

–основи наукових досліджень, їх планування, виконання, використання 

одержаних результатів; 

– головні положення гуманітарних дисциплін у галузях філософії, еконо-

міки, політології, історії України та її культури; 

– основи законодавства та права в галузі наук про Землю. 

 

Вступник до аспірантури повинен уміти: 

– формулювати мету досліджень та визначати задачі, вирішення яких не-

обхідне для досягнення мети; 

– використовувати раціональні прийоми пошуку, накопичення, узагаль-

нення та аналізу наукової інформації; 

– організовувати та проводити польові та камеральні науково-дослідні ро-

боти; 

– виконувати геологічні дослідження з використанням класичних і новіт-

ніх методів; 

– користуватись сучасними методами обробки геологічної інформації з 

використанням ЕОМ; 

– самостійно приймати рішення на основі отриманої інформації, корегу-

вати напрямок подальших робіт; 

– визначати та обгрунтовувати наукову новизну та практичну цінність ре-

зультатів досліджень; 

– використовувати одержані дані для написання наукових статей та тез 

доповідей на наукових конференціях. 

Вступник до аспірантури надає копії наукових публікацій або розшире-

ний реферат за обраним напрямком досліджень. 

В рефераті міститься критичний аналіз попередніх публікацій за темою 

майбутньої дисертації; визначається мета та основні задачі досліджень; наво-

дяться сформульовані та обгрунтовані наукові положення, які будуть покла-

дені в основу майбутньої дисертації та сукупність яких можна кваліфікувати 

як нову ідею або теоретичне обгрунтування питання, що буде мати наукове та 

практичне значення. Реферат має висвітлити уміння вступника до аспірантури 



генерувати та обгрунтовувати нові ідеї, розраховані на близьку або далеку пе-

рспективу, засвідчити здатність вступника до самостійного виконання дослі-

джень. 

Оформлення реферату довільне, об’єм до 50 стор. 

До реферату додається рецензія провідного науковця – фахівця за науко-

вим напрямком, який обраний вступником. 

 

 



 

 

Частина 1. 

МІНЕРАЛОГІЯ, КРИСТАЛОГРАФІЯ 
 

1.1.Мінералогічна кристалографія 

1.1.1.Основні поняття. Предмет і головнізадачі сучасної кристалографії. 

Теоретичне та практичне значення кристалографії. Зв’язок кристалографії з ін-

шими науками. Основні умови утворення кристалів. Поняття про кристал. За-

гальні уявлення про зв’язок внутрішньої будови кристалів з їх зовнішньою си-

метрією. 

1.1.2. Геометрична кристалографія. Елементи симетрії кристалів. Си-

метричні операції. 32 види симетрії кристалів за символікою Браве. Кристало-

графічні категорії та сингонії. Симетричні операції. Поняття про стереографі-

чну проекцію та умовні позначення на ній елементів симетрії та граней крис-

талів. Закон постійності кутів. Складні вісі симетрії та їх зв’язок зі звичайними 

елементами симетрії. Теореми взаємодії (1, 2, 3) та їх пояснення на моделях. 

Принципи розмноження граней та альтернуючі операції. Еквівалентні, одини-

чні напрямки в кристалах. Символіка Германа-Могена. Символіка Шьонфліса. 

Координатні системи в кристалографії (кристалографічні координатні репери 

по сингоніях). Принципи установки кристалів по сингоніях. Поняття про грані 

одного сорту, прості форми та їх комбінації. Окремі та загальні, відкриті та 

закриті прості форми. Прості форми нижчої, середньої та вищої категорій. За-

кон Гаюї. Принципи визначення символів граней. Уявлення про положення 

одиничних (по сингоніях), координатних і двоодиничних граней. Метод роз-

витку зон при визначенні символів граней кристалів вищої категорії. Символи 

ребер та простих форм. 

1.1.3. Вчення про симетрію структури кристалів. Поняття про прос-

торову гратку. 14 типів просторових граток Браве. Принципова різниця 

між просторовою граткою і структурою мінералів. Елементи  симетрії 

безкінечних фігур. Принципи дії площини ковзаючого відображення та 

гвинтової осі. Крок трансляції та компонент ковзання. Умовні позна-

чення елементів симетрії безкінечних фігур на стереографічній проекції. 

Типи найщільнішої упаковки структурних одиниць. Координаційні чи-

сла й координаційні багатогранники. Підрахунок кількості структурних 

одиниць. Стереографічна проекція та описання структур алмазу й галіту. 

 

1.2. Мінералогія 

1.2.1. Загальна мінералогія. Вступ до мінералогії. Предмет, методоло-

гія та головні задачі  сучасної мінералогії. Теоретичне й практичне значення-

мінералогії. Зв’язок мінералогії з іншими науками. Історія розвитку мінера-

логії як науки. 

Властивості мінералів. Морфологія мінеральних індивідів (вигляд, габі-

тус), зростки індивидів (епітаксичні, синтаксичні, закономірні), мінеральні аг-



регати (друзи, щітки, секреції, ооліти, конкреції, дендрити та ін.). Фізичні вла-

стивості мінералів: механічні (щільність, твердість, спайність, окремість, кри-

хкість, ковкість), оптичні (світлозаломлення, світловідбиття, світлопогли-

нання, колір, колір риски, люмінесценція та ін.), магнітні, термічні, електричні 

(зонна будова мінералів). 

Конституція мінералів. Основні поняття про конституцію мінералів. 

Квантові числа. Ефективний іонний радіус. Поляризаційні властивості іонів. 

Типи хімічного зв’язку в структурімінералів. Структурні мотиви мінералів. 

Порядок і безпорядок у мінеральних структурах. Дефекти Шоткета Френкеля. 

Ізоморфізм (суть, фактори, види, практичне значення). Морфотропія й морфо-

тропні переходи. Поліморфізм і політипія (суть, фактори, види, практичнезна-

чення). Роль води в мінералах. Формули мінералів. 

1.2.2. Систематична мінералогія. Історія розвитку мінералогічних кла-

сифікацій. Сучасна кристалохімічна класифікація мінералів (тип, клас, підк-

лас, сімейство, вид). Мінеральний вид, різновид, відміна. Способи утворення 

назв мінералів. Загальна характеристика класів мінералів: силікати (острівні, 

кільцеві, ланцюгові, шаруваті, каркасні), прості речовини, сульфіди, оксиди й 

гідроксиди, карбонати, сульфати, борати, арсенати, вольфрамати, галогеніди 

(хімічний склад, структурний мотив, морфологія індивідів і агрегатів, фізичні 

властивості, генезис, використання). 

