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АНОТАЦІЯ  

 

Балега А.В. Мінерально-сировинна політика і планування геологічного 

вивчення надр в умовах асоціації з ЄС. - Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за 

спеціальністю 04.00.19 «Економічна геологія». Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2019. 

Дисертація присвячена дослідженню та пошуку оптимальної моделі 

мінерально-сировинної політики держави в умовах асоціації з ЄС з врахуванням 

стадійності геологічного вивчення надр та особливостями їх фінансового 

забезпечення. 

Визначено, що нормативно-правове регулювання геологічного вивчення та 

використання надр в Україні забезпечується системою законодавчих та підзаконних 

нормативно-правових актів. В процесі дослідження систематизовано нормативно-

правову базу в сфері геологічного вивчення та використання надр відповідно до 

суб’єктів законодавчої ініціативи та напрямів регулювання. Виявлено окремі 

питання в сфері реалізації мінерально-сировинної політики та планування 

геологічного вивчення надр, що частково або повністю не врегульовані законодавчо. 

Розглянуто національний вимір інституційного забезпечення геологічного 

вивчення та використання надр. Визначено суб’єкти взаємодії в сфері 

надрокористування та показано механізм такої взаємодії.  Досліджено інституційну 

структуру управління та реалізації політики в сфері вивчення та використання надр 

та виділено три блоки впливу: інституції загальної компетенції, міжгалузеві 

інституції спеціальної компетенції та галузеві інституції спеціальної компетенції. 

Визначено Державну службу геології та надр України як центральний орган 

виконавчої влади в складі Державної геологічної служби, досліджено основні 

функції та напрями діяльності. Досліджено особливості інституційного 

забезпечення геологічного вивчення надр країн ЄС (Німеччина, Польща, Франція, 

Великобританія, Швеція, Фінляндія) та Австралії. Враховуючи міжнародний досвід 
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встановлено, що Державна служба геології та надр України не виконує ряд 

ключових та прогресивних функцій таких як: моніторинг кон’юнктури ринків 

мінеральних ресурсів, популяризація мінерально-сировинного комплексу і 

забезпечення проведення робіт із залучення інвестицій в розвиток мінерально-

сировинної бази (МСБ).  

В процесі дослідження надано авторське визначення, що «мінерально-

сировинна політика» – це комплекс заходів та інструментів інституційного, 

організаційно-розпорядчого, законодавчого та  економічного впливу на суб’єктів 

надрокористування в процесі реалізації їх права на раціональне вивчення, 

використання та охорону надр. Систематизовано ознаки, що покладені в основу 

уніфікованої класифікації мінерально-сировинної політики: характер використання 

МСБ; ступінь відкритості даних по вітчизняній МСБ;  необхідність інвестиційної 

участі в розвиток МСБ; характер експортно-імпортного регулювання; ознака 

державного квотування використання надр; ступінь геологічної вивченості родовищ 

корисних копалин МСБ. На основі розробленої класифікації надано оцінку 

мінерально-сировинної політики України та порівняно її з мінерально-сировинною 

політикою окремих країн ЄС (Німеччина, Польща, Франція, Великобританія, 

Швеція, Фінляндія)  та Австралії. На сьогодні Україна при досить потужній 

мінерально-сировинній базі проводить мінерально-сировинну політику в основу 

якої покладено: законодавчий дуалізм; застарілу та недієву структуру 

інституційного забезпечення вивчення та використання надр; відсутність вільного та 

рівноправного доступу до баз даних якісної та систематизованої геологічної 

інформації; неготовність до конкурентної та прозорої аукціонної системи надання 

надр у користування; стримування, а інколи і повного блокування інвестиційної 

ініціативи. 

Досліджено діючий механізм державного планування і фінансового 

забезпечення геологічного вивчення надр в Україні з врахуванням стадійності 

геологорозвідувальних робіт та суб’єктів їх виконання. Встановлено, що фактичні 

обсяги фінансування галузі в межах виконання Загальнодержавних програм 

розвитку мінерально-сировинної бази в період до 2010 року та 2030 року не 
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відповідають законодавчо встановленим. Програма розвитку МСБ до 2010 року по 

факту була профінансована державним коштом на 72,2% від запланованого 

показника. Програма розвитку МСБ до 2030 року була профінансована відповідно 

до етапів : 1 етап (2011-2012 рік) на 66,1%, 2 етап (2013-2019 рік) на 8,4%. 

Результатом такого недостатнього фінансування визначено повне або часткове 

невиконання індикативних показників в процесі реалізації заходів вищевказаних 

програм.  При стабільному зростанні загального рівня фінансової спроможності 

держави (в еквіваленті національної валюти) рівень фінансування геологічної галузі 

залишається, стабільно не прогнозованим, тобто видатки на геологічну галузь 

втрачають свою пріоритетність в контексті їх фінансового забезпечення саме 

державними коштами. В ході аналізу Загальнодержавної Програми розвитку МСБ в 

період до 2030 року виявлено, що державним коштом забезпечується фінансування 

II та III стадій геологорозвідувальних робіт (ГРР). Зроблено висновок, що таке 

фінансування не доцільне враховуючи систему геологічних та ризиків гірничого 

бізнесу відповідно до кожної зі стадій. 

Досліджено стан та динаміку державного замовлення на підготовку фахівців, 

наукових кадрів та наукових досліджень геологічного профілю. Надано 

рекомендації законодавчо закріпити порядок погодження фінансування державного 

замовлення підготовки кадрів та виконання наукових досліджень між Міністерством 

освіти і науки України та Державною службою геології та надр. 

Встановлено, що збалансований розвиток мінерально-сировинної бази окремих 

регіонів ускладнений нерівномірним розподілом вивчених та прогнозних 

мінеральних ресурсів в межах окремих території, а також особливостями розподілу 

споживачів мінеральної сировини. Здійснено класифікацію регіонів України: за 

активністю щодо виконання робіт з надрокористування; за ступенем промислового 

освоєння адміністративно-територіальних одиниць; за кількістю видів корисних 

копалин, які обліковуються (за розвіданими запасами); за активністю 

надрокористувачів щодо робіт із погашення корисних копалин та потенційного їх 

приросту; за структурою регіональної забезпеченості запасів (ресурсів) корисних 

копалин.   Виявлено основні недоліки у регіональній структурі мінерально-
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сировинної бази та визначено головні напрями їх оптимізації з метою досягнення 

збалансованих показників освоєння.  

Встановлено, що Загальнодержавна Програма розвитку мінерально-сировинної 

бази до 2030 року не відображає регіональний аспект розвитку мінерально-

сировинної бази в контексті децентралізації владних та фінансових повноважень 

регіонів України, що покладено в основу Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Виявлено системну 

відсутність регіональних програм розвитку мінерально-сировинної бази. З загальної 

вибірки місцевих програм розвитку мінерально-сировинної бази було досліджено 13 

програм, з них : 1 програму обласного рівня, 7 програм районних рівнів, 1 програму 

міського рівня та 4 програми сільського (селищного) рівня. Вищевказані місцеві 

програми розвитку МСБ  були реалізовані  з 2006 року по 2019 рік. Строк виконання 

програм становив від 2 до 6 років незалежно від рівня адміністративно-

територіального підпорядкування. В процесі аналізу були виявлені основні недоліки 

затверджених місцевих програм розвитку МСБ різних рівнів. Такі недоліки 

полягають у наступному: архаїчний підхід до формування програм, тобто відсутня 

логічна структура програми, яка б відображала повноту всіх складових, які вона 

декларує; формальний підхід до формування пріоритетних напрямів щодо реалізації 

програм; відсутність індикативних показників результативності, за якими можливо 

було б перевірити рівень виконання програми; відсутність напрямів використання 

коштів та взаємозв’язку таких напрямів з  показниками результативності; 

відсутність чіткого розподілу завдань відповідно до виконавців програм. 

Розроблено типову регіональну (місцеву) програму розвитку мінерально-

сировинної бази. Запропоновано внесення змін в Бюджетний кодекс України в 

частині зарахування частини збору за надання дозволу на користування надр до 

місцевих бюджетів та збільшення такого відсотку зарахувань від рентної плати за 

користування надрами до місцевих бюджетів як потенційного джерела фінансування 

регіональних (місцевих) програм розвитку мінерально-сировинної бази. 

Досліджено етапи «життєвого циклу» родовищ корисних копалин та визначено 

оптимальні строки кожного з етапів, які характеризують рентабельність балансових 
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запасів на прикладі 15 родовищ неметалічних корисних копалин будівельної 

сировини в межах Житомирської області. Здійснивши ретроспективний аналіз було 

виявлено, що з 142 родовищ будівельної сировини, які обліковуються з 1965 року 

тільки 25 родовищ на сьогодні перебувають в експлуатації відповідно до діючих 

спеціальних дозволів. З цих 25 родовищ для проведення аналізу були відібрані 15 

родовищ корисних копалин, які представлені такими корисними копалинами як: 

граніт, граніт порушений вивітрюванням, граніт порфіровидний, габро, габро 

порушений вивітрюванням, гранодіорит, лабрадорит. Аналіз проводився 

ретроспективно, шляхом співставлення кількості родовищ корисних копалин, 

структури їх запасів за ступенем техніко-геологічного вивчення, термінами 

забезпеченості запасів, форм власності суб’єктів проведення геологорозвідувальних 

робіт та суб’єктів користування надрами-власників спеціальних дозволів, що чинні 

на момент проведення дослідження. Встановлено, що всі ГРР в межах 

досліджуваних 15 родовищ проводились суб’єктами державної форми власності за 

державний кошт, а видобуток корисних копалин здійснюється суб’єктами 

недержавної форми власності.  

Для забезпечення промислового значення, рентабельності, окупності розробки 

запасів твердих корисних копалин оптимальна послідовність і тривалість складових 

життєвого циклу є наступними: геологорозвідувальні роботи, включно з дослідно-

промисловою розробкою – 3-5 років, тривалість допромислового періоду, 

проектування і підготовчих робіт – 1 рік, вихід на максимальну продуктивність 

видобутку – 2 роки, загальний період видобування 45-50 років, термін окупності 

капіталовкладень – 3 роки. Перевищення та недотримання визначених показників 

може спричинити втрату промислового значення запасів і перехід їх до 

позабалансових груп. Приклад життєвого циклу родовища при необґрунтовано 

тривалому періоді геологорозвідувальних робіт є наступним: геологорозвідувальні 

роботи, включно з дослідно-промисловою розробкою – до 9 років; тривалість 

допромислового періоду, проектування і підготовчих робіт – 3 роки; вихід на 

максимальну продуктивність видобутку – 5 років; загальний період видобування 20  

років, термін окупності капіталовкладень – 7 років. Фактичні показники щодо 
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тривалості пошуків і пошуково-оціночних робіт, тривалості розвідки та терміну 

забезпеченості робіт за досліджуваними родовищами будівельної сировини в межах 

Житомирської області в декілька разів перевищують оптимальні показники, що 

свідчить про неефективність організації та фінансування ГРР відповідно до строків 

та стадій ГРР. 

 

Ключові слова: мінерально-сировинна політика, мінерально-сировинна база, 

стадії геологорозвідувальних робіт, геологічна служба, місцеві програми розвитку 

мінерально-сировинної бази, «життєвий цикл» родовища. 

 

ANNOTATION 

Balega A.V. Mineral policy and geological study of mineral resources in conditions 

of association with the EU. – Qualification scientific work with the manuscript copyright. 

Thesis for a candidate degree of geological sciences, specialty 04.00.19  – economic 

geology. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019 

The dissertation is devoted to the research and search for the optimal model of the 

state mineral and raw material policy in the context of association with the EU, which 

takes into account the stage of geological study of the subsoil and the peculiarities of their 

financial support. 

The legal regulation of geological exploration and use of subsoil in Ukraine is 

provided by a system of legislative and by-law normative legal acts. In the course of the 

research, the legal framework in the field of geological exploration and use of subsoil was 

systematized according to the subjects of legislative initiative and directions of regulation. 

Some issues have been identified in the sphere of the implementation of mineral resources 

policy and planning of geological exploration of subsoil, which are partially or completely 

not regulated by law. 

The national dimension of institutional support of geological exploration and use of 

subsoil is considered. The subjects of interaction in the sphere of subsoil use are identified 

and the mechanism of such interaction is shown. The institutional structure of governance 
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and policy implementation in the field of exploration and use of subsoil has been 

investigated, and three blocks of influence have been identified: institutions of general 

competence, inter-sectoral institutions of special competence and sectoral institutions of 

special competence. 

The State Geology and Subsoil Service of Ukraine is designated as the central 

executive body within the State Geological Service, the main functions and directions of 

activity are investigated. The peculiarities of institutional support of geological exploration 

of the subsoil of EU countries (Germany, Poland, France, Great Britain, Sweden, Finland) 

and Australia are investigated. Foreign experience has shown that the State Service of 

Geology and Subsoil does not perform key and progressive functions such as monitoring 

the market situation of mineral resources, promoting the mineral resource complex and 

ensuring the implementation of works to attract investment in the development of the 

mineral base. 

The author defines that "mineral resources policy" is a complex of measures and 

instruments of institutional, organizational, administrative, legislative and economic 

influence on the subjects of subsoil use in the exercise of their right to rational study, use 

and protection of subsoil. The signs underlying the unified classification of mineral 

resources have been systematized: nature of use of mineral base; the degree of openness of 

data on the domestic mineral base; the need for investment participation in the 

development of the mineral base; nature of export-import regulation; a sign of state quotas 

for subsoil use; degree of geological exploration of mineral base deposits. The evaluation 

of mineral resources policy of Ukraine and its comparison with the mineral resources 

policy of some EU countries (Germany, Poland, France, UK, Sweden, Finland) and 

Australia is given. Today, with a sufficiently strong mineral resource base, Ukraine 

implements a mineral policy based on: legislative dualism; outdated and inactive structure 

of institutional support for the study and use of subsoil; lack of free and equal access to 

geological information databases; a lack of readiness for a competitive and transparent 

auction system for subsoil use; restraint, and sometimes complete blocking of the 

investment initiative. 
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The current mechanism of state planning and financial support of geological 

prospecting in Ukraine has been investigated, taking into account the stage of exploration 

works and the subjects of their execution. The actual amount of funding for the geological 

sector within the framework of the implementation of the National Program of Mineral 

Resources Development in the period up to 2010 and up to 2030 does not correspond to 

the statutory ones. The program of development of the mineral base till 2010 was actually 

financed by the state budget for 72,2% from the planned indicator. The mineral base 

development program for 2030 was financed according to the stages: stage 1 (2011-2012) 

by 66.1%, stage 2 (2013-2019) by 8.4%. The result of such underfunding is the complete 

or partial failure to comply with the indicators in the implementation of the above 

programs. This Program provides for state funding for Stage II and III exploration. Such a 

mechanism of state funding does not take into account the system of geological and 

mining risks according to the stages of exploration. 

The state and dynamics of the state order for preparation of specialists, scientists 

and scientific researches of geological profile are investigated. Recommendations are 

given to legislate the procedure for coordinating the financing of the state procurement for 

the training of specialists, scientists and research between the Ministry of Education and 

Science of Ukraine and the State Service of Geology and Mines. 

The main aspects of regional development of the mineral base of Ukraine are defined. 

The structure of regional development of the mineral base of Ukraine was investigated by 

grouping administrative and territorial units by the activity of subsoil work, by the degree 

of industrial development of available proven reserves of minerals, by quantity and type, 

by the presence of strategically important minerals. It is established that balanced 

development of the mineral base of individual regions is complicated by the uneven 

distribution of studied and forecast mineral resources within the limits of separate 

territories, as well as the peculiarities of distribution of consumers of mineral raw 

materials. The main disadvantages in the regional structure of the mineral base were 

identified and the main directions of their optimization were determined in order to 

achieve balanced development indicators. 
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The absence of regional (local) programs for the development of the mineral base 

was revealed. 13 regional (local) programs of mineral base development were 

investigated, including: 1 program of regional level, 7 programs of district levels, 1 

program of city level and 4 programs of rural (settlement) level. These regional (local) 

mineral base development programs were implemented from 2006 to 2019. The duration 

of the programs ranged from 2 to 6 years, regardless of the level of administrative and 

territorial subordination. During the analysis, the main disadvantages of regional (local) 

programs of mineral base development at different levels were identified. A typical 

regional program for the development of mineral resources has been developed. The 

amendments to the Budget Code of Ukraine are proposed, which include the possibility of 

financing regional programs for the development of the mineral resource base by 

collecting fees for the permit for the use of subsoil and rent for the use of subsoil that will 

accumulate in local budgets. 

