
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП.11. 

2. Назва: економічна геологія. 

3. Тип: вибіркова. 

4. Рівень вищої освіти: I (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Холоденко В.С., к. геогр. н., 

доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
• проводити геолого-економічну оцінку родовища, оцінювати вартість запасів корисних копалин 

та  родовища, ризиків гірничо-добувного підприємства, економічну оцінку збитків при 

використанні надр; 

• вміти використовувати статистичні, математично-кореляційні, регресійні методи при 

геолого-економічній оцінці прогнозних і перспективних ресурсів, визначати промислову цінність 

родовища, параметри кондицій на мінеральну сировину,  підрахунок запасів корисних копалин; 

• проводити розрахунок економічних показників родовища (капіталовкладень та основних 

засобів), запасів тощо, визначати виробничу потужність добувних підприємств,  розрахунок 

плати за користування надрами для  видобування  корисних копалин. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття (лекції, практичні роботи), самостійна робота. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: ґрунтознавство з основами 

географії ґрунтів, основи геохімії та гідрохімії, інженерна геологія та гідрогеологія, вища математика, 

гідрогеологія, основи екології, геологія розробки родовищ корисних копалин, геолого-розвідувальна 

справа. 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): статистична 

обробка та аналіз інформації в науках про Землю.  

12.  Зміст курсу: 1. Вступ до дисципліни «Економічна геологія»: актуальність вивчення дисципліни 

«Економічна геологія», об’єкт, предмет, цілі та задачі дисципліни, методи вивчення економічної 

геології, поняття про вартісну оцінку запасів, ресурсів та геолого-економічний аналіз, експлуатаційний 

стан  родовищ корисних копалин України. 2. Геолого-економічна оцінка (ГЕО): стан геолого-

економічної оцінки мінерально-сировинного комплексу, нормативно-правове забезпечення ГЕО. 3. 

Методичні аспекти виконання ГЕО: етапи виконання ГЕО, звітність, техніко-економічне 

обґрунтування, кондиції на мінеральну сировину: попередні, тимчасові, постійні або оперативні 

кондиції, коефіцієнт рентабельності гірничо-рудного підприємства. 4. Методи вартісної оцінки надр:  

різновиди методів вартісної оцінки надр: витратний підхід, порівняльний підхід, прибутковий підхід, 

метод опціонів, визначення вартості ресурсів, структура витрат за основними елементами, оцінка 

витрат на охорону і відновлення навколишнього середовища при оцінці родовищ. 5. Класифікація запасів 

і ресурсів корисних копалин. Економічна класифікація корисних копалин: балансові (видобувні, 

дотаційні), умовно балансові, позабалансові. Економічна класифікація корисних копалин: перша, друга, 

третя групи; перспективні і прогнозні; складність геологічної будови родовища корисних копалин. 6. 

Підрахунок запасів корисних копалин: способи підрахунку запасів: мета, завдання, операції, одиниці 

розмірності, різновиди способів, розрахункові формули. 7. Основи вартісної оцінки родовищ твердих 

корисних копалин: етапи освоєння родовищ твердих корисних копалин, особливості розрахунку 

поточних витрат, розрахунок поточних витрат та оцінки вартості родовища. 8. Втрати твердих 

корисних копалин:  поняття про втрати твердих корисних копалин,  класифікація втрат твердих 

корисних копалин: загальні, проектні (нормативні, планові), фактичні, методи визначення розмірів 

втрат (прямий, непрямий і комбінований) і збіднювання. 9. Ризики гірничо-рудних підприємств та 

можливість їх оцінки: сучасний стан гірничо-рудних підприємств та їх проблематика, методи оцінки 

конкурентоспроможності підприємства, сутність та види ризику гірничо-рудних підприємств, 

розрахунок ризику. 10-11. Економічна оцінка збитків при використанні надр: фактори впливу на 

довкілля при використанні надр, еколого-геологічні дослідження територій, економічна оцінка збитків 

від використання надр (на етапі геологічного вивчення, інтенсивного використання та виснаження). 

13. Рекомендовані навчальні видання:  1. Ю.П. Ампилов, А.А. Герт. Экономическая геология. М, МГУ 

им. М.В. Ломоносова, «Геоинформмарк», 2006. – 400 с.  
2. Ампилов Ю.П. Стоимостная оценка недр. М., Геоинформмарк, 2004, 274с. 

3. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр// Постанова Кабінету 

Міністрів України від 05.05.1997 р. № 432.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Методичні вказівки щодо геолого-економічної переоцінки родовищ твердих корисних копалин, 

запаси яких були апробовані або затверджені раніше//Наказ ДКЗ України № 5/1 від 10.01.2013 р.  