1.2.3. Генетична мінералогія. Онтогенія мінералів. Виникнення й розви-

ток наукового напрямку. Основні етапи існування мінерального індивіду. За-

родження мінералів довільне й примусове. Механізми зародження. Заро-

дження кристалів на поверхні рідини, на уламках кристалів того ж мінералу, 

на кристалах інших мінералів, з участю організмів. Безперервне, одночасне і 

багаторазове зародження. Ріст кристалів. Основні способи росту: плоскими та 

спіральними шарами. Види росту: зональний, секторіальний, реберний, вер-

шинний, мозаїчний, розщеплений. Еволюція габітусних форм кристалів у про-

цесі їх росту.Зміни та знищення кристалів. Загальні поняття. Фактори змін: 

механічні деформації, хімічний вплив, радіогенні зміни, перекристалізація, ре-

кристалізація. 

Генетична мінералогія основних мінеральних комплексів. Магматити, пе-

гматити, карбонатити, гідротермаліти, метасоматити, метаморфіти, гіпергенні 

та осадові утворення. Загальні положення, поширення, термодинамічні умови 

утворення, фактори, стадійність генезису, типоморфні мінеральні парагене-

зиси, типоморфізм мінералів (породоутворювальних, другорядних, акцесор-

них, вторинних), типоморфізм структур, текстур, морфології геологічних тіл. 

1.2.4. Прикладна мінералогія. Загальні відомості. Сучасні уявлення про 

мінерал і об’єкти мінералогії. Використання мінералів у народному господар-

стві. Зародження й сучасна структура прикладної мінералогії. Загальні уяв-

лення, основні поняття та напрямки досліджень у галузі прикладної мінерало-

гії. 

Типоморфізм мінералів як теоретична основа прикладної мінералогії. Ві-

домості з історії розвитку вчення про типоморфізм мінералів. Класифікація 



типоморфних особливостей мінералів. Типоморфізм складу, структури, анато-

мії, морфології, фізичних властивостей мінералів. Методи вивчення типомор-

фних особливостей мінералів: їх хімічного складу, вмісту елементів-домішок, 

кристалічної структури, морфології та анатомії мінеральних індивідів. 

Регіональна мінералогія (топомінералогія) і мінералогічне карту-

вання.Головні напрямки, об’єкти та завдання топомінералогічних досліджень. 

Мінералогічне районування. Основні методи мінералогічного картування. Мі-

нералогічне картування родовищ: мета й завдання, методи, стадії та етапи 

польових і камеральних робіт, методи графічного відображення результатів 

топомінералогічних досліджень. 

Пошукова мінералогія. Загальні принципи, головні питання й завдання 

пошуково-оцінювальної мінералогії. Мінеральні пошуково-оцінювальні інди-

катори. Мінералогічне прогнозування корисних копалин. Методи мінералогі-

чних пошуків. Пошуки за первинними мінералогічними ореолами розсію-

вання. Пошуки за вторинними мінералогічними ореолами розсіювання. Нові 

методи мінералогічних пошуків: ревізійно-мінералогічні, мінералого-геохімі-

чні, термобарогеохімічні та ін. Мінералогічні методи оцінки рудопроявів і ро-

довищ. Оцінка первинного зруденіння за мінералогією зон гіпергенних змін і 

кор вивітрювання. Оцінка рівня ерозійного зрізурудних тіл і поширення їх на 

глибину. Оцінка масштабності зруденіння і його розбракування. 

Технологічна мінералогія. Зміст, основні поняття й методологія техноло-

гічної мінералогії. Геолого-технологічна оцінка та прогноз збагачуваності ко-

рисних копалин. Методи дослідження мінералів і руд у зв’язку з їх збагачен-

ням. Принципи та методи мінералого-технологічної оцінки корисних копалин. 

Мінералого-технологічна оцінка залізистих кварцитів. Мінералого- геохімічна 

зональність рудних покладів і її використання в зв’язку з геолого- технологіч-

ною оцінкою руд. Склад руд і продуктів їх збагачення. Особливості мінераль-

ного складу комплексних руд. Мінералогічний аналіз продуктів збагачення 

монокомпонентних і комплексних руд. Зміна властивостей мінералів у процесі 

рудопідгоговки та збагачення. Гранулометричні дослідження рудних і неруд-

них мінералів. Зміна фізичних властивостей мінералів у зв’язку з їх подрібнен-

ням. Спрямоване перетворення мінералів і їх властивостей з метою підви-

щення ефективності збагачення. Технологічна мінералогія на діючомугірни-

чозбагачувальномупідприємстві. Мінералого-технологічнекартуванняродови-

щатавиділеннятипів, видів, сортів руд. Мінералого-технологічнідосліджен-

нямалооб’ємних проб кориснихкопалин. Мінералогічневивчення концент-

рату, проміжнихпродуктів і хвостівзбагачення. 

Екологічна мінералогія.Загальнівідомості. Мінералогіята стан довкілля. 

Еколого-мінералогічнерайонуваннятериторій. Закономірностівзаємодіїміне-

ралів і людей. Мінімізаціяекологічнихнаслідківвидобуткуйпереробкимінера-

льноїсировини. 

 



 

 

Частина 2. 

ГЕОЛОГІЯ МЕТАЛЬНИХ І НЕМЕТАЛЬНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 

2.1. Генетична класифікація таумовиутворенняродовищ корисних копалин 

Генетична класифікація родовищ. Серії родовищ корисних копалин. Седименто-

генні родовища. Магматогенні родовища. Матаморфогенні родовища. Умови утво-

рення родовищ і локалізація тіл корисних копалин. Родовища геосинкліналей. Родо-

вища платформ. Родовища океанів. Металогенічні етапи. Епохи екзогенезу. 

Магматогенні родовища. Умови утворення й геологічне положення. Морфологія 

покладів, умови їх залягання, хімічного та мінерального складу. Лікваційні родовища. 

Ранньомагматичні родовища алмазів. Пізньомагматичні родовища хроміту, платино-

їдів, титаномагнетиту, апатиту+магнетиту, апатиту, рідкісних земель. 

Пегматитові родовища. Гранітні пегматити. Лужні пегматити. Пегматити ульт-

раосновних і основних магм. Гіпотези утворення пегматитових родовищ. Геологічні 

та фізико-хімічні умови утворення пегматитових родовищ. Морфологія й мінераль-

ний склад пегматитових тіл. Керамічні, кришталеносні, рідкіснометальні та слюдоно-

сні пегматити. 