The stages of the “life cycle” of mineral deposits were investigated and the optimal 

terms of each of the stages were determined using the example of 15 nonmetallic mineral 

deposits of construction materials within the Zhytomyr region. The duration of such stages 

characterizes the profitability of the balance sheet. It has been established that out of 142 

construction group deposits recorded since 1965, only 25 are currently in operation in 

accordance with current special permits. From these 25 deposits, 15 mineral deposits were 

selected for analysis, which are represented by such minerals as: granite, granite disturbed 

by weathering, granite porphyry, gabbro, gabbro disturbed by weathering, granodiorite, 

labradorite. The analysis was carried out retrospectively, by comparing the number of 

mineral deposits, the structure of their reserves by the degree of technical and geological 

study, terms of stock availability, forms of ownership of the subjects of exploration, 

holders of special permits. The actual indicators for the duration of prospecting and 

general exploration works, the duration of exploration and the period of assurance of 

works are several times higher than the optimum indicators, which testifies to the 

inefficiency of the organization and financing of exploration works according to the terms 

and stages of exploration. 
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To ensure the industrial value, profitability, payback of the development of reserves 

of solid minerals, the optimal sequence and duration of the components of the "life cycle" 

are as follows: exploration, including research and development - 3-5 years; duration of 

the pre-industrial period, design and preparatory work - 1 year; output for maximum 

production productivity - 2 years; total extraction period of 45-50 years; payback period - 

3 years. Exceeding certain indicators may result in the loss of industrial value of the 

mineral resources and their transfer to off-balance sheet groups. An example of the life 

cycle of a field with an unreasonably long period of exploration is the following: 

exploration, including research and development - up to 9 years; duration of pre-industrial 

period, design and preparatory work - 3 years; output for maximum production 

productivity - 5 years; the total extraction period is 20 years, the payback period is 7 years. 

 

Keywords: mineral policy, mineral base, stages of exploration, geological service, 

municipal programs of development of mineral resources, "life cycle" of the deposit. 
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ВСТУП 

 

Одним із вагомих чинників подолання кризового становища в економіці 

України та її сталого розвитку є належне забезпечення потреб економіки в 

мінерально-сировинних ресурсах, ефективному їх використанні, охороні та 

відтворенні. Однак в даний час Україна, за рядом об’єктивних обставин, не 

забезпечує достатні обсяги проведення геологозйомочних, пошукових і 

розвідувальних робіт, що призводить до того, що темпи та обсяги відтворення 

власної мінерально-сировинної бази не відповідають потребам держави.  

Дослідженню теоретичних та практичних засад формування та реалізації 

мінерально-сировинної політики, збалансованості мінерально-сировинної бази та 

окремих питань геологорозвідки та пошуку корисних копалин присвячено, наукові 

праці Г.І. Рудька [147-150] В. А. Михайлова та  М.М. Коржнева [3, 26,70], С.А. 

Вижви [5,16-17], М.М. Курило [6-7,16-17,148-149], О.В. Плотникова [70], Н.М. 

Чернієнко [157], Д.С. Гурського [22], С.В. Гошовського [20-21], В.С. Міщенка [77-

79],  М.В.Жикаляка [28-29] та інших. 

Актуальність теми. Актуальність обраної теми пов’язана із станом 

відтворення мінерально-сировинної бази, яка забезпечує значну частку валового 

внутрішнього продукту (ВВП) та валютних надходжень вітчизняної економіки. 

Процеси відтворення безпосередньо пов’язані із організацією і фінансуванням 

геологічного вивчення родовищ корисних копалин, що забезпечує приріст їх запасів. 

Нажаль, мінерально-сировинна політика та планування геологічного вивчення надр 

досі розглядались виключно в геологічній площині практично не враховуючи 

економіко-правовий аспект та необхідність децентралізації інституційного, 

регіонального та фінансового забезпечення надрокористування в умовах асоціації з 

ЄС. Практична невизначеність цих питань при формуванні оптимальної моделі 

організації та фінансування геологорозвідувальних робіт (ГРР) визначає 

актуальність дисертаційної роботи.  
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Моделювання процесу вивчення та освоєння родовищ корисних копалин 

потребує визначення оптимального «життєвого циклу» промислового освоєння надр 

з врахуванням комплексу геологічних ризиків та ризиків гірничого бізнесу при 

виборі джерел фінансування з врахуванням стадійного аспекту ГРР. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана на кафедрі геофізики ННІ «Інститут геології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в рамках держбюджетної теми 

«Сучасні технології моніторингу природно-техногенних процесів для оцінки впливу 

на об’єкти критичної інфраструктури», № державної реєстрації  0118U000247. 

Дослідження узгоджується з завданнями Загальнодержавної програми розвитку 

мінерально-сировинної бази України в період до 2030 року. 

Метою дослідження є визначення оптимальної моделі організації фінансування 

геологорозвідувальних робіт з урахуванням регіональних аспектів та стадійності 

геологічного вивчення в рамках реалізації ефективної мінерально-сировинної 

політики в умовах асоціації з ЄС.  

Досягнення мети передбачає вирішення наступних завдань: 

1. Аналіз інституційного-правового забезпечення геологічного вивчення та 

використання надр в Україні із встановленням функцій кожної інституції в межах 

окремих стадій геологорозвідувальних та добувних робіт з урахуванням 

міжнародного досвіду. 

2. Дослідження діючого механізму державного планування і фінансового 

забезпечення геологічного вивчення надр в Україні з врахуванням стадійності 

геологорозвідувальних робіт та суб’єктів їх виконання в рамках реалізації 

мінерально-сировинної політики. 

3. Аналіз регіонального аспекту розвитку та відтворення мінерально-

сировинної бази України та пошук можливих шляхів фінансування регіональних 

(місцевих) програм розвитку мінерально-сировинної бази з метою активізації 

заходів щодо раціонального використання та охорони надр на регіональному рівні. 
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4. Визначення оптимальної моделі «життєвого циклу» геологічного 

вивчення та промислового освоєння родовищ корисних копалин з врахуванням 

регіональних аспектів і міжнародного досвіду. 

Методи досліджень. Для досягнення поставленої мети було використано 

комплекс загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, зокрема: 

- методи статистичного моделювання та прогнозування для оцінки стану та 

перспектив відтворення мінерально-сировинної бази; 

-  методи статистичного аналізу (кореляційний і регресійний аналіз) та 

картографічні методи для вивченні регіональних особливостей розвитку 

мінерально-сировинної бази;  

- методи порівняльного аналізу та поваріантні техніко-економічні розрахунки 

для проведення геолого-економічної оцінки окремих родовищ корисних копалин.      

   Об’єкти дослідження систематизовано відповідно до поставлених завдань 

наступним чином: родовища корисних копалин; запаси корисних копалин, які 

обліковуються Державним балансом за регіональною ознакою; окремі ділянки надр, 

надані в користування відповідно до чинних спеціальних дозволів. 

Предмет дослідження – мінерально-сировинна політика держави в умовах 

асоціації з ЄС з врахуванням стадійності геологічного вивчення надр та 

особливостями їх фінансового забезпечення. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Вперше обґрунтовано та запропоновано оптимальну модель «життєвого 

циклу» вивчення та промислового освоєння родовищ корисних копалин вітчизняної 

мінерально-сировинної бази зважаючи на вимоги до стадійності 

геологорозвідувальних робіт та відповідних джерел їх фінансування, з урахуванням 

системи геологічних ризиків та ризиків гірничого бізнесу. 

Удосконалено та систематизовано ознаки, що покладені в основу класифікації 

мінерально-сировинної політики. Запропоновано регіональну класифікацію 

мінерально-сировинної бази за ознаками інтенсивності використання, ступеня 

промислового освоєння наявних розвіданих запасів, забезпеченості запасами 

окремих груп корисних копалин, активності робіт із погашення та потенційного 
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приросту запасів корисних копалин. Вдосконалено систему моніторингу, складання 

та виконання регіональних (місцевих) програм розвитку МСБ та запропоновано 

шляхи їх фінансового забезпечення з урахуванням вимог децентралізації, що 

широко запроваджена в Україні.  

Отримали подальший розвиток твердження про необхідність зміни парадигми 

інституційного забезпечення геологічного вивчення та використання надр з 

урахуванням кон’юнктури світових ринків та необхідності залучення інвестицій в 

розвиток і відтворення МСБ. 

Практичне значення отриманих результатів. Практичне значення одержаних 

результатів пов’язано із розробкою пропозицій і нових підходів щодо визначення 

оптимальної моделі освоєння надр  з врахуванням стадійності 

геологорозвідувальних робіт та джерел їх фінансування, що дасть змогу ефективної 

організації ГРР та використання коштів в рамках їх комерціалізації.   

Надані рекомендації в частині запровадження зарубіжного досвіду ефективної 

моделі інституційного забезпечення надрокористування нададуть змогу осучаснити 

структуру Державної служби геології та надр України в умовах асоціації з ЄС. 

Висновки щодо неефективності державного фінансування 2 та 3 стадії ГРР з 

врахуванням системи ризиків (геологічних, ризиків гірничого бізнесу та інших) 

можуть бути враховані при внесені змін в діючу Загальнодержавну Програму 

розвитку МСБ до 2030 року в частині повної або часткової відмови від фінансування 

вищевказаних робіт.  

Проведений аналіз в частині забезпеченості запасами корисних копалин МСБ 

та активності надрокористувачів за адміністративно-територіальними одиницями 

виступить інформаційною платформою для прийняття управлінських рішень бізнесу 

щодо гірничих інвестиційних проектів.  

Розроблена типова регіональна (місцева) програма розвитку МСБ може бути 

законодавчо закріплена та впроваджена на виконання норм Кодексу про надра в 

частині обов’язкової участі місцевих органів влади в розроблені, затверджені та 

виконанні місцевих програм розвитку МСБ, раціонального використання і охорони 

надр. 
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Рекомендації щодо зарахування частини збору за надання спеціального дозволу 

на користування надр до місцевих бюджетів та визначення його як одного з джерел 

фінансування можуть бути враховані при внесення змін до Бюджетного кодексу 

України як результат виконання програми децентралізації. 

Особистий внесок автора. Робота містить теоретичні та методичні положення 

і висновки, сформульовані дисертанткою особисто. Усі основні результати, 

висновки та наукова новизна, які винесені на захист, отримані здобувачем 

самостійно. Використані в дисертації думки та висновки інших авторів мають 

відповідні посилання і використані лише для підкріплення ідей здобувача. 

Апробація результатів дисертації відбувалась в рамках VI Всеукраїнської 

молодіжної наукової конференції-школи «Сучасні проблеми геологічних наук» (Київ, 

2016),  V Міжнародної науково-практичної конференції «Надрокористування в 

Україні. Перспективи інвестування», (Трускавець, 2018), XXI Всеукраїнської 

наукової конференції молодих учених «Актуальні проблеми природничих і 

гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених» (Черкаси, 2019), наукової 

конференції, присвяченої 50-річчю інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення 

імені М.П. Семененка «Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в 

Україні» (Київ, 2019), IX Всеукраїнської молодіжної наукової конференції-школи 

«Сучасні проблеми наук про Землю» (Київ, 2019), засіданнях Вченої ради ННІ 

«Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 12 наукових праць 

зокрема: 6 наукових статей у фахових наукових виданнях, з них 3 у наукових 

фахових виданнях України, які входять до міжнародних науко метричних баз даних; 

1 стаття у не фаховому науковому виданні та 5 матеріалів і тез доповідей на 

наукових конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 4-х 

розділів, висновків та списку використаних джерел. Обсяг основного тексту 

дисертації складає 168 сторінок  друкованого тексту, що включає 38 рисунків, 57 

таблиць. У переліку літератури 187 найменувань. Загальна кількість сторінок – 203. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТИТУЦІЙНЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАДР 

 

1. 1 Нормативно-правове забезпечення геологічного вивчення та використання 

надр в Україні. 

 

Нормативно-правове регулювання геологічного вивчення та використання надр 

в Україні забезпечується системою законодавчих та підзаконних нормативно-

правових актів. До законодавчих актів слід віднести  Конституцію України, Кодекс 

України про надра та інші закони в сфері надрокористування. Підзаконні 

нормативні акти функціонують у формі указів, постанов, наказів, розпоряджень та 

інших відомчих нормативно-правових актів. Такі підзаконні нормативні акти не 

повинні суперечити законодавчим нормативним актам, деталізувати їх та визначати 

порядок їх виконання та застосування враховуючи специфіку відносин в сфері 

геологічного вивчення та використання надр.  

Визначено, що реалізація законодавчої ініціативи в сфері правового 

забезпечення надрокористування забезпечується системою державних інституцій. 

Відповідно до своїх повноважень кожен суб’єкт законодавчої та нормативно-

правової ініціативи видає відповідні нормативно-правові акти в сфері геологічного 

вивчення, використання та охорони надр. Верховна Рада забезпечує прийняття 

Конституції України, Кодексів та інших законів; Президент України – указів; 

Кабінет Міністрів України – постанов та розпоряджень; міністерства, в тому числі 

профільні (Міністерство екології та природних ресурсів, Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості) та центральний орган виконавчої влади в сфері 

надрокористування (Державна служба геології та надр України) – накази; державні 

підприємства та організації, що належать до сфери управління центрального органу 

виконавчої влади в сфері надрокористування (в тому числі Державна комісія по 

запасах) – накази, інструкції, порядки, методичні вказівки та рекомендації. 
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Законодавство в сфері надрокористування слід систематизувати відповідно до 

напрямів нормативно-правового забезпечення геологічного вивчення, використання, 

охорони та відтворення надр.  Автором виділено шість напрямів такого 

забезпечення: 

- загальні положення вивчення, використання, охорони та відтворення надр; 

- організаційно-правове забезпечення функціонування державних інституцій в 

сфері вивчення, використання, охорони та відтворення надр; 

- науково-методологічне та технічне забезпечення обліку, систематизації, 

вивчення, використання, охорони та відтворення надр; 

- процедурно-організаційне забезпечення та організація геологорозвідувальних, 

гірничих робіт та їх контроль; 

- організаційно-правовий та економічний супровід надання надр в 

користування; 

- розвиток мінерально-сировинної бази та його фінансове забезпечення. 

Базові положення надрокористування закріплені Конституцією України, 

Кодексом України про надра, Законом України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» та іншими законами, що відображають загальні положення 

користування окремих груп чи видів корисних копалин. 

Фундаментальні положення щодо визначення надр як об’єктів власності 

Українського народу закріплено статтею 13 Конституції України [69]. Слід 

зауважити, що відповідно до найвищого, за юридичною силою, нормативно-

правового акту, здійснення від імені народу України виключних майнових прав 

надано органам державної влади та органам місцевого самоврядування в межах їх 

повноважень, визначених законодавчо. Загальні положення вивчення, використання, 

охорони та відтворення надр регулюються Кодексом України «Про надра» [67].  

Регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних 

ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного 
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впливу діяльності суб’єктів господарювання на навколишнє природне середовище, 

збереження природних ресурсів здійснюється в рамках Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» [53].  Надрокористування 

стратегічно важливих енергетичних корисних копалин регулюється Законом 

України «Про нафту і газ», що визначає основні правові, економічні та організаційні 

засади діяльності нафтогазової галузі України та регулює відносини, пов’язані з 

особливостями користування нафтогазоносними надрами, видобутком, 

транспортуванням, зберіганням та використанням нафти, газу та продуктів їх 

переробки з метою забезпечення енергетичної безпеки України [52]. Коло питань 

щодо порядку застосування нормативних документів в сфері надрокористування та 

вимог системного формування офіційного актуалізованого переліку чинних 

нормативних документів з проведення геологічних досліджень, пошуку, розвідки та 

оцінки запасів і ресурсів регламентується Наказом Державного комітету природних 

ресурсів України «Про затвердження Правил нормативного забезпечення 

геологічного вивчення надр» [80].  

Порядок функціонування державних інституцій регулюється рядом законів, 

постанов, розпоряджень, указів та наказів, що визначають функціональне 

призначення державних інституцій в сфері надрокористування та їх компетенції. 

Визначення Міністерства екології та природних ресурсів як центрального органу 

виконавчої влади у системі органів виконавчої влади, що забезпечує і формує 

державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та 

екологічної безпеки, його завдання та повноваження визначені Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство 

екології та природних ресурсів України» [115]. Склад, організаційну структуру, 

основні завдання та загальні принципи фінансування державної геологічної служби 

визначає Закон України «Про державну геологічну службу України» [47].  