5. Методичні рекомендації щодо змісту, оформлення й порядку подання на розгляд Державної комісії 

по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічних оцінок родовищ металічних і неметалічних 

корисних копалин//Наказ ДКЗ України № 293 від 21.07.2015 р.  

6. Податковий кодекс України//Відомості Верховної Ради України, 2011. – № 13–14; № 15–16. – № 17 

(зі змінами і доповненнями за 2011–2016 рр.). 

7. Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних 

копалин//Постанова КМ України від 22.12.1994 р. № 865 (зі змінами й доповненнями, внесеними 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.97 № 927; від 04.10.2000 № 1512, від 25.10.2002 № 

1595). – К. – 1994. 

8. Быховер Н.А. Геолого-экономические основы прогноза минеральных ресурсов. – М., Недра, 1978. 

9.Методика визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин 

родовища або ділянки надр, що надаються у користування //постанова КМУ від 25.08.2004, № 1117. 

10. Вельмер Ф.В. Экономические оценки месторождений – К.: Логос, 2001.  

11. Дергачев А.Л., Хилл Дж., Казаченко Л.Д. Финансово-экономическая оценка минеральных 

месторождений. – М. – 2000.  

12. Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин.-К.: ДКЗ та ДГСУ 

України.-1997-2005.  

13. Кодекс України про надра // Відомості Верховної Ради. – 1994. – N 36. – 340 с.  

14. Курило М.М., Андрєєва О.О. Визначення перспективності вітчизняних родовищ та рудопроявів 

бентоніту на основі регресійного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Геологія. Випуск 40. – 2007. – С. 11-14.  

15. Основи економічної геології. Навчальний посібник./ Коржнев М.М., Михайлов В.А., Міщенко В.С., 

Плотников О.В. та ін. К.: «Логос».-2006.-223 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: Лекції – 22 год., практичні 

роботи – 20 год. Методи: лекції, індивідуальні завдання,  індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів, розв’язок ситуаційних задач. 

15. Форми та критерії оцінювання: здійснюється за 100-бальною шкалою: розрахункові практичні 

роботи 65 балів, поточний модульний контроль 15 балів, підсумковий контроль (20 балів): залік 

письмовий у тестовій формі.   

16. Мова викладання: українська. 

 
 

Завідувач кафедри                                                                       Мельничук В.Г., д. г. н., професор 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Code: PP.11. 

2. Title: economic geology. 

3. Type: is selective. 

4. Higher education on level: I (baccalaureate). 

5. Year of study, when discipline is offered: 3. 

6. Semester when studying discipline: 6. 

7. Number of established ECTS credits: 4,5. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Kholodenko V.S., candidate of geographical 

sciences, associate professor. 

9. Results of studies: after studying the discipline, the student must be able to: 

• to conduct a geological and economic assessment of the deposit, to estimate the value of mineral 

deposits and deposits, the risks of a mining company, an economic assessment of losses when using 

subsoil resources; 

• be able to use statistical, mathematical, correlation, regression methods in geological and economic 

estimation of predictive and perspective resources, determine the industrial value of the deposit, 

parameters of conditions for mineral resources, calculation of reserves of minerals; 

• to calculate the economic indicators of the field (investments and fixed assets), reserves, etc., to 

determine the production capacity of extractive enterprises, calculation of the fee for the use of 

mineral resources for the extraction of minerals. 
10. Forms of organization of classes: study lessons (lectures, practical works), independent work. 

 11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: soil science with the bases of geography of 

soils, bases of geochemistry and hydrochemistry, engineering geology and hydrogeology, higher mathematics, 

hydrogeology, bases of ecology, geology of mineral deposits development, geological exploration business. 

       • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): statistical processing 

and analysis of information in the Earth sciences. 