Карбонатитові родовища. Фізико-хімічні умови утворення та мінеральний склад 

карбонатитових руд. Магматична й гідротермальна гіпотеза утворення карбонатитів. 

Геологічні умови утворення карбонатитів. Особливості геологічної будови та хіміч-

ного, мінерального складу флогопітових, апатит-магнетитових і рідкіснометаль-

нихкарбонатитів. 

Скарнові родовища. Корисні копалини пов’язані зі скарнами. Геологічна пози-

ція, геологічні та фізико-хімічні умови формування скарнових родовищ. Інфільтра-

ційно-дифузійна гіпотеза Д.С.Коржинського. Стадійна гіпотеза П.Пилипенка. Мор-

фологія, внутрішня будова й мінеральний склад рудних тіл скарнових родовищ. Осо-

бливості будови магнетитових, мідних , шеєліт-молібденових, свинцево-цинкових 

скарновихродовищ. 

Альбітит-грейзенові родовища. Фізико-хімічні й геологічні умови утворення. 

Особливості будови та складу альбітитових родовищ. Особливості будови та складу 

грейзенових родовищ. 

Гідротермальні родовища. Геолого-структурні та класифікація гідротермальних 

родовищ. Морфологія рудних покладів, хімічний і мінеральний склад руд. Загальна 

характеристика будови та складу плутоногеннихі вулканогенних гідротермальних ро-

довищ. 

Стратиформні родовища. Умови утворення та класифікація стратиформних ро-

довищ. Корисні копалини стратиформних родовищ. Особливості морфології, умов за-

лягання, хімічного та мінерального складу стратиформних родовищ мідних і свин-

цево-цинкових руд. 

Родовища вивітрювання. Будова профілю кори вивітрювання. Метальні та неме-

тальні корисні копалини, пов’язані з процесом вивітрювання. Морфологічні типи кір 

вивітрювання. Геологічні та фізико-хімічні умови формування родовищ кори вивіт-
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рювання. Форми покладів корисних копалин. Мінеральний і хімічний склад залишко-

вих родовищ. Особливості будови та складу інфільтраційних родовищ. Характерис-

тика зон окиснення та вторинного збагачення сульфідних родовищ. 

Розсипні родовища. Генетичні типи розсипищ і механізми їх утворення. Геоло-

гічні умови утворення розсипищ. Роль геоморфології, клімату та гідрографії в фор-

муванні розсипищ. Морфологія, розміри та мінеральний склад розсипищ алмазів, зо-

лота, каситериту, ільменіту й рутилу. 

Осадові родовища. Загальні відомості про осадочні корисні копалини. Фізико-

хімічні умови формування родовищ осадочних корисних копалин. Стадії седименто-

генезу, діагенезу та катагенезу. Вулканізм і накопиченняосадків. Геологічні умови 

формування родовищ осадочних корисних копалин. Механогенні осадочні родовища 

гравію, піску, глини. Хемогенні осадочні корисні копалини і умови їх утворення. Осо-

бливості будови та складу осадочних родовищ солі, барію, бору, кольорових і рідкіс-

них металів. Осадочні родовища заліза, марганцю та алюмінію, їх будова та склад. 

Біохемогенні осадочні корисні копалини. Геологічні умови їх утворення. Особливості 

будови біохемогенних родовищ. 

Родовища твердих каустобіолітів. Геологічні чинники вугленакопичення. Склад 

і властивості горючих корисних копалин. Генетична класифікація вугілля. Структу-

рно-генетична класифікація вугленосних басейнів. 

Метаморфогенні родовища. Фізико-хімічні та геологічні умови утворення і гео-

логічне положення метаморфічних і метаморфізованих родовищ. Геологічна будова 

та склад регіональнометаморфізованих родовищ заліза, марганцю, апатиту. Геологі-

чна будова та склад контактовометаморфізованих родовищ залізної руди, графіту, ко-

рунду та інших корисних копалин. Метаморфічні родовища. Геологічна будова та 

склад метаморфічних родовищ амфібол-азбесту, графіту, гранату, титану, золота. 

 

2.2. Родовища корисних копалин України 

Металогенічне районування території України. Головні структурно-геологічні 

споруди в межах України (Український щит, фанерозойські западини та альпійські 

складчасті споруди його обрамлення).Металогенічні провінції (Український щит, 

Дніпровсько-Донецька, Дністерсько-Причорноморська, Карпатсько-Кримська) та 

субпровінції (Волинська, Подільська, Кіровоградська, Середньопридніпровська, 

Приазовська, Дніпровсько-Донецька, Волино-Дністровська, Причорноморська, Кар-

патська, Добрудженська, Кримська). Структурно-металогенічні зони України. Мета-

логенічні зони. Рудні та рудоносні райони. Рудні та рудоносні поля. Прогнозні ресу-

рси головних типів корисних копалин України. Загальна прогнозна оцінка перспек-

тивності території України на корисні копалини. 

Родовища горючих корисних копалин. Геологія та основні розвідані запаси ро-

довищ (глибина залягання покладів, груповий вуглеводневий склад горючих копалин, 

колекторні характеристики). Кам’яне вугілля. Донецький кам’яновугільний басейн. 

Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн. Буре вугілля. Дніпровський бурову-

гільний басейн та інші буровугленосні площі. Буровугільні верстви, їх потужність, 

вік та глибина залягання. Горючі таменілітові сланці. Якісні показники горючих сла-

нців. Запаси та прогнозні ресурси. Нафта та газ.Перспективи нафтогазоносності 
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Зовнішніх (Скибових) Карпат, Причорноморсько-Кримської області, шельфу й кон-

тинентального схилу Чорного моря, південної частини Азовського моря та Керченсь-

кого півострова, Волино-Подільської області. Умови самозабезпечення України го-

рючими копалинами. 

Родовища чорних металів. Поширення руд чорних металів у межах України. Пе-

рспективи підвищення ролі України на світовому ринку чорних металів. Перспективи 

розвитку залізодобувної та металургійної галузей. Руди марганцю. Загальні, розвідані 

запаси та прогнозні ресурси марганцевих руд України. Хромітові руди. Хромітонос-

ність та поширення масивів дуніт-гарцбургітової формації на території України. Пе-

рспективи забезпечення України хромітовими рудами. 