Правові, організаційні та фінансові основи діяльності Державної служби 

геології та надр, як центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну 

політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, 

визначає постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 
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Державну службу геології та надр України» [116]. Перелік організацій та установ, 

що входить до сфери управління Державної служби геології та надр визначається 

розпорядженням  Кабінету Міністрів «Про передачу цілісних майнових комплексів 

державних підприємств, установ та організацій до сфери управління Державної 

служби геології та надр» [145]. Створення, реорганізація та ліквідація  підприємств 

та організацій, що підпорядковані Державній службі геології та надр, регулюється 

окремими постановами, розпорядженнями та наказами. Так, наприклад, створення 

державного підприємства «Українська геологічна компанія», як нової державної 

інституції в сфері надрокористування, відбулось шляхом реорганізації існуючого 

державного підприємства відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про реорганізацію північного державного регіонального геологічного 

підприємства «Північгеологія» [146]. Основні функції та завдання, які покладені на 

державні підвідомчі інституції, регулюються окремими постановами та наказами, 

шляхом затвердження їх статутів та положень. Так, постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження статуту Національної акціонерної компанії «Надра 

України» [124], затверджено її статут, який визначає мету, предмет діяльності, 

завдання, засновників, юридичний статус, порядок використання прибутку, 

організаційно-розпорядчі органи компанії, тощо. Головні завдання діяльності 

Державної комісії України по запасах корисних копалин пов’язані з провадженням 

науково-технічної діяльності щодо проведення на замовлення користувачів надр або 

за дорученням відповідних центральних органів виконавчої влади державної 

експертизи геологічних матеріалів з визначення і використання надр та оцінки 

запасів корисних копалин, що визначені в Положенні та затверджені Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну комісію 

України по запасах корисних копалин» [117]. 

Наступний блок нормативно-правових актів регулює коло питань, що пов’язані 

з нормативним забезпеченням науково-методологічного та технічного супроводу, 

обліку, систематизації, вивчення, використання, охорони та відтворення надр. До 

таких слід віднести постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», якою 
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класифіковані корисні копалини на загальнодержавні та місцеві з чітко визначеним 

переліком [113]. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин за промисловим 

значенням, за ступенем техніко-економічного вивчення, за ступенем геологічного 

вивчення, за ступенем вірогідності закріплена постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин 

державного фонду надр» [108]. Критерії, за якими визначаються запаси корисних 

копалин, як незначні, закріплено постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження критеріїв, за якими визначаються незначні запаси корисних копалин» 

[109]. Визначення об’єктів видобутку основних видів корисних копалин закріплено 

постановою Кабінету Міністрів України «Про Державний фонд родовищ корисних 

копалин України» [107]. Порядок обчислення вартості запасів і ресурсів корисних 

копалин родовищ або ділянки надр, що надаються у користування визначено 

постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики визначення 

вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що 

надаються у користування» [111]. Порядок і умови проведення державної 

експертизи та оцінки запасів корисних копалин визначено Постановою Кабінету 

Міністрів «Про затвердження Положення про порядок проведення державної 

експертизи та оцінки запасів корисних копалин» [114]. Процедура розпорядження 

(надання у користування і продаж) геологічної інформації про надра, отриманої за 

результатами робіт з геологічного вивчення надр, експлуатації родовищ корисних 

копалин або використання їх з іншою метою, визначеною законодавчо, визначається 

постановою Кабінету Міністрів України «Питання розпорядження геологічною 

інформацією» [104]. Перелік корисних копалин, відомості про які становлять 

державну таємницю, визначено наказом Служби безпеки України «Про 

затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» [95]. Чисельні 

методичні рекомендації, вказівки та інструкції, що затверджені наказами Державної 

комісії України по запасах корисних копалин регулюють питання пов’язані з 

нормативним забезпеченням науково-методологічного та технічного супроводу, 

обліку, систематизації, вивчення та використання надр. 
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Процедурно-організаційне забезпечення та організація геологорозвідувальних, 

гірничих робіт та їх контроль регулюються рядом законів та постанов. 

Регламентування послідовності проведення геологорозвідувальних робіт у процесі 

геологічного вивчення надр на групу твердих корисних копалин визначено Наказом 

Комітету з питань геології та використання надр «Про затвердження Положення про 

стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини» [82] та на підземні 

води (гідрогеологічні роботи) наказом Міністерства екології та природних ресурсів 

України «Про затвердження Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на 

підземні води (гідрогеологічні роботи) [83]. Процедура доведення геологічних 

завдань, складання кошторисно-проектної документації, планування, виконання, 

прийняття та оцінка результатів геологорозвідувальних робіт, що здійснюються в 

межах державного фінансування на території України, її континентальному шельфі 

та у виключній економічній зоні регулюється постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за 

рахунок коштів державного бюджету» [118]. Правові та організаційні засади 

проведення гірничих робіт, забезпечення протиаварійного захисту гірничих 

підприємств, організацій та установ визначає «Гірничий закон України» [18]. 

Законні підстави щодо проведення планових заходів державного нагляду 

(контролю) Державною службою геології та надр закріплені постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь 

ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та 

раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових 

заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр» 

[110]. План таких перевірок затверджується щорічно наказами Державної служби 

геології та надр України. 

Організаційно-правовий та економічний супровід надання надр в користування 

забезпечується системою нормативно-правових актів, що регулює це коло питань. 

Платність надання надр у користування окремо визначено Податковим кодексом 

України [101], що регулює відносини у сфері справляння рентної плати за 

користування надрами, порядок її адміністрування, платників, їх права та обов’язки, 
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компетенцію контролюючих органів. Розподіл рентної плати за користування 

надрами за рівнями бюджетів (державний та місцевий) визначено Бюджетним 

кодексом [14]. Регламент розрахунку початкової ціни продажу на аукціоні 

спеціальних дозволів на право користування надрами визначено в постанові 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики визначення початкової 

ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами» 

[112]. Процедура продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування 

надрами регламентується постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на 

користування надрами» [120]. Питання надання спеціальних дозволів на 

користування надрами та процедура продовження строку його дії, переоформлення, 

видачі дубліката, зупинення дії чи анулювання дозволу та внесення до нього змін 

визначає Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

надання спеціальних дозволів на користування надрами» [119]. Закон України «Про 

угоди про розподіл продукції» [54], що спрямований на створення сприятливих 

умов для інвестування в пошук, розвідку, видобування корисних копалин, визначає 

порядок укладання угод про розподіл продукції. Особливості правовідносин при 

видобуванні, переробці уранових руд та використанні продуктів їх переробки 

визначено Законом України «Про видобування і переробку уранових руд» [31]. 

Правові основи і принципи державного регулювання видобутку, виробництва, 

використання, зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль 

за їх операціями визначено Законом України «Про державне регулювання 

видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння та контроль за операціями з ними» [32]. 

Законодавче регулювання розвитку мінерально-сировинної бази та його 

фінансове забезпечення перш за все визначено та закріплено в Законі України «Про 

затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази 

України на період до 2010 року» [48] та Законом України «Про затвердження 

Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на 

період до 2030 року» [49]. Фінансове забезпечення щорічно визначається Законом 
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України «Про державний бюджет» на відповідний рік та наказами головного 

розпорядника коштів, Міністерства екології та природних ресурсів, «Про 

затвердження паспорту бюджетної програми 2404020 «Розвиток мінерально-

сировинної бази». Механізм використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті за програмою «Розвиток мінерально-сировинної бази» визначено 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної 

бази та внесення змін до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за 

рахунок державного бюджету» [121]. Заходи, щодо реанімування геологічної галузі, 

які як результат сприяння розвитку мінерально-сировинної бази визначені Рішенням 

Ради національної безпеки і оборони України «Про заходи щодо підвищення 

ефективності державного управління у галузі геологічного вивчення та 

використання надр» [155]. 

Перелік вищезгаданих нормативно-правових актів має оглядовий характер 

нормативно-правового забезпечення надрокористування та не є вичерпним.  

Досі існує ряд неузгодженостей між нормативно-правовими актами в сфері 

геологічного вивчення, використання та охорони надр.  

Так, Законом України «Про державну геологічну службу», [47] фінансування 

робіт з геологічного вивчення надр здійснюється за рахунок коштів від збору за 

геологорозвідувальні роботи, який враховуючи норми чинного Податкового кодексу 

України [101], виключений з переліку загальнодержавних та місцевих податків та 

зборів.  

Неврегульоване питання щодо суб’єкта погодження місцевих програм розвитку 

мінерально-сировинної бази, а саме: Кодекс України «Про надра» [67] не визначає 

такі повноваження жодної з гілок влади в сфері надрокористування, а Закон України 

«Про державну геологічну службу» визначає, що таке погодження повинно бути 

здійснено саме державною геологічною службою, що не закріплено в завданнях 

самої Державної служби геології та надр, як частини такої служби, що визначені її 

Положенням [47,116].  
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До сьогодні не надано правову оцінку використання надр на тимчасово-

окупованих територій України, як в межах чинних спеціальних дозволів, так і без 

них, на період такої окупації. Не врегульовано питання щодо механізму 

призупинення чи анулювання таких дозволів на період окупації Автономної 

Республіки Крим. На законодавчому рівні не визначено механізм повернення коштів 

з державного бюджету надрокористувачам, які сплатили збір за надання 

спеціального дозволу на користування надрами, але його не отримали за рядом 

об’єктивних обставин.  

Досить вразливими залишаються коло питань пов’язаних з державним 

геологічним контролем надрокористування, так як Кодексом України «Про надра» 

та Законом України «Про державну геологічну службу» не визначено вичерпний 

перелік підстав для зупинення господарської діяльності; причинно-наслідковий 

зв'язок між порушеннями та санкціями за порушення вимог законодавства; перелік 

порушень, які є підставою для видачі органом державного нагляду (контролю) 

припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа; спосіб та форми 

здійснення державного нагляду (контролю) [58]. 

Залишається без належного правового забезпечення і механізм погодження з 

Державною службою геології та надр України державного замовлення на підготовку 

кадрів в сфері надрокористування та виконання наукових досліджень вищими 

навчальними закладами України та академічними установами.  

 

1. 2. Сучасний стан інституційного забезпечення геологічного вивчення та 

використання надр в Україні 

 

Ефективність функціонування будь-якої галузі залежить від організаційно-

правової форми інституцій, що її утворюють, розподілу функцій та завдань в межах 

повноважень кожної з інституцій та позиціонування інституцій як складової 

системи, що утворює галузь. Враховуючи, що за роки незалежності українська 

геологічна служба, як ключова інституція геологічної галузі, неодноразово зазнавала 

структурних змін – від Державного Комітету України по геології та використанню 
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надр до Державної служби геології та надр України (Держгеонадр), то і інституційне 

забезпечення геологічного вивчення та використання надр в Україні перебуває в 

процесі становлення та пошуку ефективної моделі державного управління на 

принципах збалансованості, результативності, законності, неупередженості, 

стабільності, прозорості та ефективності. Для пошуку оптимальної моделі 

державного інституційного забезпечення геологічного вивчення та використання 

надр в Україні доцільним є вивчення сучасного стану функціонування Державної 

геологічної служби та подальше його співставлення із міжнародним досвідом [5].  

Інституційне забезпечення геологічного вивчення надр реалізується в рамках 

взаємодії двох суб’єктів держави та надрокористувача в інтересах третього – народу 

України. Держава, як інституція забезпечує правовий супровід надрокористування, 

розвиток мінерально-сировинної бази, економічне регулювання, моніторинг та 

контроль в сфері геологічного вивчення та використання надр, надрокористувачі, в 

свою чергу, - виступають як безпосередні споживачі геологічної інформації для 

отримання «геологічного продукту». Слід зауважити, що в сфері геологічного 

вивчення та використання надр держава виступає посередником та представляє 

інтереси народу України, виключною власністю якого, є надра відповідно до діючої 

нормативно-правової бази України [5].  

 

Рис. 1.1. Механізм взаємодії суб’єктів надрокористування в Україні [5].  
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Предметом взаємодії суб’єктів надрокористування виступають надра, що 

надаються у користування для геологічного вивчення, видобування корисних 

копалин, будівництва та експлуатації споруд, не пов’язаних з надрокористуванням, 

створення геологічної території наукового та культурного значення, для виконання 

робіт, передбачених угодою про розподіл продукції та задоволення інших потреб. В 

свою чергу, надрокористувач несе фінансові витрати для отримання надр у 

користування у формі плати за видачу спеціального дозволу на користування 

надрами, плату за видачу ліцензії на видобування дорогоцінних металів, рентну 

плату та інші витрати, пов’язані з користуванням надр (рис.1.1). 

Процес взаємодії «надрокористувач - держава - народ України» в рамках 

геологічного вивчення та використання надр забезпечується комплексом державних 

та недержавних інституцій. Виходячи з аналізу діючої нормативно-правової бази та 

функціонального призначення, інституційне забезпечення вивчення та використання 

надр доцільно розділити на три блоки впливу: інституції загальної компетенції, 

міжгалузеві інституції спеціальної компетенції та галузеві інституції спеціальної 

компетенції (рис. 1.2) [5]. 

Інституції загальної компетенції – це уповноважені органи державної 

законодавчої та виконавчої влади, на яких покладено разом із функціями 

загальнодержавного значення в сфері соціально-економічного розвитку держави ще 

і ряд типових функцій законодавчо-регулюючого характеру в рамках реалізації 

державних повноважень для кожної галузі. Такі інституції можливо розглядати за 

двома напрямами – законодавчі та нормативно-утворюючі (Верховна Рада України, 

Кабінет Міністрів  України) та локально-виконавчі інституції (органи місцевого 

самоврядування, місцеві органи виконавчої влади). Інституції спеціальної 

компетенції (галузеві та міжгалузеві) певними авторами [148] розглядаються як 

інституції, для яких управління у галузі використання та охорони надр є головним 

або одним з головних напрямів їх діяльності. Таке тлумачення не зовсім відображає 

специфіку управління геологічною галуззю. 

Міжгалузеві інституції спеціальної компетенції слід розглядати як допоміжні 

інституції, яким притаманне виключне право регулювання в кожній галузі точкових, 
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притаманних тільки їм владних повноважень: бюджетна політика, адміністрування 

податків та зборів, реалізація політики в сфері освіти та науки, екологічна безпека, 

поресурсне управління та гірничий нагляд. Галузеві інституції спеціальної 

компетенції мають специфічні владні повноваження та виконують функції щодо 

обслуговування виключно геологічної галузі та діяльність яких спрямована на 

геологічне вивчення та використання надр з метою отримання геологічного 

продукту. Такими інституціями є Міністерство екології та природних ресурсів, 

Державна служба геології та надр, виконавці геологорозвідувальних робіт  

приватного сектору економіки та підвідомчі установи та організації Держгеонадр, 

гірничовидобувні фірми та підприємства [5]. 

 

Рис. 1. 2. Інституційне забезпечення геологічного вивчення та використання 

надр в Україні [5]. 
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геології та надр України. Керівництво та управління геологічною галуззю 

забезпечує безпосередньо апарат Державної служби геології та надр України, а 

виконання завдань, покладених на Держгеонадр відповідно до Положення [116], 

реалізується через систему державних підприємств та установ, що входять до сфери 

її управління. Таким чином державну геологічну службу України формує 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

геологічного вивчення та раціонального використання надр та державні 

підприємства, установи та організації, які входять до сфери його управління [5]. 

Державну службу геології та надр України очолює Голова, що має двох 

заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та 

звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра 

України, внесеним на підставі пропозицій Міністра екології та природних 

ресурсів.

 

Рис. 1.3. Структура апарату управління Держгеонадр України [5,30, 153]. 
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галузі, та окремі головні спеціалісти, що виконують функцію внутрішньої безпеки 

Держгеонадр як органу виконавчої влади. До загальних структурних підрозділів 

відносяться управління економіки та бухгалтерського обліку, юридичне управління, 

відділ документообігу та контролю, відділ з управління персоналом, сектор 

організаційно-аналітичного забезпечення та комунікацій. До спеціальних 

підрозділів доцільно віднести департамент геології, департамент державного 

геологічного контролю, департамент дозвільної та міжнародної діяльності. 

Департамент геології складається з 4 відділів, на яких покладено низку функцій з 

наукового супроводу ГРР, геологічних і геофізичних досліджень нафти і газу, 

регулювання питань в сфері гідрогеології, екогеології, рудних та нерудних корисних 

копалин. Функція державного геологічного контролю реалізується через 

Департамент державного геологічного контролю, що складається з відділу 

контролю за геологічним вивченням та використанням надр та 6 відділів за 

міжрегіональною ознакою: центральний, східний, західний, південний, північний, 

азовсько-чорноморський.  Департамент дозвільної та міжнародної діяльності 

складається з 4 відділів, що забезпечують дотримання законодавства у сфері 

надання надр у користування, аукціонної діяльності, міжнародного співробітництва, 

регуляторної політики та взаємодії з правоохоронними органами [5]. Блок 

внутрішньої безпеки, що складається з окремих незалежних головних спеціалістів, 

які не входять до структурних підрозділів Держгеонадр, виконують функції 

контролю, забезпечення режимно-секретної та мобілізаційної роботи, курують 

питання з запобіганню проявів корупції та проведення внутрішнього аудиту. 