12. Course contents: 1. Introduction to the discipline "Economic geology": the relevance of the study of the 

discipline "Economic geology", the object, subject, goals and objectives of the discipline, methods of studying 

economic geology, the notion of valuation of stocks, resources and geological and economic analysis, 

operational condition of mineral deposits of Ukraine. 2. Geological and economic assessment (GEO): the state 

of the geological and economic assessment of the mineral raw materials complex, legal and regulatory 

framework of GEO. 3. Methodological aspects of GEO implementation: phases of GEO implementation, 

reporting, feasibility study, conditions for mineral raw materials: preliminary, temporary, permanent or 

operational conditions, profitability coefficient of the mining enterprise. 4. Methods of valuation of subsoil: 

varieties of methods for valuation of subsoil: cost approach, comparative approach, profitable approach, option 

method, resource cost determination, cost structure by main elements, estimation of conservation costs and 

environmental restoration in field evaluation. 5. Classification of reserves and resources of minerals. Economic 

classification of minerals: balance (mining, subsidy), conditional balance sheet, off-balance sheet. Economic 

classification of minerals: first, second, third group; promising and predictable; complexity of the geological 

structure of the mineral deposits. 6. Calculation of reserves of minerals: methods of inventory calculation: 

purpose, tasks, operations, units of dimension, types of methods, calculation formulas. 7. Fundamentals of 

valuation of deposits of solid minerals: stages of development of deposits of solid minerals, features of 

calculation of current costs, calculation of current costs and assessment of the cost of the deposit. 8. Losses of 

solid minerals: the concept of loss of solid minerals, classification of losses of solid minerals: general, design 

(normative, plan), actual, methods for determining the size of losses (direct, indirect and combined) and 

depletion. 9. Risks of mining and ore enterprises and the possibility of their assessment: the current state of 

mining enterprises and their problems, methods of assessing the competitiveness of enterprises, the nature and 

types of risk of mining enterprises, risk calculation. 10-11. Economic estimation of losses in the use of subsoil: 

factors of environmental impact in the use of subsoil, ecological and geological surveys of territories, economic 

evaluation of losses from the use of subsoil (at the stage of geological study, intensive use and exhaustion). 

13. Recommended educational editions: 1. Yu.P. Ampilov, A.A. Grate Economic geology. M, MSU them. M.V. 

Lomonosov Moscow State University, Geoinformform, 2006. - 400 p. 

2. Ampylov Yu.P. Cost estimation of subsoil. M., Geoinformform, 2004, 274p. 

3. Classification of reserves and resources of minerals of the state fund of subsoil // The Resolution of the 

Cabinet of Ministers of Ukraine dated 05.05.1997 No. 432. 

4. Methodological indications on geological and economic revaluation of solid mineral deposits whose stocks 

have been tested or approved earlier // Order of the SCR of Ukraine No. 5/1 dated January 10, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Methodological recommendations on the content, design and procedure for submission to the State 

Commission for Mineral Resources for geological and economic assessments of deposits of metallic and non-

metallic minerals // Order of the SCR of Ukraine No. 293 dated July 21, 2015 

6. Tax Code of Ukraine // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2011. - No. 13-14; No. 15-16. - No. 17 

(with amendments and additions for 2011-2016). 

7. Regulation on the procedure for conducting state expertise and evaluation of mineral reserves // The 

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 22, 1994 No. 865 (as amended and 

supplemented by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 27, 1997, No. 927, dated 

October 4, 2000 No. 1512 , dated 25.10.2002 № 1595). - K. - 1994. 

8. Bykhover N.A. Geological and economic bases of the forecast of mineral resources. - M., Nedra, 1978. 

9. Methodology for determining the cost of reserves and resources of minerals 

deposits or subsoil areas provided for use // Resolution of the CMU dated August 25, 2004, No. 1117. 

10. Wollmer F.V. Economic estimates of deposits - K .: Logos, 2001. 

11. Dergachev A.L, Hill J., Kazachenko L.D. Financial and economic evaluation of mineral deposits. - M. - 

2000. 

12. Instructions on the application of the Classification of Mineral Resources and Resources. -K .: DKZ and 

DHSU of Ukraine.-1997-2005. 

13. Code of Ukraine on Subsoil // Bulletin of the Verkhovna Rada. - 1994. - N 36. - 340 p. 

14. Kuril M. M., Andreeva O. Determination of perspectivity of domestic deposits and ore manifestations of 

bentonite on the basis of regression analysis // Bulletin of the Taras Shevchenko National Taras Shevchenko 

University. Geology. Issue 40. - 2007. - P. 11-14. 

15. Fundamentals of Economic Geology. A manual / Korzhnev M.M., Mikhailov V.A., Mischenko V.S., Plotnikov 

O.V. etc. K .: "Logos." - 2006.-223 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: Lectures - 22 hours, practical work - 20 

hours. Methods: lectures, individual tasks, individual and group research tasks, use of multimedia tools, 

solution of situational tasks. 

15. Forms and criteria of assessment: carried out on a 100-point scale: estimated practical work 65 points, 

current module control 15 points, final control (20 points): written test in a test form. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Завідувач кафедри                                                                       Мельничук В.Г., д. г. н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