Родовища кольорових, дорогоцінних, рідкісних,рідкісноземельних металів. Ро-

довища та рудопрояви титану, нікелю, алюмінію, свинцю, цинку, ртуті. Родовища ко-

рінних титанових руд. Східноєвропейська титан-цирконієва розсипна провінція. Ук-

раїнська субпровінція та її металогенічне районування. Головні типи титанових і ци-

рконієвих розсипів. Золоторудні та золото-поліметальні родовища України (Клинці-

вське, Мужіївське, Сауляк, Бобриківське та ін.). Поширення рідкісних та рідкіснозе-

мельних елементів у межах України. Супутній видобуток рідкіснометальних елемен-

тів із руд чорних та кольорових металів. Пержанське родовище берилію. Азовське 

родовище цирконій-рідкісноземельних руд. Головні родовища літієвих руд. Загаль-

ний рідкіснометальний мінерально-ресурсний потенціал України. 

Родовища агрохімічної і металургійної сировини. Торф, вівіаніт, гіпс, карбонатні 

породи, цеоліти, сапропель, глауконіт, сапоніт, флюсові вапняки, формувальні піски, 

графіт, магнезит, брусит. Площіпоширення, промислово-генетичнітипи. Попаснянсь-

кетаВовчинецькеродовищагіпсо-ангідритів, Сокирницькеродовищецеолітів, Жвансь-

керодовищеглауконіту. 

Родовища керамічної і цементноїсировини. Глини та каоліни. Загальні ресурси 

(розвідані родовища та родовища, що експлуатуються). Особливості та проблемитех-

нології видобутку каоліну. Просянівське, Володимирівське, Великогадомине-

цьке,Глуховецькеродовищакаоліну. Бентонітові глини. Черкаське родовище бен-

тонітових глин. Вогнетривні глини. Родовища, запаси та прогнозніресурсивогнетрив-

них глин. 

Родовища дорогоцінного, декоративного, будівельного каміння і мінеральних-

фарбників. Алмазоносність. Історичні аспекти дослідження алмазоносності України. 

Географія поширення знахідок алмазу, ореолів його мінералів-супутників та резуль-

тати їх дослідження. Типізація ореолів розсіяння алмазу та мінералів-супутників. Гра-

нування алмазу в Україні. Кольоровийкамінь. Декоративно-облицювальний-

каміньУкраїни. Родовища та запаси кольоровогокаменю. РегіониУкраїни,перспек-

тивні на родовища кольорового каменю. Унікальнірізновидикольорового каме-

нюУкраїни. Використаннякольорового каменю вмистецтві, літомедицині,ко-

лекціонуванні тощо. 

Гідромінеральні ресурси України. ГеотермальніресурсиЗакарпаття, Криму, 

Херсонської області. Провінціїмінеральних вод: вуглекислих,азотних, азотно-мета-

нових та метанових,киснево-азотнихрадонових, сірководневих. Родовищалікуваль-

нихмінеральних вод (вуглекислих, сірководневих, кременистих, залізистих, бромних, 

йодо-бромних, борних, радонових, з підвищенимвмістоморганічнихречовин типу 
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«Нафтуся» та вод без специфічнихкомпонентів і властивостей). КурортиУкраїни, які-

базуються на мінеральних водах. Рівень освоєння експлуатаційних запасів мінераль-

них вод України. Перспективи використання мінеральних вод. 

Техногенні родовища. Загальні поняття. Тверді відходи промислових підпри-

ємств як важливе джерело цінних металів і неметальної мінеральної сировини. Рівень 

використання промислових відходів України. Прогнозно-пошукове обстеження та 

опробування відходів. Комплексні техногенні родовища. Економічні аспекти осво-

єння техногенних родовищ корисних копалин. Собівартість товарної продукції з про-

мислових відходів. Перспективи розробки техногенних родовищ. Екологічні аспекти 

утилізації та використання відходів. 

 

2.3. Пошуки та розвідка родовищ метальних і неметальних корисних копалин 

Пошукові критерії та ознаки. Пошукові критерії: стратиграфічні, літолого-фаці-

альні, магматичні, структурні, геохімічні, геоморфологічні.Пошукові ознаки: прямі 

(виходи корисних копалин, ореоли розсіювання – первинні й вторинні, наслідки дія-

льності людини) та непрямі (змінені гірські породи; геофізичні, геоморфологічні, гі-

дрогеологічні, ботанічні та іншіаномалії). 

Зйомка та пошук корисних копалин. Метод геологічної зйомки як головного те-

оретичного і практичного методу прогнозу та пошуку метальних і неметальних кори-

сних копалин.Мінералогічні (валунний, шліховий), гідрохімічні, геоботанічні,мета-

лометричніта іншіметоди зйомки.Сучасні методи пошуку твердих корисних копалин 

– аерометоди (в тому числі космічні), наземні, підводні.Геофізичні методи – магніто-

метричні, гравіметричні, сейсмометричні, електрометричні, гравіметричні, радіомет-

ричні та ін.Пошуки гірничими виробками. Пошуки буровими свердловинами. Струк-

турне буріння.Особливості пошуків прихованих та похованих покладів корисних ко-

палин. Раціональне комплексування геологічних, геофізичних та геохімічних мето-

дів. Оцінка родовищ та рудопроявів на стадії пошуків. 

Розвідка родовищ. Етапи розвідувальних робіт: проектування, польовий, каме-

ральний.Технічні засоби розвідки – гірничі виробки, бурові свердловини, геофізичні 

засоби розвідки. Умови, що мають вплив на вибір засобу розвідки – економічні, гір-

ничотехнічні, геологічні.Системи детальної розвідки родовищ корисних копалин.Ро-

зміщення розвідувальних виробок по сітці, по лініях. Порядок проходки розвідуваль-

них виробок та календарний план робіт.Вибір та обгрунтування відстані між розвіду-

вальними виробками – дослідні дані, метод порівняння з експлуатацією, метод послі-

довного розріджування, аналітичний метод. 

Опробування корисних копалин. Види опробування. Способи та засоби відбору 

проб у гірських виробках та бурових свердловинах. Геохімічні й геофізичні методи 

опробування. Відстань між пробами, маса проб. Аналізи проб, контрольні аналізи, 

обробка їх результатів. 