Основні функції, які виконує Держгеонадр: узагальнює практику застосування 

законодавства в сфері надрокористування; виконує функцію державного замовника 

з приросту запасів корисних копалин; веде кадастр, каталог відомостей про 

геологічну інформацію,  облік родовищ корисних копалин та запасів; формує резерв 

родовищ дорогоцінних металів і каміння; веде облік робіт і досліджень в сфері 

надрокористування; розробляє карти сейсмічного районування території України; 

проводить організаційно-кординаційну роботу; видає та здійснює адміністрування 

спеціальних дозволів; здійснює геологічний контроль та ряд заходів щодо його 
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супроводу; здійснює контроль за ефективним і цільовим використанням державних 

коштів щодо геологічного вивчення надр; забезпечує розвиток мінерально-

сировинної бази шляхом організації ГРР в тому числі пошуку і розвідки корисних 

копалин; організовує проведення державної експертизи геологічних звітів та оцінки 

запасів та геологічних матеріалів; здійснює проведення наукових досліджень; 

формує державне замовлення на підготовку фахівців в геологічній галузі [5].   

Виконання функцій Держгеонадр відбувається в рамках діяльності державних 

підприємств та організацій, що належать до сфери її управління. На даний час таких 

підприємств, організацій налічується більше 20 [145]. Відповідно до чинного 

законодавства вищевказані підприємства та організації можна згрупувати за 

організаційно правовою формою господарювання: державні організації, державні 

(регіональні) підприємства, казенні підприємства, державні комісії, публічні 

акціонерні товариства, національні акціонерні компанії, інститути (рис.1.4).  

 

Рис. 1.4. Система підприємств та організацій, що належать до сфери управління 

Держгеонадр [5]. 
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проведення експертно-кошторисної експертизи; сейсмічний та інженерно-

геофізичний супровід; регіональне географічне вивчення територій; проведення 

пошукових та пошуково-оціночних робіт; розвідку та видобуток корисних копалин; 

регіональний геологічний контроль; державну експертизу та оцінку запасів 

корисних копалин. 

До державних організацій в системі Держгеонадр входять територіальні 

інспекції державного геологічного контролю. Так як державний геологічний 

контроль здійснюється за регіональною ознакою, то і державні організації, що його 

забезпечують, а саме територіальні інспекції державного геологічного контролю за 

веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр, поділяються на 

Донецьку, Південну, Центральна, Західну, Північно-східну та Чорноморську. 

Основне завдання даних інспекцій полягає в забезпеченні збору матеріалів та оцінці 

результатів діяльності користувачів надр, необхідних для здійснення контролю за 

виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або угоди про 

умови користування надрами в межах визначених дозвільними документами.  За 

кожною територіальною інспекцією закріплені адміністративно-територіальні 

одиниці, в межах яких здійснюється державний геологічний контроль: «Донецька» 

охоплює Донецьку, Луганську, Харківську області; «Південна» – Одеську, 

Херсонську, Миколаївську, Дніпропетровську, Запорізьку області, «Центральна» - 

Вінницьку, Житомирську, Київську, Кіровоградську, Хмельницьку, Рівненську, 

Черкаську області та місто Київ; «Західна» - Івано-Франківську, Львівську, 

Закарпатську, Волинську, Чернівецьку та Тернопільську області; «Північно-східна» 

- Полтавську, Сумську та Чернігівську область.  

Державні підприємства, що входять до сфери управління Держгеонадр 

поділяються на регіональні геологічні підприємства та групу вузькоспеціалізованих 

державних підприємств: ДГП «Державна комісія з експертизи геологічних проектів 

та кошторисів «Геолекспертиза»», ДГП «Укргеофізика», ДНВП «Державний 

інформаційний геологічний фонд», ДП «Бурштин України», ДП «Українська 

геологічна компанія». 
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Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів 

«Геолекспертиза» державне підприємство, що виконує ряд спеціалізованих функцій, 

а саме: здійснює експертизу проектно-кошторисної документації, геологічних 

матеріалів; проводить оцінку вартості геологічної інформації для її подальшої 

комерціалізації; здійснює аудит документів і проектів в області підрахунку запасів 

родовищ корисних копалин; проводить моніторинг та наукове супроводження 

надрокористування; забезпечує виконання робіт з моніторингу та наукового 

супроводження надрокористування [65].   

Найбільшою організацією з проведення геофізичних робіт на нафту, газ та інші 

види корисних копалин в Україні є Державне геофізичне підприємство 

«Укргеофізика». Дане підприємство спеціалізується на польових 

сейсморозвідувальних, рудних та інженерно-геофізичних роботах, обробці та 

інтерпретації сейсмічної інформації, на проведенні геофізичних досліджень та робіт 

в свердловинах; підготовці висновків на продовження терміну дії спеціалізованого 

дозволу на користування надрами; на наданні освітніх послуг [98]. 

Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний 

геологічний фонд України» (ДНВП «Геоінформ України») – науково-виробнича 

установа, яка збирає, зберігає, аналізує та надає у користування інформацію, що 

утворилася в процесі геологічного вивчення та використання надр. Метою 

діяльності ДНВП «Геоінформ України» є  надання архівних геологічних документів, 

аналітичних матеріалів та іншої інформаційної продукції органам державної 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствам, установам, 

організаціям, об’єднанням громадян, а також приватним особам в Україні та за її 

межами [76]. 

Монополістом серед державних підприємств щодо видобутку та переробки 

бурштину є ДП «Бурштин України». Дане підприємство реалізовує свою продукцію 

через мережу власних фірмових магазинів і дилерів у багатьох регіонах України 

[127]. 

Державне підприємство «Українська геологічна компанія» є одним з 

найстарших в галузі та створене разом з початку її виникнення. ДП «Українська 
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геологічна компанія» успішно проводить дослідження з регіонального геологічного 

вивчення надр Землі, пошук і розвідку усіх видів твердих корисних копалин, а 

також прісних і мінеральних підземних вод на території північної, північно-західної 

і центральної України [131]. 

Наступна група підприємств, що входять до сфери управління Держгеонадр, це 

Державні регіональні геологічні підприємства: «Донецькгеологія», 

«Північгеологія», Причорноморське та Східне державне регіональне геологічне 

підприємство. Дана група підприємств здійснює ряд типових функцій в сфері 

геологічного вивчення та використання надр, а саме: геологічне вивчення надр, 

проведення пошукових, пошуково-оцінювальних та  розвідувальних робіт з 

врахуванням спеціалізації на відповідних корисних копалинах та регіональною 

ознакою. 

Група казенних підприємств (КП) геологічної галузі представлена трьома 

підприємствами: КП «Південукргеологія», КП «Кіровгеологія», КП 

«Південекогеоцентр». Діяльність КП «Південукргеологія» охоплює 6 

адміністративних областей України, в межах яких здійснюють свою діяльність 8 

структурних підрозділів – Сумську, Полтавську (Кременчуцька КГЕ), Харківську 

(Харківська КГЕ), Дніпропетровську (КГЕ «Кривбасгеологія», Придніпровська ГГП, 

Регіональний центр геологічних досліджень), Запорізьку (Білозірська КГЕ, 

Бердянський ГГЗ) та частково Донецьку області (Приазовська КГЕ). Основним 

завданням КП «Кіровгеологія» є проведення геологорозвідувальних робіт на уран та 

іншу стратегічну сировину та радіологічні дослідження. До його складу входять 

пошуково-зйомочні експедиції № 46 ( м. Первомайськ Миколаївської області) та № 

60 (м. Бровари Київської області), у склад якої входить Центральна лабораторія, 

Управління виробничо-технічним забезпеченням (м. Коростишев Житомирської 

області). КП «Південекогеоцентр» за місцем реєстрації перебуває на тимчасово-

окупованій території [128-129].   

Слід зауважити, що відповідно до статті 76 Господарського кодексу України 

[19] надано вичерпний перелік умов, при яких доцільно створення у галузях 

економіки саме казенного підприємства, а саме: законом дозволено здійснення 
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господарської діяльності лише державним підприємствам; основним (понад 50 

відсотків) споживачем продукції (робіт, послуг) виступає держава; за умови 

господарювання неможлива вільна конкуренція товаровиробників чи споживачів; 

переважаючим (понад 50 відсотків) є виробництво суспільно необхідної продукції, 

яке за своїми умовами і характером потреб, що ним задовольняються, як правило, не   

може бути рентабельним; приватизацію майнових комплексів державних 

підприємств заборонено законом; здійснюється медичне обслуговування населення. 

Виходячи з вищевказаного переліку КП «Південукргеологія», КП 

«Південекогеоцентр» віднесено до даної групи підприємств виключно за ознакою 

заборони приватизації.  

Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ) відповідно до 

Положення [117] є  установою, що діє при Держгеонадр і провадить науково-

технічну діяльність, пов'язану з проведенням на замовлення користувачів надр або 

за дорученням відповідних  центральних органів виконавчої влади державної 

експертизи геологічних матеріалів з вивчення і використання надр та оцінки запасів 

корисних копалин. 

Метою діяльності Національної акціонерної компанії «Надра України» є 

проведення пошукових  та  розвідувальних  робіт  на родовищах корисних копалин в 

Україні та поза її межами,  а також  здійснення переробки окремих видів корисних 

копалин; сприяння залученню  інвестицій у розвиток розвідки,  розробки та 

промислової експлуатації родовищ корисних копалин; забезпечення поліпшення та 

нарощування  мінерально-сировинної бази  держави  як основи розвитку 

видобувних та переробних галузей національної економіки [ 124]. 

Український державний геологорозвідувальний інститут  є єдиною в Україні 

науково-дослідною установою, що здійснює науковий супровід усіх стадій 

геологорозвідувальних робіт на всі види корисних копалин [130].  

На сьогоднішній день державні інституції в сфері надрокористування в Україні 

забезпечують виконання всіх трьох стадій геологорозвідувальних робіт від 

регіонального геологічного вивчення територій, пошуку та пошукової оцінки 

родовищ корисних копалин до розвідки родовищ корисних копалин. Слід 
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зауважити, що державне замовлення на виконання таких робіт припадає виключно 

на державні інституції, що належать до сфери управління Держгеонадр в рамках 

виконання відповідної бюджетної програми хоча відповідно до Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку 

мінерально-сировинної бази [118 ], виконавцями геологорозвідувальних робіт за 

цією програмою є спеціалізовані підприємства усіх форм власності. 

Тобто, держава, забезпечуючи інституційний та фінансовий супровід II та III 

стадії ГРР, які є досить дорого вартісними та ризикованими за змістом та 

отриманням «геологічного продукту», не стимулює, а прямо блокує активність 

недержавних інституцій щодо фінансування та проведення таких робіт. Також, слід 

зауважити, що відсутність конкуренції та існування державної монополії на 

отримання державного фінансування на виконання робіт з розвитку МСБ 

викликають занепокоєність та ставить під сумнів прозорість процесу прийняття 

таких робіт, а отже і їх якості [5]. Регіональні геологічні, геофізичні та 

геологознімальні роботи (I стадія ГРР) в розвинутих країнах здебільшого виконують 

та фінансують з державного та федеральних бюджетів. Наприклад, фінансування 

картувальних робіт забезпечується бюджетними коштами: для проведення програм 

навчального геологічного картування залучають кошти університетів, а також 

практикують участь організацій, які зацікавлені в результатах робіт. Пошукові і 

пошуково-оцінні роботи (II етап ГРР) в розвинутих країнах, як правило, мають 

комерційне фінансування оскільки спрямовані на відкриття та економічну оцінку 

родовищ корисних копалин. Розвідувальні роботи (III стадія ГРР) виконуються та 

фінансуються бізнесом і лише для об’єктів, рентабельність яких доведено [25]. 

Для пошуку оптимальної моделі державного інституційного забезпечення 

геологічного вивчення та використання надр в Україні доцільним є вивчення 

міжнародного досвіду, його співставлення із вітчизняними умовами  

надрокористування та виявлення наступних структурних змін. Саме тому  уряд 

України звернувся до урядів країн ЄС, США та Канади провести незалежну 

експертну оцінку функціонування та діяльності Державної служби геології та надр 

України. В рамках даної оцінки було досліджено функції та відповідальність, 
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підпорядкованість та делегування повноважень, структура Держгеонадр, система 

конгломератних підприємств та установ Держгеонадр, суб’єкти виконання наукових 

досліджень в сфері надрокористування, механізм фінансування галузі та 

законодавство в сфері геологічного вивчення, використання та охорони надр. В 

результаті таких досліджень експерти дійшли висновку, що наявна структура 

Державної геологічної служби України неефективна, є фрагментальною, занадто 

складна, критично мало фінансована та без чіткої місії, що сукупно згубно впливає 

на економіку та процвітання видобувної галузі України [23,64].     

 

1.3 Міжнародний досвід інституційного забезпечення геологічного вивчення 

та використання надр 

 

Для пошуку оптимальної моделі інституційного забезпечення геологічного 

вивчення та використання надр в Україні необхідно провести аналіз діючої системи 

організації та управління в сфері надрокористування країн ЄС та одного з лідерів в 

сфері видобутку корисних копалин - Австралії. Незважаючи на те, що Державна 

служба геології та надр України виконує багато функцій, притаманних геологічним 

службам Європейського Союзу, Канади і США, на думку міжнародних експертів, зі 

сторони виглядає так, що Держгеонадра займається лише державним геологічним 

контролем та видачею спеціальних дозволів на користування надрами, а не 

організацією ефективного розвитку вітчизняної мінерально-сировинної бази на 

середньо - і довгострокову перспективу [23,64]. Крім того, на думку експертів 

геологічних служб ЄС, загальне керівництво розробкою стратегії і політики в сфері 

державного регулювання мінерально-сировинною базою і надрокористування у 

Державній службі геології та надр України є надзвичайно автономним, а чинна 

система видачі спецдозволів на користування надрами – занадто ускладнена і 

недостатньо прозора [ 23,64]. 

 Сьогодні ряд вітчизняних вчених [20-21] виділяє дві групи країн ЄС за 

кількістю і обсягами видобутку мінеральної сировини. На їх думку, перша група 

об’єднує країни ЄС з досить розвинутою видобувною промисловістю, орієнтованою 
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на переробку сировини та виробництво вторинної мінерально-сировинної продукції 

(газу і вугілля, металів та деяких видів гірничотехнічної сировини), часто зі значним 

її експортним потенціалом [20-21]. Друга група представлена рештою країн, де 

корисні копалини, переважно будівельної групи, видобуваються виключно для 

власних потреб, а видобуток інших груп корисних копалин видобувається в 

незначних або обмежених обсягах. До першої групи віднесено такі країни  - Швеція, 

Норвегія, Фінляндія, Польща, Греція, Сербія, Чехія, Болгарія, Словаччина, Болгарія, 

Угорщина та Румунія. Геологічні служби вищевказаних країн покликані вживати дії 

щодо активізації обсягів пошукових та геологорозвідувальних робіт з боку бізнесу, 

та як наслідок - приросту запасів родовищ корисних копалин, які перебувають на 

стадії інтенсивної розвідки за умови введення їх в експлуатацію найближчим часом. 

Друга група представлена країнами, де видобуток мінеральної сировини 

здійснюється в обмежених обсягах або не проводиться взагалі. До другої групи 

входять досить високорозвинені країни – Великобританія, Франція, Німеччина, 

Італія, Австрія та інші країни, де видобуток корисних копалин взагалі не 

відбувається. Країни, що входять до другої групи, направлені переважно на 

розбудову не мінерально-сировинної бази, а на розбудову мінерально-сировинного 

комплексу.  Геологічні служби даних країн покликані вирішувати, перш за все, 

правові, соціально-економічні та екологічні проблеми, пов’язані з логістикою 

мінеральної сировини та її безпосередньою переробкою. 

В даній роботі буде досліджено структуру геологічних служб країн першої 

групи – Швеція, Фінляндія та Польща; другої групи – Франція, Німеччина та 

Великобританія. Окремо буде виділено досвід інституційного забезпечення 

геологічного вивчення та використання надр Австралії. 

Геологічна служба Швеції (Sveriges Geologiska Undersökning - (SGU)) є 

центральним урядовим органом при Міністерстві підприємництва та інновацій 

Швеції (Näringsdepartementet). Дане експертне агентство покликано проводити 

дослідження в сфері вивчення наявних та перспективних ділянок надр з метою 

отримання якісної геологічної інформації.  Штатна чисельність SGU складає 

близько 250 співробітників, більшість з яких в Уппсалі, інші розміщуються в 
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регіональних відділеннях у Гетербозі, Лунді, Стокгольмі, Мальо, а також Лулео 

(Гірнича інспекція). Щорічне фінансування SGU складає 340 млн. шведських крон.   

 

Рис. 1.5. Структура геологічної служби Швеції [184]. 

 

Геологічну службу Швеції (SGU) очолює генеральний директор, у якого в 

підпорядкуванні перебувають його заступники, незалежний внутрішній аудитор та 

головний гірничий інспектор, який очолює гірничу інспекцію. SGU складається з 5 

департаментів, що відображають завдання, які на неї покладені. Департамент 

мінеральних ресурсів включає відділ економічної геології, відділ геофізики, відділ 

геологічної інформації мінеральної сировини та гірничодобувної промисловості. 

Департамент фізичного планування складається з 4 відділів: геології поверхневих 

родовищ корисних копалин, основ геології, морської геології, морської експлуатації 

та технологій. Напрям гідрогеології представлений окремим департаментом, який 

включає 4 відділи: управління підземними водами, моніторингу підземних вод, 

відновлення забруднених ділянок, гідрології гірських порід (рис.1.5.). 

Адміністративну функцію виконує департамент оперативної підтримки, який 

включає відділ планування, економіки, IT, менеджменту геоданих, управління 

персоналом, зв’язків з громадськістю,  діджиталізації, безпеки, стабільного 

розвитку. Окреме місце в системі геологічної служби Швеції посідає Гірнича 
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інспекція, яку очолює Гірничий інспектор,  що відповідає за видачу дозволів на 

розвідку та видобуток корисних копалин. Ключова функція геологічної служби 

Швеції є задоволення потреб суспільства в якісній геологічній інформації стосовно 

рівня запасів корисних копалин, просторового планування, охорони довкілля, 

промислової вразливості та національної безпеки. Основні функції SGU: підтримка 

розвитку гірничорудної промисловості; сприяння використання геологічної 

інформації в процесі планування геологічного вивчення та використання надр 

(картування ґрунтів, картування ресурсів підземних вод, геохімічне та геофізичне 

картування); екологізація надрокористування (створення програми «Підземні води 

хорошої якості» та «Нетоксичне довкілля»); виведення геології та геологічних знань 

на перший план у соціальних дискусіях в межах наукових шкіл (щороку SGU  

фінансує університети Швеції на 5,8 млн. шведських крон в рамках виконання 

дослідницьких проектів), гірничий контроль [184].  

Державна геологічна служба Фінляндії (Geologiska forskningscentralen -(GTK)) є 

державною установою при Міністерстві економіки та зайнятості Фінляндії (Työ- JA 

elinkeinoministeriö), що позиціонується урядом як провідний європейський центр з 

оцінки розвитку і використання геологічних ресурсів.  

 

Рис. 1.6. Структура геологічної служби Фінляндії [171]. 

 

Регіональні офіси GTK розміщуються в містах Кокколі, Рованіємі, Куопіо, 

Еспо, загальна штатна чисельність співробітників складає 420 осіб. Основні напрями 
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наукових досліджень GTK: економічна геологія, геоінформатика, прикладна 

мінералогія, гідрогеологія, геоенергетика, геонаукове моделювання міста, підземне 

будівництво шахт та промислових сховищ. 

GTK підзвітна Раді директорів, яку призначає уряд Фінляндії  до складу якої 

входять голова - заступник генерального директору добувної компанії Nordkalk Oy 

Ab, віце-голова – генеральний директор з енергетики Міністерства економіки та 

зайнятості, члени – керуючий директор Фінської асоціації консалтингових фірм 

SKOL, директор з продажу Spatineo Inc, професор Університету східної Фінляндії, 

радник Міністерства з охорони навколишнього природного середовища. Очолює 

GTK генеральний директор, якому підпорядковуються оперативний директор, 

директор проектів та замовлень, директор з питань управління персоналу, директор 

з маркетингу та комунікацій, директор з науки та інновацій, директор економіки 

корисних копалин, директор зі стратегій та діджиталізації. Структура GTK (рис. 

1.6.) представлена 14 відділами, які відповідають за такі напрями: інженерна 

геологія та геоенергетика, будівництво та оцінка ділянок, економічна геологія, 

морська геологія, геологія руди та економіка корисних копалин, рудні та промислові 

корисні копалини, переробка мінералів та їх дослідження, торф’яні ресурси, 

підземні води, прикладна геофізика, промислове середовище та переробка, 

регіональні геодані та їх тлумачення, корпоративне управління геоданими, цифрові 

продукти та послуги [171].  

Досить цікавим в питаннях державного інституційного забезпечення 

геологічного вивчення та використання надр є досвід Польщі як члена-країни ЄС. 

Економіка Польщі, як і більшості країн ЄС, залежить від імпорту корисних копалин. 

Центральним органом виконавчої влади в сфері надрокористування в Польщі є 

Міністерство навколишнього природного середовища, до складу якого, входять два 

спеціалізованих департаменти в сфері геологічного вивчення та використання надр: 

департамент геології та геологічних кондицій та департамент геологічного нагляду. 

Особливе місце для геологічної галузі в системі наукових інститутів Міністерства 

охорони НПС Польщі займає Польський геологічний інститут - Національний 
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дослідний інститут геологічної служби Польщі (PIG-PIB). В структуру даного 

інституту входить Геологічна служба Польщі [5].   

 

Рис. 1.7. Організаційна структура Польського геологічного інституту – 

Національного дослідного інституту геологічної служби Польщі (PIG-PIB) [5,180]. 

 

Структура Польського геологічного інституту (PIG-PIB) (рис. 1.7.) 

представлена науковою радою, адміністративно-управлінським корпусом, науковим 

блоком та Геологічною службою. До складу геологічної служби Польщі як 

підрозділу PIG-PIB входять такі відділи: координації геологорозвідувальних робіт, 

геології та економічної геології, геологічної картографії та регіональних геологічних 

програм, інженерної геології, гідрогеології та навколишнього середовища, 

геологічних баз даних, програмного моделювання геологічних процесів, 

геологічний архів. До складу групи відділів досліджень та розробок, що відповідає 

за науковий напрям входять вчений секретар та такі відділи: планування та 

досліджень, мінеральних ресурсів та енергетичних корисних копалин, відділ 

регіональної геології, відділ гідрогеології навколишнього природного середовища, 

моделювання геологічних процесів, видавничий відділ [5]. Основні функції, що 

виконує державні інституції геологічного сектору Польщі: науково-інформаційний 

супровід, геологічний нагляд, екологічна безпека [5]. 

Геологічна служба Великобританії (British Geology Survey - (BGS)) знаходиться 

в материнському підпорядкуванні Ради  досліджень природного середовища (Natural 

Environment Research Council - (NERC)), яка входить до складу Державного 

управління з питань науки (Government office for Science), що є підвідомчою 

організацією Департаменту з питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії 
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(Department for business, energy and industrial strategy). Фінансове забезпечення 

діяльності BGS складає 55 млн. фунтів стерлінгів, та має два джерела походження - 

державне та недержавне в рамках комерційних консультацій та інших послуг. 

Геологічна служба Великобританії має 11 локацій, роботу яких забезпечують 

регіональні представництва в Единбурзі (Шотландія), Оксфорді (Великобританія), 

Лондоні (Великобританія) та Кардіффі (Уельс), загальна штатна чисельність 

працівників складає близько 660 осіб [160]. 

 

Рис. 1.8. Структура геологічної служби Великобританії (BGS) [161]. 

 

Структура BGS (рис. 1.8.) досить цікава, відображає регіональний аспект 

інституційного забезпечення геологічного вивчення, використання та охорони надр 

та складається з виконавчих органів та наукового Правління, якому сама служба 

фактично і підзвітна. Слід зауважити, що до правління BGS переважно входять 

провідні науковці інших країн світу, очолює правління голова, члени правління 

представлені: директором природознавчого музею, головним операційним 

директором Ради  досліджень природного середовища (NERC), головним 

виконавчим директором BGS, головним операційним директором BGS, президентом 

Французького національного центру наукових досліджень (CNRS), представником 
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федерального наукового департаменту природних ресурсів Канади (NRCan), членом 

ради університету Кардіфф, директором Університету Еріот-Ватт, контролером 

групи VP Finance AstraZeneca.  

Виконавчий орган BGS очолює виконавчий директор, якому підпорядковані 

головний операційний директор та директор з питань науки і техніки, який 

відповідає за 8 напрямів наукової роботи геологічної служби: дослідження в сфері 

енергії, ресурсів та поводження з відходами; вивчення геозагроз, пов’язаних з 

інженерною геологією та інфраструктурними проектами; зміни навколишнього 

природного середовища та їх вплив на морські об’єкти та підземні води; регіональна 

геологія за адміністративно-територіальним принципом; геохімія сполук та їх 

безпечність;  менеджмент інформаційного та програмного забезпечення в науках 

про Землю. Операційний блок BGS забезпечує стандартні функції адміністрування 

BGS. Основні функції, що виконує Геологічна служба Великобританії як для уряду 

так і в рамках виконання комерційних проектів: науково-консультаційний супровід 

уряду; моніторинг мінерально-сировинної бази, оцінка ефективності її 

використання; дослідження екологічної безпеки; картування, моделювання та 

візуалізація геологічних даних з метою реалізації інфраструктурних проектів (в т.ч. 

будівництва споруд); діджиталізація та переведення геологічної інформації в 3-D 

формат; створення та актуалізація геологічних баз даних [160].  

Інституцією, що виконує у Франції роль геологічної служби виступає Бюро 

досліджень геології мінеральних ресурсів (Bureau de recherches géologiques et 

minières - (BRGM)), роботу якого координує Міністерство вищої освіти, досліджень 

та інновацій (Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 

(MESRI)) та Міністерство екологічного та інклюзивного переходу (Ministre de la 

Transition Ecologique et Solidaire - (MTES)). Відповідно до Декрету №59-1205  «Про 

адміністративно-фінансову організацію Бюро досліджень геології мінеральних 

ресурсів» [164] BRGM є державною установою промислового та комерційного 

характеру, місія якого полягає у проведенні фундаментальних та прикладних 

досліджень ґрунту та надр, а також проведення експертизи технологічних та 

промислових розробок в даній галузі. 
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Рис. 1.9. Структура Бюро досліджень геології мінеральних ресурсів Франції 

(BRGM) [162]. 

 

Наглядовим  органом BRGM є Рада директорів, яка складається з: 7 

представників уряду в особі міністрів, що відповідають за економіку, питання 

формування бюджету, закордонні справи, співробітництво, науку, промисловість, 

охорону навколишнього природного середовища; 5 осіб, обраних за їх 

компетенцією, та 6 представників галузі. Рада директорів визначає орієнтири 

діяльності BRGM та забезпечує їх реалізацією,  строк повноважень ради становить 5 

років. Безпосереднє керівництво BRGM здійснює голова та виконавчий директор, у 

якого в підпорядкуванні перебуває заступник виконавчого директора – науковий 

директор та відділ мінеральних ресурсів, департамент води, навколишнього 

природного середовища та екотехнологій, відділ ризиків та їх запобігання, 

лабораторний відділ, відділ цифрової інфраструктури та послуг, регіональний відділ 

та блок відділів операційного (відділ персоналу, відділ фінансів, бухгалтерський 

відділ) та комерційного характеру (виробничий відділ, відділ стратегії досліджень та 

комунікацій, відділ розвитку та міжнародний відділ) (рис. 1.9.). Окремо в структурі 

BRGM виділено відділ аудиту та оцінки якості. Основні функції, які виконує BRGM: 

дослідження в сфері наук про Землю; створення геологічної карти; систематизація, 

архівування, затвердження та надання геологічної інформації; розробка нормативно-
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методичного забезпечення створення та використання геологічної інформації; 

представництво на міжнародному рівні; підготовка курсів та забезпечення  

перепідготовки фахівців геологічної галузі; гірничий контроль [163,174].  

Німеччина  виконує роль флагмана економічного розвитку в системі країн ЄС 

та є одним з найбільших споживачів сировини у всьому світі, особливо мінеральної 

сировини. Частина такої сировини забезпечується внутрішнім ринком, але 

недостатність металічних корисних копалини робить Німеччину імпортозалежною. 

Потужний індустріальний потенціал Німеччини та відсутність необхідних 

мінеральних ресурсів для його існування та розвитку, зумовлюють досить логічно 

вибудувану систему інституцій геологічного вивчення та використання надр 

Німеччини [5].  

 

Рис. 1.10 Державне інституційне забезпечення геологічного вивчення та 

використання надр в Німеччині [5]. 

 

Особливості адміністративно-територіального ладу Німеччини та нерівномірне 

залягання (розташування)  корисних копалин за регіональною ознакою 

обумовлюють дворівневу структуру державного забезпечення геологічного 

вивчення та використання надр  в Німеччині [5,186].  

 Федеральне інституційне забезпечення в сфері геологічного вивчення та 

раціонального використання надр в Німеччині здійснюється через Міністерство 

економіки та енергетики Німеччини (Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie - 
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(BMWi)), яке фінансує діяльність спеціального представника уряду Німеччини з 

реалізації ініціативи прозорості в видобувній галузі, центрального геолого-

наукового органу Федерального інституту геонаук та природних ресурсів 

(Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe - (BGR)) та інституції над 

регіонального значення Інституту прикладної геофізики імені Лейбница (Leibniz-

Institut für Angewandte Geophysik - (LIAG)) (рис.1.10) [181,176].   

Слід зауважити, що Федеральний інститут геонаук та природних ресурсів 

(BGR), Державне відомство гірничовидобувної промисловості, енергетики та 

геології (Landesamt für Bergbau Energie und Geologie - (LBEG)) та Інститут 

прикладної геофізики імені Лейбниця (LIAG) утворюють організаційний та 

логістичний альянс GEOZENTRUM HANNOVER, що виступає в якості сучасного 

постачальника послуг з незалежної професійної оцінки, якості та надійності в усіх 

питаннях геології [181, 177]. 

Федеральний інститут геонаук та природних ресурсів (BGR) виконує функцію 

консультанта федерального уряду Німеччини щодо оцінки стану та динаміки ринку 

енергетичних ресурсів, металевих та неметалевих корисних копалин, змін в їх 

запасах, методах оцінки, розвідки та видобутку з врахуванням затверджених 

екологічних норм; бере участь в розробці регіональних норм використання 

підземних вод та поводження з ґрунтами; приймає участь в установці федерального 

обладнання для утилізації радіоактивних відходів; надає консультації уряду щодо 

безпеки використання підземних сховищ; розробляє спеціалізовану геологічну 

інформацію (в т.ч. карти); відслідковує глобальну активність землетрусів на 

центральній сейсмологічній обсерваторії ФРГ. Слід зауважити, що до складу BGR 

входить Німецьке агентство мінеральних ресурсів (Deutsche Rohstoffagentur - 

(DERA)), яке виконує роль  центральної інформаційно-консультаційної платформи в 

сфері аналізу та оцінки міжнародних ринків сировини, енергетичних та мінеральних 

корисних копалин. Дане агентство досліджує ризики, пов’язані з витратами на 

видобуток, закупівельними цінами та цінами поставки сировини переважно для 

уряду ФРГ[5,167].  
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Інститут прикладної геофізики імені Лейбница (LIAG) є  незалежним дослідним 

інститутом, що проводить дослідження в області прикладної геофізиці, що 

покликані вирішити майбутні питання суспільного значення, такі як розвідка, 

використання та захист георесурсів або оцінка георизиків. Даний інститут 

фінансується спільно федеральним урядом та землями в якості інституту над 

регіонального значення [5,181].  

Інституційне забезпечення геологічного вивчення та раціонального 

використання надр на регіональному рівні здійснюється геологічними службами 

Земель в складі Департаменту економіки або Департаменту охорони навколишнього 

природного середовища. Геологічні служби Земель в складі Департаменту 

навколишнього природного середовища представлені в 10 Землях: Баварія, Шлезвіг-

Гольштейн, Гамбург, Берлін, Гессен, Тюрингія, Баден-Вюртемберг, Мекленбург-

Передня Померанія, Заарланда, Саксонія; в складі Департаменту економіки в 6 

Землях: Брандербург, Бремен, Нижня Саксонія, Північний Райн-Вестфалія, 

Райнланд-Пфальц, Саксонія-Анхальт (рис. 1.11) [186,5]. 

 

Рис. 1.11. Державні геологічні служби федеральних земель Німеччини [5]. 