Геометризація покладів корисних копалин. Вплив на оконтурювання просторо-

вих взаємовідносин тіл корисних копалин з вмісними породами та характеру викли-

нювання покладів. Різні види контурів – нульовий контур, промисловий, бортовий та 

ін. Визначення контурів тіл корисних копалин у межах розвідувальних виробок, між 

виробками та поза ними. 
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Підрахунок запасів. Визначення параметрів для підрахунку запасів. Промислові 

кондиції. Визначення потужності тіл корисних копалин – видимої, істинної та серед-

ньої. Визначення середнього вмісту корисних компонентів. Виявлення та врахування 

проб з виключно високим вмістом корисного компоненту. Визначення об’ємної маси 

та вологості матеріалу проб. Основні методи підрахунку запасів. Метод геологічних 

блоків, геологічних розрізів та їх різновиди. Загальні уявлення про інші методи під-

рахунку запасів. Залежність вибору засобу підрахунку запасів від розміщення розві-

дувальних виробок.Основні показники підрахунку запасів. 

Оцінка родовищ. Основні показники оцінки родовища на різних стадіях їх ви-

вчення – при пошуку, попередній розвідці (складання ТЕДу), детальній розвідці, про-

ектуванні. Геолого-економічна оцінка родовищ. 

Техніка геологорозвідувальних робіт. Методика та техніка проходження гірни-

чорозвідувальних виробок. Види геологорозвідувального буріння, бурових агрегатів 

та їх обладнання. Основні техніко-економічні показники. 
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Частина 3. 
ЕКОНОМІЧНА ГЕОЛОГІЯ 

 

3.1. Базові поняття. 
Економічна геологія в системі геологічних наук. Предмет, задачі та ме-

тоди досліджень економічної геології.Види економічних оцінок у геології. По-

няття «родовища» та «прояви» корисних копалин, їх відмінність. Економічна 

значимість родовищ. Поняття про запаси та ресурси корисних копалин. Зна-

чення запасів мінеральної сировини в розвитку економіки країни, окремих га-

лузей її промисловості. Показники якості та кількості запасів корисних копа-

лин. 

 

3.2. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин 
Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин, її значення при ви-

вченні надр та обліку корисних копалин. Категорії запасів корисних копалин, 

критерії їх визначення. Категорії твердих корисних копалин. Категорії рідких 

корисних копалин. Категорії ресурсів корисних копалин, критерії їх визна-

чення. Поділ запасів корисних копалин за промисловим значенням. Поділ за-

пасів і ресурсів корисних копалин за ступенем техніко-економічного ви-

вчення. 

Групування запасів і ресурсів корисних копалин за ступенем геологічного 

вивчення. Групування родовищ корисних копалин (їх ділянок) за складністю 

геологічної будови, витриманістю потужності та будови тіл корисних копалин 

і рівномірності розподілу компонентів. 

Порівняльна характеристика основних положень вітчизняної класифіка-

ції запасів і ресурсів корисних копалин з міжнародною класифікацією та кла-

сифікаціямиінших країн. 

Вимоги до обліку геологічної інформації. Баланси запасів і ресурсів ко-

рисних копалин. Кадастри проявів і родовищ корисних копалин. 

Класифікації мінеральних ресурсів за принципом використання в проми-

словості. Класифікація корисних копалин за факторами економічної оцінки. 

 

3.3.Чинники, які визначають промислову цінність 

родовищ корисних копалин 
Основні чинники промислової цінності родовищ корисних копалин, зна-

чимість кожного з них при проведенні оцінки родовищ. Природні особливості 

родовищ та їх гірничо-геологічні характеристики. Технологічні особливості та 

хімічний, мінеральний склад корисних копалин. Економіко-географічні аспе-

кти, які враховуються при визначенні промислової цінності родовищ. Соціа-

льно-економічні фактори, які визначають промислову цінність родовищ кори-

сних копалин. 

 

3.4. Геолого-промислова класифікація родовищ корисних копалин 
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Принципи геолого-промислового групування родовищ корисних копа-

лин. Поняття про геолого-промислові типи родовищ корисних копалин. Зна-

чення геолого-промислової класифікації при проведенні економічної оцінки 

родовищ. Геолого-промислові типи родовищ: вугілля, руд чорних та кольоро-

вих металів, гірничо-хімічної сировини, рідких та газоподібних корисних ко-

палин. 

 

3.5. Етапи і стадії геологічного вивчення надр 

Значення та цілі геологічного вивчення надр. Геологорозвідувальна га-

лузь як особлива складова економіки держави. Принципи пошукових і розві-

дувальних робіт та їх стадійність. Регіональні геологічні та прогнозно-оціню-

вальні роботи. Пошукові роботи. Геолого-економічна оцінка об’єктів пошуко-

вих робіт. Стадії розвідувального процесу. Задачі та об’єкти попередньої роз-

відки родовищ корисних копалин. Особливості геологорозвідувальних робіт 

на стадії детальної розвідки. Поняття про дорозвідку родовищ корисних копа-

лин, її цілі. Особливості проведення експлуатаційної розвідки родовищ. По-

няття про економічну ефективність розвідки. Особливості інвестицій у геоло-

горозвідувальну галузь. 

 

3.6. Поняття про кондиції 
Оцінка об’єктів геологорозвідувальних робіт із врахуванням вимог про-

мисловості. Розвідувальні та експлуатаційні кондиції. Постійні та тимчасові 

кондиції. Головні параметри кондицій (бортовий вміст та мінімальний проми-

словий вміст корисних компонентів, вміст шкідливих компонентів). 

 

3.7. Підрахунок запасів корисних копалин 
Загальні положення підрахунку запасів корисних копалин. Визначення 

параметрів підрахунку запасів. Поняття про оконтурення рудних тіл при під-

рахунку запасів. Основні способи підрахунку запасів корисних копалин. Спо-

сіб геологічних блоків. Спосіб експлуатаційних блоків. Спосіб розрізів. Спосіб 

середнього арифметичного. Особливості підрахунку запасів рідких і газоподі-

бних корисних копалин. Достовірність підрахунку запасів корисних копалин. 

Якісні й кількісні критерії достовірності підрахунку запасів корисних копалин. 

 

3.8. Економічна оцінка родовищ корисних копалин 
Поняття економічної оцінки родовищ, корисних копалин як складової ге-

олого-економічної оцінки надр. Поняття вартісної оцінки родовищ корисних 

копалин. Методичні підходи до вартісної оцінки родовищ корисних копалин. 

Особливості використання витратного підходу при оцінці родовищ корисних 

копалин, його недоліки. Поняття ренти від використання мінеральних ресур-

сів. Формування рентних доходів. Форми утворення диференціальної ренти. 