 

Структура та функції геологічних служб Земель Німеччини залежать від 
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(Райнланд-Пфальц) 
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(Саксонія-Анхальт) 



54 

 

корисних копалин на відповідній території. Якщо такий видобуток відбувається, то 

геологічна служба даної Землі відноситься до Департаменту економіки та має 

специфічну структуру, покликану регулювати гірничі відносини, якщо ж видобуток 

не відбувається, то геологічна служба таких Земель входить до складу Департаменту 

охорони НПС та виконує більш геолого-екологічні функції [5]. 

Окреме місце в системі державних геологічних служб федеративних земель 

Німеччини займає Державне відомство гірничовидобувної промисловості, 

енергетики та геології (LBEG), так як воно входить до альянсу GEOZENTRUM 

HANNOVER, та виконує більш урядові функції, які виходять за межі федеративних 

земель, хоча дане відомство перебуває у статусі федеративного земельного 

геологічного органу. Основним завданням  LBEG є надання адміністративних 

послуг з дозволу на видобуток корисних копалин, організація  гірничого нагляду в 

сфері видобутку корисних копалин, їх транспортування та збереження [177,182].  

Підсумовуючи особливості системи державних інституцій геологічного 

вивчення та використання надр в Німеччині, можна зробити висновок, що дані 

інституції виконують ряд ключових функцій – інформаційно-науковий супровід, 

моніторинг кон’юнктури мінерально-сировинної бази та політики країн світу щодо 

видобутку корисних копалин, сейсмологічний супровід, гірничий нагляд, екологічна 

безпека [5]. 

 Австралійські мінеральні та енергетичні ресурси є основним джерелом 

економічного та соціального багатства нації. Австралія має значні переваги у 

виробництві ресурсних товарів над іншими країнами та є лідером-експортером. Ця 

перевага обумовлена багатими та різноманітними мінеральними та енергетичними 

ресурсами; високоякісною геологічною інформацією в регіональному масштабі, що 

знижує ризики розвідки, видобутку та переробки; зрозумілою та прозорою 

законодавчою базою; дієвою системою державного адміністрування в сфері 

геологічного вивчення та використання надр [5].  
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Рис. 1.12 Державне інституційне забезпечення геологічного вивчення та 

використання надр в Австралії [5]. 

 

Державне інституційне забезпечення геологічного вивчення та використання 

надр в Австралії є дворівневим з врахуванням адміністративно-територіального 

устрою країни (рис 1.12) [5]. Урядовим профільним органом з питань геології та 

гірничої справи в Австралії є Міністерство (департамент) промисловості, інновацій 

та науки (Department of Industry, Innovation and Science), діяльність якого, 

координується Міністром ресурсів Північної Австралії (Minister for Resources and 

Northern Australia) та Міністром промисловості, науки та техніки (Minister for 

Industry, Science and Technology) . Діяльність даного міністерства розподілена за 4 

ключовими блоками: наука, інновації, промисловість, геологія [185,5,178].  Напрям 

геологія представляє Geoscience Australia – провідна в Австралії державна наукова 

геологічна організація, що виступає радником з питань геології та географії 

Австралії. Дана організація впроваджує наукові знання в геологічне вивчення та 

використання надр Австралії та має Робочу програму Geoscience Australia, що 

розрахована на 5 років в період з 2018 до 2022 року та складається з 6 пріоритетних 

блоків (табл. 1.1) [183].   

Очолює Geoscience Australia головний виконавчий директор в підпорядкуванні 

у якого перебуває головний вчений та 5 структурних підрозділів [179]. 
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Таблиця 1.1 

Структура Робочої програми Geoscience Australia (2018-2022 рр) [5,183]. 

№ Стратегічні пріоритетні 

напрями робочої 

програми Geoscience 

Australia 

Бажані результати 

  в період з 2018-2022 рік  

1 Створення ресурсної 

заможності Австралії  

- підвищення інвестиційної конкурентоспроможності 

мінеральних та енергетичних ресурсів Австралії 

- власне видобування корисних копалин та енергетичних 

ресурсів через відкриття нових родовищ 

- оптимізація споживання ресурсів для розвитку економіки 

- створення інституту довіри до управління сектором 

корисних копалин та енергоресурсів 

2 Забезпечення безпеки 

населення Австралії 

- зниження економічних, соціальних та екологічних ризиків 

внаслідок стихійних лих 

- доступність системи моніторингу та раннього сповіщення 

стихійних лих для підвищення рівня безпеки  

3 Забезпечення водними 

ресурсами 

- безперебійна доступність суспільства до ресурсу 

підземних вод 

- впевненість суспільства в екологічності використання 

підземних вод 

4 Управління морською 

юрисдикцією  

- деталізоване картування морського дна океану з метою 

забезпечення достовірної бази даних для безперебійного 

управління та використання його морських активів 

5 Забезпечення 

фундаментальною 

географічною 

інформацією  

- авторитетні джерела національної картографічної 

інформації, включаючи карти, дані та глобальну 

навігаційну систему 

6 Підтримка знань та 

можливостей в 

геонауці 

- безперервний процес проведення геофізичних досліджень 

та збір геологічної інформації   

- вільна доступність геофізичних даних та карт в якості 

суспільного ресурсу для прийняття управлінських рішень 

 

Організаційна структура Geoscience Australia представлена 5 напрямами [5]: 

напрям ресурсів, який представлений відділом ресурсів, в компетенцію якого 

входять дослідження в галузі енергетичних систем, мінеральних систем, 

консультації та просування ресурсів; напрям позиціонування та безпеки суспільства, 

який представлений відділом, в сферу діяльності якого входить безпека суспільства, 

позиціонування національної інфраструктури, діяльність обсерваторії та їх наукова 

підтримка; напрям екологічна геологія, представлена відділом, що займається 

питаннями ґрунтів, національними дослідженнями Землі та моря та дослідженнями 

географічного розташування країни; напрям загального адміністрування очолює 
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головний операційний директор, напрям цифрової науки та інформації очолює 

головний науковий співробітник з інформаційних технологій, в компетенцію якого 

входить коло питань з адміністрування наукових даних, наукові обчислення, 

цифрові наукові платформи, інформаційна політика та інформатика (табл.1.2.).  

Таблиця 1.2 

Організаційна структура Geoscience Australia [179] 

Chief Executive Officer of Geoscience Australia  

Chief 

Scientist 

Resource 

scientist 

Positioning 

and 

Community 

Safety 

Environmental 

Geoscience 

Enabling 

Services 

Digital Science 

and Information 

Chief 

Scientist 

Chief of 

Division 

Chief of 

Division Chief of Division 

Chief Operating 

Officer 

Chief Scientific 

Information 

Officer 

  

Energy 

Systems 

Community 

Safety Groundwater 

Chief Finance 

Officer 

Discovery and 

Engagement 

  

Mineral 

Systems 

National 

Positioning 

Infrastructure 

National Earth 

and Marine 

Observations 

Chief Human 

Resources 

Officer 

Digital Science 

Infrastructure 

and Integration 

  

Resources 

Advice and 

Promotion 

Observatories 

and Science 

Support 

National Location 

Information 

Business 

Engagement and 

Improvement 

Scientific 

Computing 

      

Digital Earth 

Africa 

Governance and 

Risk 

Digital Science 

Platforms 

        Communications 

Data Policy and 

Informatics 

        

Building 

Services   

 

Відповідно до фінансового плану Geoscience Australia уряд Австралії в період з 

2018 року по 2022 рік планує профінансувати дану організацію на 744455 тис.$, за 

результатами надання профільних послуг сама організація планує залучити 160884 

тис.$ при загальних витратах в 952329 тис.$ [5,183].   

Регіональний рівень інституційного забезпечення геологічного вивчення та 

використання надр забезпечується геологічними підрозділами 7 штатів: геологічна 

служба Департаменту первинної промисловості та ресурсів (Department of Primary 

Industry and Resources - (DPIR)) уряду Північної території, Геологічна служба 

Західної Австралії (Geological Survey of Western Australia - (GSWA)) Департаменту з 

питань горно рудної промисловості, регулювання промисловості та безпеки 

(Department of Mines, Industry Regulation and Safety  - (DMIRS)), Геологічна служба 

штата Квінсленд (Geological Survey of Queensland - (GSQ)), Геологічна служба 
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Південної Австралії (Geological Survey of South Australia - (GSSA)) Департаменту 

енергетики та гірничої справи, Департамент промисловості Нового Південного 

Уельсу (NSW Department of Planning, Industry and Environment), підрозділ в штаті 

уряду Вікторія, підрозділ мінеральних ресурсів Тасманії (Mineral Resources 

Tasmania) Департаменту державного росту (Department of State Growth of Tasmanian) 

[ 165, 166, 168 , 169, 170,173]. 

Підсумовуючи досвід організації державного інституційного забезпечення 

геологічного вивчення та використання надр в Австралії, можна зробити висновок, 

що на загальнодержавному рівні уряд Австралії виконує більш представницько-

інформаційні функції: розробляє та впроваджує нормативно-правові засади 

надрокористування, забезпечує дослідження з моніторингу мінерально-сировинної 

бази Австралії та країн світу, займається популяризацією мінерально-сировинного 

комплексу Австралії та впроваджує комплекс заходів щодо підвищення 

інвестиційної привабливості для проведення ГРР та робіт з видобутку корисних 

копалин, підтримує геологічні бази даних та надає безперебійний доступ до якісної 

геологічної інформації, відслідковує та забезпечую екологічність 

надрокористування [5].  

Таблиця 1.3 

Співставлення відомчого підпорядкування геологічних служб країн ЄС та Австралії 
Профільне міністерство 

(департамент), що реалізує державну 

політику в сфері вивчення, 

використання та охорони надр 

Авс

трал

ія 

Нім

еччи

на 

Пол

ьща 

Фр

ан

ція 

Вел

икоб

рита

нія 

Шве

ція 

Фін

лянд

ія 

Ук

раї

на 

Міністерство підприємництва та 

інновацій 

     +   

Міністерство економіки та зайнятості        +  

Міністерство екології та  охорони 

навколишнього природного 

середовища 

  +     + 

Міністерство вищої освіти, 

досліджень та інновацій 

   +     

Департамент з питань бізнесу, 

енергетики та промислової стратегії 

    +    

Міністерство економіки та 

енергетики  

 +       

Міністерство (департамент) 

промисловості, інновацій та науки 

+        

 

https://www.dpie.nsw.gov.au/
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Для оцінки дієвості та ефективності української моделі інституційного 

забезпечення геологічного вивчення та використання надр було здійснено аналіз 

функцій та напрямів діяльності геологічних служб Австралії, Німеччини, Польщі, 

Франції, Великобританії, Швеції, Фінляндії та України. В процесі такого аналізу 

було виявлено як ряд типових так і ряд відмінних функцій для геологічних служб 

вищевказаних країн. 

Слід зауважити, що відомче підпорядкування геологічних служб країн ЄС та 

Австралії прямо відображає їх функціональну приналежність. Перша група країн 

(Швеція, Фінляндія, Польща), яка характеризується інтенсивним розвитком 

мінерально-сировинної бази, структура та відомче підпорядкування геологічних 

служб «заточена» під активізацію інвестиційної привабливості мінерально-

сировинної бази шляхом підготовки якісної геологічної інформації, створення на їх 

основі баз даних з вільним доступом для бізнесу. Тобто, робота геологічних служб 

вищевказаних країн, покликана не тільки задовольняти потреби урядів цих країн в 

частині консультування та інформаційного забезпечення стану використання, 

відтворення та охорони  надр, але і покликана співпрацювати з бізнес-структурами 

щодо залучення інвестицій в розвиток мінерально-сировинної бази. Друга група 

країн (Німеччина, Франція, Великобританія) характеризується гострою 

необхідністю розвитку мінерально-сировинного комплексу та ефективного 

використання наявних природних ресурсів. Геологічні служби даних країн, 

зосереджені на вивчення ринків сировини, логістики її доставки та збалансованості 

імпортного портфелю надр в рамках підтримки енергетичної та сировинної безпеки.  

Україна, як країна з потужною мінерально-сировинною базою, на сьогодні в 

особі Державної служби геології та надр не виконує як ряд ключових функцій як 

країн, що були віднесені до першої групи так і до країн другої групи. Ряд типових 

функцій, що виконують геологічні служби досліджуваних країн ЄС та Австралії,  

засвідчує, що Державна служба геології та надр України  має відносно логічну 

структуру. 
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Таблиця 1.4 

Співставлення основних функцій і напрямів діяльності, що забезпечуються 

державними інституціями з геологічного вивчення та використання надр країн ЄС 

та Австралії [5] 

Функції та напрями діяльності, що 

забезпечуються державними 

інституціями з геологічного вивчення 

та використання надр 

Авс

трал

ія 

Нім

еччи

на 

Пол

ьща 

Фр

ан

ція 

Вел

икоб

рита

нія 

Шве

ція 

Фін

лянд

ія 

Ук

раї

на 

Нормативно-правове забезпечення 

надрокористування 

+ + + + + + + + 

Науковий супровід ГРР + + + + + + + ± 

Регіональне геологічне вивчення 

територій, картування (I стадія ГРР) 

+ + + + + + + + 

Пошукові та пошуково-оціночні 

роботи (II стадія ГРР) 

± - - - - - - + 

Розвідка (III стадія ГРР) -* -* -* - - - - + 

Видобуток (фінансування за рахунок 

державних/місцевих бюджетів) 

-* -* -* - - - - + 

Інженерно-геофізичний та 

сейсмічний супровід 

+ + + + + + + + 

Оцінка запасів КК та ведення 

балансу запасів 

+ + + + + + + + 

Відкритий доступ до геологічної 

інформації 

+ + + + + + + ± 

Підтримка геологічних баз даних та 

їх адміністрування 

+ + + + + + + ± 

Аукціонна діяльність (в тому числі 

видача спеціальних дозволів) 

± ± ± - - - - + 

Геологічний контроль + + + + + + + + 

Гірничий нагляд + + + - + + + 

Експертно-кошторисна експертиза - - - + + + + + 

Моніторинг кон’юнктури ринків 

мінеральних ресурсів: кількісний 

вимір та цінова політика 

+ + + + + + + - 

Мінерально-сировинна безпека + + + + + + + - 

Популяризація мінерально-

сировинного комплексу та 

забезпечення проведення робіт з 

залучення інвестицій в розвиток 

МСБ 

+ - - + + + + - 

Широкі повноваження регіональних 

(місцевих) органів влади щодо 

розвитку МСБ 

+ + - - + + + - 

*в межах державного фінансування  

Але, враховуючи зарубіжний досвід, можна зробити висновок, що Державна 

служба геології та надр України не забезпечує ряд ключових та прогресивних 
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функцій в сфері геологічного вивчення та використання надр, таких як: моніторинг 

кон’юнктури ринків мінеральних ресурсів, популяризація мінерально-сировинного 

комплексу та забезпечення проведення робіт із залучення інвестицій в розвиток 

МСБ [5]. Для впровадження зарубіжного досвіду в частині активізації інвестиційної 

привабливості мінерально-сировинного комплексу України та розвитку мінерально-

сировинної бази, доцільно переглянути завдання та функції, що покладені в основу 

структури Держгеонандра України, доповнивши їх вищевказаними з відповідним 

внесенням змін в структуру Держгеонадра [5]. Дослідження досвіду 

функціонального призначення та ролі геологічних служб Австралії та Німеччини 

засвідчує ефективність та дієвість широких повноважень регіональних (місцевих) 

органів влади щодо розвитку МСБ. Так як в Україні не завершено процес 

децентралізації, досвід в частині надання широких повноважень місцевим органам 

самоуправління  щодо розвитку МСБ, не може бути повністю запроваджено без 

перегляду фінансових повноважень відповідних рівнів органів влади [5].  

Діяльність геологічної служби України зосереджена переважно на дозвільній 

діяльності та геологічному контролі. Разом з тим, досвід країн ЄС свідчить про 

видачу таких дозволів урядовими установами (міністерствами), що представляють 

фінансово-економічний блок, як такий, що забезпечує їх облік та прогноз 

надходжень від даних дозволів до дохідної частини бюджету. Нажаль, на сьогодні, 

не відповідність планових та фактичних показників щодо кількості та вартості 

дозволів на використання надр в Україні засвідчує низьку дисципліну в питаннях їх 

обліку та адмініструванні саме Державною службою геології та надр України. Що 

дає підстави розглянути передачу таких повноважень фінансово-економічному 

блоку уряду з наданням прав погодження їх видачі Державній службі геології та 

надр України. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1.  Визначено, що нормативно-правове регулювання геологічного вивчення та 

використання надр в Україні забезпечується системою законодавчих та підзаконних 
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нормативно-правових актів. В процесі дослідження систематизовано нормативно-

правову базу в сфері геологічного вивчення та використання надр відповідно до 

суб’єктів законодавчої ініціативи та напрямів регулювання. Визначено, що 

реалізація законодавчої ініціативи в сфері правового забезпечення 

надрокористування забезпечується системою державних інституцій. Виявлено 

окремі питання в сфері реалізації мінерально-сировинної політики та планування 

геологічного вивчення надр, що частково або повністю не врегульовані законодавчо: 

кошти від збору за геологорозвідувальні роботи як джерело фінансування 

геологорозвідувальних робіт; суб’єкт погодження місцевих програм розвитку МСБ; 

законодавчо відсутній правовий статус дозволів, що видані на користування надр на 

тимчасово-окупованих територіях, механізм їх припинення та анулювання; 

відсутній чіткий порядок державного геологічного контролю та механізм реалізації 

його приписів; не визначено механізму погодження державного замовлення на 

підготовку кадрів в сфері надрокористування та виконання наукових досліджень 

вищими закладами та науковими установами України. 

2. Розглянуто національний вимір інституційного забезпечення геологічного 

вивчення та використання надр. Визначено суб’єкти взаємодії в сфері 

надрокористування та показано механізм такої взаємодії.  Досліджено інституційну 

структуру управління та реалізації політики в сфері вивчення та використання надр. 

Виходячи з аналізу діючої нормативно-правової бази України  та функціонального 

призначення інституційного забезпечення вивчення та використання надр було 

виділено три блоки впливу: інституції загальної компетенції, міжгалузеві інституції 

спеціальної компетенції та галузеві інституції спеціальної компетенції.  

3. Визначено Державну службу геології та надр України як центральний орган 

виконавчої влади в складі Державної геологічної служби, досліджено основні 

функції та напрями діяльності. Виявлено, що Державна служба геології та надр 

України орієнтована фактично на контрольну та дозвільну функцію, а її сателітні 

інституції дублюють одна одну. Зроблено висновок, що наявна структура Державної 

геологічної служби України неефективна, є фрагментальною, занадто складною, без 
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чіткої місії, що сукупно згубно впливає на економічну та сировинну безпеку та 

процвітання видобувної галузі України.  

4. В процесі дослідження міжнародного досвіду інституційного забезпечення 

геологічного вивчення та використання надр країн ЄС та Австралії, було виявлено 

як ряд типових так і ряд відмінних функцій для геологічних служб вищевказаних 

країн. Державна служба геології та надр України не забезпечує ряд ключових та 

прогресивних функцій в сфері геологічного вивчення та використання надр, таких 

як: моніторинг кон’юнктури ринків мінеральних ресурсів, популяризація 

мінерально-сировинного комплексу та забезпечення проведення робіт із залучення 

інвестицій в розвиток МСБ. Для впровадження зарубіжного досвіду в частині 

активізації інвестиційної привабливості мінерально-сировинного комплексу України 

та розвитку мінерально-сировинної бази, доцільно переглянути завдання та функції, 

що покладені в основу структури Держгеонадр України, доповнивши їх 

вищевказаними з відповідним внесенням змін в структуру Держгеонадр.  
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РОЗДІЛ 2 

МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННА ПОЛІТИКА ТА ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ ГЕОЛОГІЧНОГО 

ВИВЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАДР  

 

2.1. Сучасна парадигма вітчизняної державної мінерально-сировинної політики 

 

Однією зі сфер державного менеджменту є державне управління в сфері 

надрокористування. У процесі управління природокористуванням держава виступає 

монопольним і легітимним суб’єктом такого управління. Державне втручання в 

суспільні процеси природокористування необхідне і неминуче з метою захисту 

суспільного інтересу незалежно від його носія [66]. Слід зауважити, що в процесі 

реалізації державної політики в сфері надрокористування, держава бере на себе 

функції, що не відповідають природі ринкової економіки. Доказом цього є 

невідворотній конфлікт між державою та надрокористувачами. Держава покликана 

регулювати процеси ощадливості та раціонального використання природних 

ресурсів, тоді як надрокористувачі - націлені виключно на отримання 

максимального прибутку за мінімальний проміжок часу в процесі такого 

використання природних ресурсів [66]. Складовими політики надрокористування є 

управління охороною навколишнього природного середовища, 

природокористуванням (в тому числі мінерально-сировинна політика) та 

екологічною безпекою. 

Однією із складових політики надрокористування є мінерально-сировинна 

політика. На сьогодні не існує законодавчого визначення мінерально-сировинної 

політики, але даний різновид державного впливу зустрічається в основних 

нормативно-правових актах щодо вивчення, раціонального використання та охорони 

надр на шляху до формування збалансованої мінерально-сировинної бази та 

мінерально-сировинного комплексу в цілому. Так, нормативно-правовий акт 

Президії національної академії наук України [126] визначає, що в розвинутих 

країнах цільова державна мінерально-сировинна політика – це політика, що 
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враховує стратегію надійного й ефективного забезпечення національної економіки 

мінеральною сировиною, включаючи реалізацію імпортно-експортного регулювання 

та стратегію довготермінових міжнародних відносин. За Гурським Д.С. [22] 

мінерально-сировинна політика – це політика тактико-стратегічних засад в галузі 

вивчення надр для відновлення МСБ тих видів мінеральної сировини, що 

експлуатуються, та створення мінерально-сировинної бази видів мінеральної 

сировини, які відсутні у виробничому процесі, але передумови виявлення та 

передачі у промислову розробку яких, є сприятливими з огляду на їх прогнозний 

потенціал та гостру потребу в них промисловості. На думку автора дисертаційного 

дослідження, мінерально-сировинна політика – це комплекс заходів та інструментів 

інституційного, організаційно-розпорядчого, законодавчого та  економічного впливу 

на суб’єктів надрокористування в процесі реалізації їх права на раціональне 

вивчення, використання та охорону надр. 

На законодавчому рівні досить детально висвітлена потужність МСБ України в 

Загальнодержавній програмі розвитку мінерально-сировинної бази на період до 

2030 року [49] та проекті розроблених змін до неї [100]. Так, синтезуючи дані 

вищевказаних джерел та інформації ДНВП «Геоінформ України», можна зробити 

висновок, що в надрах нашої країни виявлено 117 видів корисних копалин, близько 

10 тис. родовищ за 98 видами мінеральної сировини мають промислове значення, з 

них близько 3,7 тис. розробляються [49].  

Враховуючи аналіз динаміки кількості родовищ корисних копалин, можна 

зробити висновок про потужність вітчизняної МСБ та певну результативність в 

межах заходів щодо реалізації мінерально-сировинної політики України. Загалом за 

досліджуваний період загальна кількість родовищ корисних копалин збільшилась на 

3,6% з 9677 до 10023, в тому числі за рахунок збільшення на 16,6% кількості 

родовищ водної групи, на 3,3% родовищ неметалічних та на 2,4% родовищ паливно-

енергетичної групи. Загалом 50,7% всіх родовищ вітчизняної МСБ представлені 

родовищами неметалічних корисних копалин,  28,4% родовищами паливно-

енергетичних ресурсів, 17,4% родовищами водної групи та 3,4% родовищами 

металічних корисних копалин (табл. 2.1.).  
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Таблиця 2.1. 

Динаміка кількості родовищ корисних копалин в Україні* 

№ Групи 

корисних 

копалин 

Кількість родовищ корисних копалин (ум.од.) 
Станом на 

01.01.2013 

Станом на 

01.01.2014 

Станом на 

01.01.2015 

Станом на 

01.01.2016 

Станом на 

01.01.2017 

Станом на 01.01.2018 
Ум.од. Питома 

вага, % 

Відносний 

приріст, % 

(-/+) 

1 Паливно-

енергетичні 

ресурси 

2920 2924 2860 2843 2843 2851 28,4 -2,4 

2 Металічні 

корисні 

копалини 

340 343 347 345 346 344 3,4 + 1,2 

3 Неметалічні 

корисні 

копалини 

4918 4955 5012 5022 5049 5080 50,7 + 3,3 

4 Води 

підземні, 

лікувальні 

грязі та ропа 

лікувальна 

1499 1537 1582 1651 1705 1748 17,4 + 16,6 

5 Всього 9677 9759 9801 9861 9943 10023 100,0 + 3,6 

* складено за даними [151] 

Відсоток родовищ корисних копалин, що розробляються, в загальній кількості 

таких родовищ,  в 2012 році становить – 39,0%, в 2013 році – 39,1%, в 2014 році - 

38%, в 2015 році – 36,8%, в 2016 році – 37,3%, в 2017 році – 3 6,8% (табл. 2.2.). 

Таблиця 2.2. 

Динаміка кількості родовищ корисних копалин в Україні, що розробляються* 

№ Групи 

корисних 

копалин 

Кількість родовищ корисних копалин, що розробляються (ум.од.) 
Станом на 

01.01.2013 

Станом на 

01.01.2014 

Станом на 

01.01.2015 

Станом на 

01.01.2016 

Станом на 

01.01.2017 

Станом на 01.01.2018 
Ум.од. Питома 

вага, % 

Відносний 

приріст, % 

(-/+) 

1 Паливно-

енергетичні 

ресурси 

1147 1186 1206 1194 1199 1199 

32,6 

4,5 

2 Металічні 

корисні 

копалини 

132 132 130 123 124 123 

3,3 

-6,8 

3 Неметалічні 

корисні 

копалини 

1639 1642 1587 1534 1530 1499 

40,7 

-8,5 

4 Води 

підземні, 

лікувальні 

грязі та ропа 

лікувальна 

853 853 798 778 852 864 

23,4 

1,3 

5 Всього 3771 3813 3721 3629 3705 3685 100,0 -2,3 

* складено за даними [151] 

Таке зменшення загального показника питомої ваги родовищ, що 

розробляються, відбулось за рахунок зменшення відповідних показників в структурі 
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: групи металічних корисних копалин на 3%, неметалічних корисних копалин на 

3,8%, вод підземних на 7,5%. 

Враховуючи останні пропозиції щодо змін до Програми розвитку МСБ, то на 

сьогодні в Україні у значних обсягах ведеться  видобування кам'яного вугілля 

(близько 1 відсотка від загального видобутку у світі), товарних залізних (4,5 

відсотка) та марганцевих (9 відсотків) руд, урану, титану, цирконію, графіту (4 

відсотки), каоліну (18 відсотків), брому, вохри, нерудної металургійної сировини 

(кварцитів, флюсових вапняків і доломітів), хімічної сировини (самородної сірки, 

кам'яних і калійних солей), облицювального каменю (гранітів, габро, лабрадоритів), 

скляного піску тощо [100]. В Україні видобувається також вуглеводнева сировина, 

буре вугілля, торф, цементна сировина, тугоплавкі та вогнетривкі глини, сировина 

для виробництва будівельних матеріалів, йод, бром, різноманітні мінеральні води, 

дорогоцінне та коштовне каміння, п'єзокварц тощо. У відносно незначних обсягах 

здійснюється видобування нікелевих руд, золота, скандію, гафнію, бурштину, 

цеоліту, фосфатної сировини тощо [100, 49]. 

Загальний розподіл спеціальних дозволів за видами надрокористування вказує, 

що 82,6% надрокористувачів націлені на такий вид використання надр як їх 

видобуток, 10,9% на геологічне вивчення з промисловою розробкою, 5,1% - на 

геологічне вивчення, дослідно-промислову розробку та видобуток та лише 1,2% на 

геологічне вивчення (табл.2.3.).  

Активність надрокористувачів щодо отримання спеціальних дозволів на 

використання надр дає змогу оцінити ступінь економічної доцільності використання 

надр певних груп родовищ корисних копалин. Найбільш затребуваними щодо 

використання надр є родовища корисних копалин неметалічної групи, питома вага 

дозволів на їх використання складає 40,2%, на використання горючих корисних 

копалин така активність становить 27,7%, на води питні та поверхневі на 29,9%, на 

металічні корисні копалини 2,2%. 

Одним з індикативних показників щодо оптимальності реалізації заходів 

розвитку МСБ в межах мінерально-сировинної політики є показник терміну 

забезпеченості родовищ корисних копалин. 
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Таблиця 2.3.  

Структурний аналіз надрокористування в Україні в межах окремих видів 

користування надр в розрізі груп корисних копалин* 

№ 

п/п Види користування надр 

Кількість діючих спеціальних дозволів за групами корисних 

копалин (станом на 16.03.2019) 

Горючі 

корисні 

копали

ни 

Металі

чні 

корисні 

копали

ни 

Немета

лічні 

корисні 

копали

ни 

Води 

підземн

і 

Води 

повер

хневі 

Пром

ислов

о-

техно

генні Всього 

1 Геологічне вивчення 1   33 2     36 

2 

Геологічне вивчення з 

дослідно-промисловою 

розробкою 68 7 48 212     335 

3 

Геологічне вивчення, 

дослідно-промислова 

розробка, видобуток 155           155 

4 Угода про розподіл продукції 3           3 

5 Видобування 618 59 1153 700 1 3 2534 

6 Будівництво та експлуатація             0 

7 

Створення геологічних 

територій 5           5 

8 

Інші види користування 

надрами             0 

  Всього 850 66 1234 914 1 3 3068 

* складено за даними [99]. 

 

В основу розрахунку показника забезпеченості було покладено ділення обсягу 

запасів станом на 01.01.2018 року на середнє значення показника погашення таких 

запасів в період з 01.01.2013 року по 01.01.2018 року.  Розрахувавши такий показник 

окремо за родовищами корисних копалин, було здійснено поділ таких родовищ 

корисних копалин за групами відповідно до терміну забезпеченості (табл.2.4.). 

Окремо виділено 4 групи за термінами забезпеченості:  

- 1 група, де термін забезпеченості запасами складає до 10 років, до якої 

увійшли 14,1%  від загальної кількості родовищ корисних копалин, дана група 

забезпечена на 99,1% родовищами підземних вод, на 0,8% родовищами металічних 

корисних копалин та на 0,1% неметалічними корисними копалинами; 

- 2 група, де термін забезпеченості запасами складає від 10 до 60 років, до якої 

увійшли 11,8% від загальної кількості родовищ корисних копалин, дана група 

забезпечена на 70,2% родовищами паливно-енергетичної групи, на 28,0% 

родовищами підземних вод, на 1,8% родовищами неметалічних корисних копалин; 
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- 3 група, де термін забезпеченості запасами складає від 60 до 100 років, до якої 

увійшли 0,2 % від загальної кількості родовищ корисних копалин, дана група 

забезпечена на 100,0 % родовищами неметалічних корисних копалин; 

- 4 група, де термін забезпеченості запасами складає більше 100 років, до якої 

увійшли 73,9% від загальної кількості родовищ корисних копалин, дана група 

забезпечена на 27,3% родовищами паливно-енергетичної групи, на 4,5% 

родовищами металічних корисних копалин, на 0,2% родовищами підземних вод, на 

68,0% родовищами неметалічних корисних копалин. 

Таблиця 2.4. 

Визначення ступеня забезпеченості запасами родовищ корисних копалин 

вітчизняної мінерально-сировинної бази України* 

Групи 

Термін 

забезпеченості  

Кількість родовищ корисних копалин станом на 

01.01.2018 року 

Паливно-

енергетичні 

ресурси 

Металічні 

корисні 

копалини 

Неметалічні 

корисні 

копалини 

Води 

підземні Всього 

I група до 10 років   12 1 1399 1412 

II група від 10-60 років 832   22 332 1186 

III група 

від 60 - 100 

років     21   21 

IV група більше 100 років 2019 332 5036 17 7404 

Всього 2851 344 5080 1748 10023 

* складено за даними [151]. 

На сьогодні Гурським Д.С. описово висвітлені основні принципи, завдання, цілі 

та виклики сучасної мінерально-сировинної політики України, що увійшли до 

монографії «Концептуальні засади державної мінерально-сировинної політики щодо 

використання стратегічно важливих для економіки країни корисних копалин» [22]. 

Але не розроблено загальної класифікації мінерально-сировинної політики та 

відповідно не надано оцінку вітчизняної мінерально-сировинної політики за 

типовою ознакою.  

В основу такої класифікації можуть бути покладені такі параметри: характер 

використання МСБ; ступінь відкритості даних по вітчизняній МСБ;  необхідність 

інвестиційної участі в розвиток МСБ; характер експортно-імпортного регулювання; 
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ознака державного квотування використання надр; ступінь геологічної вивченості 

родовищ корисних копалин МСБ (рис. 2.1.). 