Диференціальна рента І. Диференціальна рента II. Етапи проведення економі-

чної оцінки родовищ. Показники оцінки та їх взаємозалежність (динамічні та 

статичні; натуральні та вартісні). Визначення терміну експлуатації родовища. 
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Методи визначення виробничої потужності гірничого підприємства. Показ-

ники ефективності експлуатації родовища. Визначення доходів від експлуата-

ції родовища. 

Ціна на мінеральну сировину та методи її прогнозування при розрахунку 

доходів. Вплив попиту на мінеральну сировину при визначенні доходу гірни-

чого підприємства. Капіталовкладення в освоєння родовищ та методи їх оці-

нки. Оцінка експлуатаційних витрат при розробці родовищ корисних копалин. 

Структура експлуатаційних витрат освоєння родовища. Сучасні методи еко-

номічної оцінки родовищ корисних копалин. Особливості використання мето-

дів вартісної оцінки родовищ корисних копалин на різних стадіях вивчення та 

освоєння надр. Особливості економічної оцінки родовища, яке розробляється. 

Порівняльна економічна оцінка родовищ корисних копалин. Фактор часу при 

проведенні економічної оцінки родовищ корисних копалин. Ризики гірничого 

бізнесу та можливості їх оцінки. 

 

3.9. Інженерно-геологічні, еколого-геологічні дослідження 

та економічна оцінка екологічних збитків від використання надр 
Інженерно-геологічні дослідження та проблема економічної оцінки гео-

логічного простору. Фактори впливу на довкілля при використанні надр. За-

дачі (які вирішуються) та методи (що застосовуються) при еколого-геологіч-

них дослідженнях територій. Еколого-геологічне картографування територій. 

Функціональний аналіз еколого-геологічної обстановки. Еколого-геологічне 

моделювання при прогнозі розвитку екологічного стану територій і екологіч-

них збитків. Еколого-геологічний моніторинг стану геологічного середовища. 

Економічна оцінка екологічних збитків від використання надр. 

 

3.10. Економічні механізми державного регулювання використання надр 
Державна система та методи регулювання використання надр. Законода-

вчі й нормативно-правові механізми. Економічні механізми в системі держав-

ного регулювання. Оподаткування в сфері використання надр – для чого пот-

рібне, які функції виконує та світовій досвід. Особливості оподаткування в 

сфері використання надр в Україні. Акумуляція коштів на проведення робіт з 

екологічної реабілітації регіонів видобутку і переробки мінеральної сировини. 
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Критерії оцінювання знань вступників 

 

Вступний іспит до аспірантури проводиться в письмовій формі,  випробу-

вання складається за білетами, які містять по 3 питання. Розподіл балів оціню-

вання відповіді на питання екзаменаційних білетів наведені в табл.1. 

Таблиця 1. 

Шкала оцінювання підсумкового екзамену 

Відсоток правиль-

них відповідей 
0-59 60-74 75-89 90-100 

Максимальна кіль-

кість балів за пи-

тання 

19,7 24,7 29,7 33,3 

 

Загальна оцінка вступного іспиту визначається як сума оцінок за відпо-

віді на питання екзаменаційного білету, що знаходиться в межах від 0 до 100 

балів. Відповідність оцінування екзамену за національною шкалою наведена 

в табл.. 2. 

Таблиця 2 

Відповідність оцінювання екзамену за національною шкалою 

Сума балів Національна 

шкала успішно-

сті 

Критерії оцінювання 

90-100 відмінно Відповідь є  повною і ґрунтовною, 

вступник виклав зміст теоретичних 

питань, вільно володіє професійною 

термінологією, змістовно відповів на 

додаткові запитання; демонструє 

знання наукової літератури 

75-89 добре Відповідь є вірною, алепри розкритті 

теоретичних і прикладних питань 

вступник припустив декілька незнач-

них помилок, які послабили загаль-

ний рівень їх висвітлення, припустив 

2-3 неточності в користуванні профе-

сійною термінологією. 

60-74 задовільно вступник за умови лише часткового 

розкриття теоретичних і прикладних 

питань, з порушенням логічної послі-

довності їх викладення, зі значною кі-

лькістю помилок у використанні про-

фесійної термінології. 

0-59 незадовільно Вступник не розкрив основний зміст 

теоретичних і прикладних питань, 
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припустився низки грубих професій-

них помилок, слабко володіє профе-

сійною термінологією, виявив нероз-

виненість методичного мислення. 

 

 

Вступник до аспірантури має показати свої знання та вміння у відповід-

ності з наведеною нижче Програмою вступного іспиту. 

  



 19 

 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

до частини 1 

 

1. Авдонин А.С., Белов Б.С., Богачев В.И. и др.Технологическаяоцен-

каминерального сырья. Опробованиеместорождений. Характеристика сырья // 

Москва: Недра, 1990.– 272 с. 

2. Бетехтин А.Г. Курс минералогии /Ред. Б.И.Пирогов, Б.Б.Шкурский // 

Москва: КДУ, 2008.– 736 с. 

3. Білоніжка П. Природа міжшарової води в гідрослюдах // Мінералогіч-

ний вісник Львівського національного університету.– 2001.– №51, вип. 1.– С. 

142-148. 

4. Бокий Г.Б. Кристаллохимия // Москва: Наука, 1971.– 400 с. 

5. Булах А.Г.Минералогия с основами кристаллографии // Москва: Не-

дра, 1989.– 351 с. 

6. Возняк Д.К. До визначення глибини формування заноришових пегма-

титів Волині та оцінки їх поширення на глибину // Мінералогічний журнал.– 

2003.– №1.– С. 43-49. 

7. Гинзбург А.И.Минералогическиеисследования в практикегеологора-

зведочных работ // Москва: Недра, 1981.– 239 с. 

8. Григорьев Д.П., Жабин А.Г.Онтогенияминералов. Индивиды // Мос-

ква: Наука, 1975.– 340 с. 

9. Джонс М.П.Прикладнаяминералогия // Москва: Недра, 1991.–391 с. 

10. Довгий С.О., Павлишин В.І. Екологічна мінералогія України // Київ: 

Наукова думка, 2003.– 152 с. 

11. Загальская Ю.Г., Литвинская Г.П., Егоров-Тисменко Ю.К.Геоме-

трическаякристаллография // Моска: Изд. МГУ, 1986.– 168 с. 

12. Евтехов В.Д.Техногенные месторождения: от использованияимею-

щихся к созданиюболеесовершенных // Геолого-мінералогічний вісник.– 

2003.–№1 (9).– С. 19-26. 

13. Іванченко В.В. Породоутворюючі мінерали магматичних гірських 

порід // Кривий Ріг: Мінерал, 2011.– 233 с. 

14. Квасниця В.М., Глеваський Є.Б., Кривдик С.Г.Палеотектонічні, пе-

трологічні та мінералогічні критерії алмазоносності Українського щита // Мі-

нералогічний журнал.– 2003.–№5-6.–С. 24-39. 

15. Копченова Е.В.Минералогическийанализшлихов и рудных концент-

ратов//Москва: Недра, 1979.– 247 с. 

16. Котова О.Б., Ожогина Е.Г.Технологическаяминералогия на совре-

менномэтапе / Минералогия во всемпространствесего слова. Материалы 10-го 

сьездаРоссийскогоминералогическогообщества // Санкт-Петербург: Изд. 

СПбГУ, 2004.– С. 22-23. 

17. Лазаренко Е.К. Курс минералогии // Москва: Высшая школа, 1971.– 



 20 

608 с. 

18. Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Бобров О.Б., Сіворонов А.О. Прикла-

дні аспекти термобарогеохімії золоторудних формацій // Геолого-мінералогі-

чний вісник.– 2003.– №1 (9).– С. 27-33. 

19. Матковський О.І., Пирогов Б.І. Структура і теоретичні основи при-

кладної мінералогії // Львів: Вид. Львівського державного університету, 1994.– 

63 с. 

20. Матковський О.І., Пирогов Б.І. Регіональна і розшукова мінералогія 

// Львів: Вид. Львівського державного університету, 1998.– 115 с. 

21. Матковський О.І., Пирогов Б.І. Прикладна мінералогія // Львів: Ви-

давничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002.–287 с. 

22. Матковський О.І, Мельник Ю. Шаруваті силікати в геологічних 

утвореннях Українських Карпат (поширення і класифікація) // Мінералогічний 

збірник Львівського національного університету.– 2003.– №53, вип. 1-2.– С. 

104-116. 

23. Матковський О.І., Павлишин В.І., Сливко Є.М. Основи мінералогії 

України // Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009.– 856 с. 

24. Методыминералогическихисследований /Ред. А.И.Гинзбург//Москва: 

Недра, 1989.– 421 с. 

25. Павлишин В.І. Основи кристалохімії мінералів // Київ: Вид. Київсь-

кого університету, 1998.– 320 с. 

26. Павлишин В.І., Матковський О.І., Довгий С.О. Генезис мінералів 

// Київ: Вид. Київського університету, 2003.– 672 с. 

27. Павлишин В.І., Довгий С.О. Мінералогія // Київ: КНТ, 2008.–536 с. 

28. Палкина Е.Ю., Палкин Ю.А., Хренов А.Я. К проблемеалмазонос-

ностиУкраины // Мінералогічний журнал.–2003.–№5-6.–С. 101-107. 

29. Попов Г.М., Шафрановский И.И.Кристаллография // Москва: 

Высшая школа, 1964.–370 с. 

30. Проскурня Ю. Проблеми екологічної мінералогії в Донбасі // Міне-

ралогічний збірник Львівського національного університету.–2004.–№54, вип. 

1.–С. 158-162. 

31. Чухров Ф.В.Типоморфизмминералов и его практическоезначение // 

Москва: Недра, 1972.–260 с. 

32. Шаскольская М.П. Кристаллография // Москва: Высшая школа, 

1976.–392 с. 

33. Шнюков Е.Ф. Минералы и мир // Киев: Отделение морской геологии 

и осадочного рудообразованияНАН Украины, 2008.–521 с. 

34. Юшкин Ю.П.Топоминералогия // Москва: Недра, 1982.– 288 с. 

35. НаіrmаnR.В.Аррlіеdmіnегаlоgу – аn іmрогtаntdriving, fогсеtоwards а 

sustaineddevelopmentoffuturetechnologies / Appliedmineralogydevelopmen-

tsinscienceandtechnology. Proceedings of the 8 International Congress of applied 

mineralogy // Sao Paulo: ICAM-BR, 2004.– P.3-11. 



 21 

 

до частини 2 

 

1. Авдонин В., Бойцов В.Е., Григорьев В.М. и др. Месторождения ме-

таллических полезных ископаемых // Москва:Академпроект, 2005.– 284 с. 

2. Аспекты металлогении Украины / Ред. Е.А.Кулиш // Киев: Изд. НАН 

Украины, 1998.– 366 с. 

3. Байсарович М.М., Бєланов В.М., Бородулін М.А. та ін.Геологія і ко-

риснікопалиниУкраїни. Атлас / Ред Л.С.Галецький // Київ: Такісправи,2001.– 

168 с. 

4. Бобров О.Б., Сіворонов А.О., Гурський Д.С. та ін.Геолого-генетич-

натипізаціязолоторуднихродовищУкраїни // Київ: Вид.УкрДГРІ, 2004.–368 с. 

5. Боднарчук В.Г.ГеологіяродовищкориснихкопалинУкраїни // Київ: На-

укова думка, 1986.– 302 с. 

6. Виноградов Г.Ф., Гелета О.Л., Грінченко О.В. та ін.Неме-

талічнікориснікопалиниУкраїни //Київ: ВЦ «Київськийуніверситет», 2003.– 

219 с. 

7. Ильин К.Б. Региональная металлогения СССР //Москва: Недра, 1984.– 

329 с. 

8. Критерии прогнозной оценки территорий на твердые полезные ископа-

емые / Ред. Д.В.Рунквист // Москва: Недра, 1986.– 751 с. 

9. КозеренкоВ.Н. Эндогенная металлогения // Москва:Недра, 1981.– 428 

с. 

10. Корнилов Н.И., Солодова Ю.П. Ювелирные камни // Москва: Недра, 

1987.– 282 с. 

11. Кужварт М. Неметаллические полезные ископаемые // Москва: Мир, 

1986.– 436 с. 

12. Милютин А.Г.Геология и разведка месторождений полезных ископа-

емых // Москва: Недра, 1999.– 296 с. 

13. Митчелл А., Гарсон М.Глобальная тектоническая позиция минераль-

ных месторождений //Москва: Мир,1984.– 477 с. 

14. Михайлов В.А., Виноградов Г.Ф., Курило М.В.та ін.Ме-

талічнікориснікопалиниУкраїни //Київ: ВПЦ, 2008.– 320 с. 

15. Михайлов В.А., Виноградов Г.Ф., Курило М.В.та ін.Неме-

талічнікориснікопалиниУкраїни //Київ: ВПЦ, 2008.– 494 с. 

16. Михайлов В.А., Виноградов Г.Ф., М.В.Курило та ін.Го-

рючікориснікопалиниУкраїни //Київ: ВПЦ, 2009.– 376 с. 

17. Овчинников Л.Н. Образование рудных месторождений // Москва: 

Недра, 1998.– 255 с. 

18. Пащенков В.З.Закономерности распределения полезных ископаемых 

// Москва: Высшая школа, 1995.– 285 с. 

19. Романович И.Ф., Коплус А.В., Тимофеев И.И. и др. Промышленные 

типы месторождений неметаллических полезных ископаемых //Москва: 

Недра, 1982.– 182 с. 



 22 

20. Романович И.Ф.Месторождения неметаллических полезных ископа-

емых // Москва: Недра, 1996.– 305 с. 

21. Рудоносность и геологические формации структур земной коры / Ред. 

Д.В.Рундквист // Ленинград: Недра, 1981.– 421 с. 

22. Сели Р.Ч.Древние обстановки осадконакопления // Москва: Недра, 

1999.– 290 с. 

23. Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых // Москва: Недра, 

1985.– 495 с. 

24. Смирнов В.И. и др. Курс рудных месторождений // Москва: Недра, 

1986.– 423 с. 

25. Старостин В.И., Игнатов П.А. Геология полезных ископаемых. – 

Москва: Академпроект, 2006.– 495 с. 

26. Шило Н.А. Основы учения о россыпях // Москва: Наука, 1981. 

27. Щеглов А.Д.Основные проблемы современной металлогении. Во-

просы теории и практики // Москва: Недра, 1987.– 231 с. 

28. Яковлев Г.Ф. Геологические структуры рудных полей и месторожде-

ний //Москва:Изд. МГУ, 1982.– 364 с. 

30. Яценко Г.М., Гурский Д.С., Сливко Е.М. и др.Алмазоносные фор-

мации и структуры юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы 

// Київ: Изд.УкрДГРИ, 2002.– 331 с. 

 

до частини 3 

 

1Андрієвський І.Д., Качинський А.Б., Коржнев М.М., Яковлєв Є.О. 

Стратегічні напрямки розвитку системи державного управління в сфері ви-

вчення і використання надр// Стратегічна панорама.– 2003.– № 2.– С. 189-197. 

2. Бирюков В.И., Куличихин С.Н., Трофимов Н.Н. Поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых // Москва:Недра,1979.–339с. 

3. Быховер А.М. Экономика минерального сырья // Москва: Недра, 

1969.– 416с. 

4. Вельмер Ф.В. Экономические оценки месторождений // Киев: Логос, 

2001.–201с. 

5. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов // Москва: 

Аспект Пресс, 1998.– 319 с. 

6. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

від 25червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України.– 1991.– № 41. 

7 Каждан А.Б., Кобахидзе Л.П. Геолого-экономическая оценка место-

рождений полезных ископаемых // Москва: Недра, 1985.–205с. 

8. Кодекс України «Про надра» // Відомості Верховної Ради України.– 

1994.– № 36. 

9. Концепція нарощування мінерально-сировинної бази як основи стабі-

лізації економіки України на період до 2010 року // Мінеральні ресурси Укра-

їни.– 2000.– №1.– С.4-9. 

10. Коржнев М.М., Міщенко В.С., Шестопалов В.М., Яковлєв Є.О. 



 23 

Концептуальні основи поліпшення стану довкілля гірничовидобувних регіонів 

України // Київ: РВПС України, 2000.– 75 с. 

11. Коржнев М.М., Міщенко В.С., Андрієвський І.Д., Яковлєв Є.О. Ге-

ологічна галузь України: шляхи усунення основних дисбалансів розвитку // 

Київ: Академія, 2001.– 75с. 

12. Коржнев М.М. Економіка природокористування // Київ: ВПЦ «Київ-

ський університет», 2005.– 99 с. 

13. Кривцов А.И. Минерально-сырьевая база на рубеже веков – ретро-

спектива и прогнозы // Москва: Геоинформмарк, 1999.– 144 с. 

14. Крылов С.А., Лобов Н.М. Стоимостная оценка участков недр с запа-

сами и ресурсами полезных ископаемых. Зарубежный опыт// Минеральные ре-

сурсы России. Экономика и управление.– 2003.– №3.– С.27-32. 

15. Кулиш Е.А., Михайлов В.А. Урановые руды мира. Геология, ре-

сурсы, экономика // Киев, 2004.– 287 с. 

16. Ловинюков В.І. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин 

державного фонду надр // Мінеральні ресурси України.– 1998.– № 2. 

17. Михайлов В.А. Тенденції та перспективи світової золотовидобувної 

промисловості // Стратегічна панорама.– 2000.– №1-2.– С. 114-128. 

18. Мелехин Е.С., Медведева О.Е. Оценка стоимости месторождений 

полезных ископаемых // Вопросы оценки.– 2003.– № 1.– С. 55-60. 

19. Міщенко В.С., Андріївський І.Д. Диференціація плати за користу-

вання надрами залежно від геологічних особливостей і умов експлуатації ро-

довищ корисних копалин // Мінеральні ресурси України.– 2001.– №3.– С.25-

28. 

20. Міщенко В.С. Економічні пріоритети розвитку та освоєння мінера-

льно-сировинної бази в Україні (рідкісні, рідкісноземельні та кольорові ме-

тали) // Київ: РПВС України, 2003.– 40 с. 

21. Міщенко В.С. Теоретико-методологічні засади фінансового забезпе-

чення геологорозвідувального процесу // Київ: РВПС України, 2003.– 33 с. 

22. Міщенко В.С. Гірничий капітал і ресурсна рента як інструмент дер-

жавного управління надрокористуванням // Київ: РВПС України, 2004.– 47 с. 

23. Основні напрямки поліпшення екологічного стану в Україні // Урядо-

вий кур’єр.– 1998.– №4. 

24.Оценка стоимостиполезныхископаемыхнедрАлтая // ir-

bis.asu.ru/docs/server/publish/2000/300/31.htm 

25. Плотников О.В. Геологічні чинники економічної цінності промисло-

вих запасів залізорудних родовищ в докембрійських залізисто-кременистих 

формаціях Українського щита / Автореферат дисертації … доктора геологіч-

них наук // Київ, 2002.– 28 с. 

 