 

 
Рис. 2.1. Систематизація ознак, що покладені в основу класифікації мінерально-

сировинної політики 

 

За характером використання надр мінерально-сировинна політика поділяється 

на політику інтенсивного виснаження МСБ, інтенсивного нарощування МСБ та 

збалансованого використання МСБ. Мінерально-сировинна політика інтенсивного 

виснаження МСБ супроводжується значними перевищеннями показника погашення 

балансових запасів (ресурсів) над показником приросту таких запасів (ресурсів) при 

цьому показник втрат при видобутку також є істотно високим. І навпаки, якщо 

показник приросту запасів (ресурсів) МСБ значно переважає показник погашення 

таких запасів при інтенсивному використанні надр з незначними втратами при 

видобутку, то така політика приймає ознаки політики інтенсивного нарощування 

(приросту) МСБ. Якщо рівень погашення запасів (ресурсів) приблизно дорівнює 

За характером експортно-

імпортного регулювання 

За характером 

використання МСБ 

 

- інтенсивного виснаження 

МСБ; 

- інтенсивного нарощування 

(приросту) МСБ; 

- збалансованого 

використання МСБ 

- політика експортного 

протекціонізму; 

- політика імпортного 

протекціонізму; 

- експортно-імпортної 

дерегуляції 

За необхідністю 

 інвестиційної участі 

- інвестиційного 

заохочення; 

- інвестиційного 

стримування; 

- інвестиційної інертності 

За ознакою квотування  

використання надр 

- регульованого квотування 

використання надр; 

- без квотного 

(нерегульованого) 

використання надр  

За ступенем відкритості 

даних по МСБ 

- вільного доступу до 

геологічної інформації 

- обмеженого доступу до 

геологічної інформації 

- закритого доступу до 

геологічної інформації   

Мінерально-

сировинна 

політика 

За ступенем геологічної 

вивченості родовищ МСБ 
 

- геологічно перерозвіданої МСБ; 

- геологічно недорозвіданої МСБ; 

-  оптимальної геологічної 

вивченості МСБ   
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рівню приросту таких запасів, то таку політику можна умовно вважати політикою 

збалансованого використання надр. 

За ступенем відкритості даних по МСБ мінерально-сировинна політика може 

бути політикою вільного доступу до геологічної інформації, політикою обмеженого 

доступу до геологічної інформації та політикою закритого доступу до геологічної 

інформації. Формування та реалізація вищевказаних видів політик за ступенем 

відкритості даних по МСБ, перш за все, випливає з рівня відкритості держави та 

готовності її не тільки популяризувати вітчизняну МСБ, але і до чесної конкуренції 

на ринку використання надр.  

За необхідністю інвестиційної участі мінерально-сировинна політика 

поділяється на політику інвестиційного заохочення, інвестиційного стримування та 

політику інвестиційної інертності. Політика інвестиційного заохочення 

характеризується прозорістю, простим механізмом використання надр та 

отриманням дозволів на таке використання. Така політика може бути забезпечена 

системою податкових пільг та обов’язково супроводжується захистом капіталу та 

прав інвестора щодо такої діяльності на законодавчому рівні. Політика 

інвестиційного стримування може реалізовуватись як в прихованих формах так і в 

відкритих. Прихована форма мінерально-сировинної політики інвестиційного 

стримування, як правило, виражена в неузгодженості нормативно-правових актів 

національного законодавства, що дає змогу потім оскаржувати певні рішення, і як 

результат стримує інвестора щодо інвестиційної діяльності.  Відкрита форма 

інвестиційного стримування чітко проголошується в національному законодавстві 

та не може бути оскаржена як така. Мінерально-сировинна політика інвестиційної 

інертності характеризується відсутністю використання інструментів заохочення чи 

стримування інвестиційної активності суб’єктів надрокористування в процесі 

реалізації такої політики. 

За характером експортно-імпортного регулювання мінерально-сировинна 

політика може бути політикою експортного протекціонізму, політикою імпортного 

протекціонізму та політикою експортно-імпортної дерегуляції (фрітрейдества). 

Враховуючи іноземне походження терміну протекціонізм, який походить від 
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французького «protectionnisme» та латинського «protection», даний термін в вище 

запропонованій класифікації буде приймати значення «захист», «заступництво». 

Отже, мінерально-сировинну політику імпортного протекціонізму слід сприймати як 

таку, що захищає вітчизняний мінерально-сировинний ринок та всіляко сприяє 

розвитку вітчизняної МСБ, видобутку та споживання власної мінеральної сировини, 

при цьому обмежує потрапляння імпортної мінеральної сировини на внутрішні 

ринки шляхом квотування або податкового тиску. Така політика є логічною якщо не 

існує внутрішнього дефіциту на мінеральну сировину, але є хибною якщо такий 

дефіцит присутній, вона може про стимулювати стрибок цін на дефіцитну сировину 

на внутрішньому ринку. Мінерально-сировинна політика експортного 

протекціонізму характеризується намаганнями керівництва країни стримувати 

експорт мінеральної сировини за умови її дефіцитності на внутрішньому ринку. За 

таких обставин держава шляхом високої ставки мита на мінеральну сировину, що 

формує неконкурентну ціну даної сировини на інших ринках, захищає власний 

ринок дефіцитної сировини. Мінерально-сировинна політика експортно-імпортної 

дерегуляції, або так званого фрітрейдерства виражається в відсутності 

протекціонізму ринків вітчизняної мінеральної сировини шляхом експортного або 

імпортного протекціонізму та виключає процес державного втручання в ринки 

мінеральної сировини.   

За ознакою квотування використання надр мінерально-сировинна політика 

може бути двох видів: регульованого квотування використання надр та 

нерегульованого (без квотного) використання надр. Мінерально-сировинна політика 

квотного використання надр застосовується як до вітчизняних так і для закордонних 

надрокористувачів. За допомогою квот держава стримує використання певних видів 

корисних копалин або за умов їх дефіцитності або за умов економічної невигідності 

щодо їх видобутку в даний період часу, що призводить до втрат економіки держави 

в цілому. Нерегульована мінерально-сировинна політика (без квотного) 

використання надр передбачає відсутність законодавчого державного обмеження 

використання надр шляхом запровадження квот. 
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 Вищевказана класифікація не є вичерпною, але вона є універсальною та дає 

змогу порівняти векторність вітчизняної мінерально-сировинної політики з 

відповідною направленістю політики країн ЄС та Австралії в сфері геологічного 

вивчення, використання та охорони надр.  

На сьогодні реалізація мінерально-сировинної політики України, напрями якої 

затверджені законодавчо, відбувається в рамках Загальнодержавної програми 

розвитку мінерально-сировинної бази в період до 2030 року [49] та в рамках 

виконання бюджетних програм за кодом програмної класифікації  видатків (КПКВ) 

2404010 «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання 

надр» та 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази».  

 
Рис. 2.2. Напрями реалізації державної мінерально-сировинної політики України 

 

Враховуючи дані, що затверджені в паспортах вищевказаних бюджетних 

програм, доцільно виділити два напрями державної мінерально-сировинної політики 

України, які законодавчо закріплені та мають підтримку державного фінансування, а 

саме: менеджмент організації надрокористування та розвиток МСБ (рис.2.2.).  

Напрями реалізації державної 

мінерально-сировинної 

політики України 

Керівництво та управління у сфері 

геологічного вивчення та використання надр 

Розвиток мінерально-

сировинної бази 

- менеджмент державного 

управління в сфері геологічного 

вивчення, використання та 

охорони надр; 

- управління геологічною 

інформацією; 

- діджиталізація та легалізація 

комп’ютерних програм; 

- підвищення кваліфікації кадрів 

державних інституцій; 

- геологічний контроль 

 

- проведення 

геологорозвідувальних робіт (I, II, 

III стадії ГРР, крім дорозвідки); 

- буріння артезіанських 

свердловин; 

- систематизація та ведення баз 

даних кадастру родовищ і проявів 

корисних копалин; 

- моніторинг геологічного 

середовища , в т.ч. геофізичний; 

- оцінка діяльності 

надрокористувачів 
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Таблиця 2.5. 

Динаміка результативних показників  в рамках реалізації заходів щодо розвитку 

МСБ як базового напряму реалізації мінерально-сировинної політики в Україні* 

№ 

п/

п Корисна копалина/ вид робіт 

Одиниця 

вимірюван

ня 

показників 

Планові показники 

2015 

рік  

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

приріст запасів та ресурсів 

1 кам’яне вугілля Млн..тонн. 14   2 5 5 

2 буре вугілля Млн..тонн.         3 

3 метан вугільних родовищ Млн..тонн.         100 

4 титан, TiO2 Ум.од. 0,3 0,3 0,8 0,3 0,6 

5 благородні метали (золото) Ум.од. 2       3 

6 Уран Ум.од. 1 0,3 0,8 0,1 1 

7 Бурштин Кг 1200         

8 підземні води тис.куб.м. 500 100 100 150 30 

9 зкам’яніла сировина Куб.м.   25 50 30   

10 Цирконій Тис.тонн   0,1 100   0,1 

11 глини (бентонітові) Тис.тонн     10000 10000 10000 

12 Фосфорити Тис.тонн         14000 

13 Опока Тис.тонн         13000 

14 

кількість пробурених артезіанських 

свердловин Од 12 2 2 5 1 

геологічне вивчення території та її картування  

1 геологічне до вивчення площ (1:200000) кв.м. 800 400 1400 1100 2000 

2 

Гідрогеологічне довивчення площ 

(1:200000) кв.м. 400 200       

3 

підготовка геофізичних основ під ГДП-

200 і ГДП-50 кв.м. 1000     400   

4 

видання Державної геологічної карти 

(1:200000)  друк.арк. 2 1 2 1 2 

вивчення та підготовка перспективних нафтогазових об’єктів 

1 

підготовка перспективних 

нафтогазових об’єктів Од 1 1 1 2 1 

2 

прогнозні ресурси умовного палива 

перспективних нафтогазових об’єктах 

млн.тонн. 

ум.пал 1 1 1 2 1 

3 

вивчена площа перспективних 

нафтогазових об’єктів  КВ.км. 6 4 1 7 1 

моніторингові та спостережні дослідження 

1 

кількість спостережних пунктів для 

здійснення моніторингу підземних вод Од 150 80 100 97 97 

2 

кількість ділянок моніторингових 

спостережень за екзогенними 

геологічними процесами Од 28 15 35 50 75 

3 кількість НДР Од     21 15 11 

4 кількість завершених НДР Од     5 4 2 

5 кількість впроваджених НДР Од     1 1 1 

* складено за даними [57,84]. 

Слід зауважити, що кожен з напрямів мінерально-сировинної політики має 

відповідний показник продукту. Так результатом проведення 1 стадії ГРР є видання 
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комплектів Державних геологічних карт; 2 та 3 стадії ГРР - приріст запасів; буріння 

артезіанських свердловин – кількість таких пробурених свердловин; систематизація 

та ведення баз даних кадастру родовищ і проявів корисних копалин – Державний 

фонд надр та Державний баланс запасів; моніторинг геологічного середовища, в 

тому числі геофізичний – параметри фізичних і геохімічних полів та інших 

параметрів геологічного середовища; оцінка діяльності надрокористувачів – 

кількість призупинених чи анульованих спеціальних дозволів на використання надр. 

Аналіз результативних показників, що визначені паспортом бюджетної 

програми КПКВ 2404020 (табл. 2.5.), дає змогу їх систематизувати за такими 

групами продукту та затрат: приріст запасів і ресурсів, геологічне вивчення 

території та її картування, вивчення та підготовка перспективних нафтогазових 

об’єктів, моніторингові та спостережні дослідження. 

Упродовж останніх 5 років в період з 2015 року по 2019 рік державним коштом 

було забезпечено приріст запасів таких корисних копалин як: кам’яне вугілля, буре 

вугілля, метан вугільних родовищ, титан, золото, уран, бурштин, зкам’яніла 

сировина, цирконій, глини (бентонітові), фосфорити, опоки та підземних вод. Спад 

показників приросту частини корисних копалин викликаний подіями на Сході 

України та в АР Крим в результаті військової агресії Російської Федерації. Але 

зменшення показників приросту іншої частини корисних копалин пов’язані, перш за 

все, з хаотичними та непослідовними ГРР за умов обмеженого фінансування таких 

ГРР.  

В частині картування та геологічного вивчення території, то показники 

результативності щодо таких видів робіт є стабільними, що не викликає сумнівів 

якості їх продукту.  Окрема увага приділена показникам вивчення та підготовки 

перспективних нафтогазових об’єктів, так як до результативних показників цього 

напряму реалізації мінерально-сировинної політики, прикута найбільша увага в 

частині прагнення України до енергетичної (газової) незалежності.  Як планові так і 

фактичні показники даної групи результативних показників є результатом 

незначного фінансування робіт за цим напрямом.  
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Таблиця 2.6. 

Стан виконання результативних показників  в рамках реалізації заходів щодо 

розвитку МСБ як базового напряму реалізації мінерально-сировинної політики в 

Україні* 

  Корисна копалина/ вид робіт 

одиниця 

вимірюван

ня 

показників 

% виконання плану  

2015 

рік  

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

приріст запасів та ресурсів 

1 кам’яне вугілля млн.тонн. 101,4  130 136 

2 буре вугілля млн.тонн.     

3 метан вугільних родовищ млн.тонн.     

4 титан, TiO2 ум.од. 100 100 100 133,3 

5 благородні метали (золото) ум.од. 100    

6 Уран ум.од. 100 133,3 112,5 100 

7 Бурштин Кг 142    

8 підземні води тис.куб.м. 141,8 245 111,6 205,5 

9 Зкам’яніла сировина куб.м.  168 106,6 100 

10 Цирконій тис.тонн  100 43  

11 глини (бентонітові) тис.тонн   101,4 100,3 

12 Фосфорити тис.тонн     

13 Опока тис.тонн     

14 

кількість пробурених артезіанських 

свердловин Од 83,3 150 150 100 

геологічне вивчення території та її картування 

1 геологічне до вивчення площ (1:200000) кв.м. 100 100 100 100 

2 

гідрогеологічне довивчення площ 

(1:200000) кв.м. 100 100   

3 

підготовка геофізичних основ під ГДП-200 і 

ГДП-50 кв.м. 100   100 

4 

видання Державної геологічної карти 

(1:200000)  друк.арк. 100 100 100 100 

вивчення та підготовка перспективних нафтогазових об’єктів 

1 

підготовка перспективних нафтогазових 

об’єктів Од 100 100 100 100 

2 

прогнозні ресурси умовного палива 

перспективних нафтогазових об’єктах 

млн.тонн. 

ум.пал 150 100 100 100 

3 

вивчена площа перспективних 

нафтогазових об’єктів  

кв.км. 

 

 370 100 100 100 

моніторингові та спостережні дослідження 

1 

кількість спостережних пунктів для 

здійснення моніторингу підземних вод од 100 100 100 103,1 

2 

кількість ділянок моніторингових 

спостережень за екзогенними геологічними 

процесами од 182,1 320 165,7 202 

3 кількість НДР од   100 120 

4 кількість завершених НДР од   100 100 

5 кількість впроваджених НДР од   100 100 

* складено за даними [57]. 
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Роботи з моніторингу, спостереження та проведення науково-дослідних робіт з 

геологічного вивчення, використання та охорони надр вказують на зменшення таких 

робіт на підземні води, та відповідну активізацію таких робіт в частині 

моніторингових спостережень за екзогенними геологічними процесами. Загалом 

виконання науково-дослідних робіт, як частини реалізації мінерально-сировинної 

політики, фінансується та активно запроваджено як напрям з 2017 року. 

Проаналізувавши стан виконання результативних показників (табл. 2.6.) та 

пояснення Державної служби геології та надр в рамках реалізації заходів щодо 

розвитку МСБ, як базового напряму реалізації мінерально-сировинної політики в 

Україні, можна зробити висновок, що переважна більшість індикативних показників 

виконується в повному обсязі, а відхилення пов’язані переважно з: 

- геологічними факторами: неможливість передбачення чітких меж родовища 

(площа, глибина надр) та розподілу в надрах корисних копалин (їх відсотковий 

вміст), що має безпосередній вплив на підрахунок запасів мінеральної сировини; 

- особливостями інженерно-геологічних умов в рамках реалізації 

моніторингових та спостережних досліджень за екзогенними геологічними 

процесами; 

- особливостями визначення та можливості використання кількості 

спостережних пунктів моніторингу рівнів підземних вод в залежності від їх 

розподілу по зонам зволоження. 

Водночас Рахунковою палатою України в 2019 році аудитом ефективності 

використання коштів державного бюджету, спрямованих на розвиток мінерально-

сировинної бази [58] встановлено, що інформація щодо виконання паспортів 

бюджетної програми КПКВ 2404020 в окремих випадках не підтверджена 

інформаційними звітами. Зокрема, не підтверджуються дані щодо проведеного 

геологічного та гідрогеологічного до вивчення площ масштабу 1:200000, кількості 

спостережних пунктів для здійснення моніторингу підземних вод, кількості ділянок 

моніторингових спостережень за екзогенними геологічними процесами, вивченої 

площі та підготовки перспективних нафтогазоносних об’єктів і прогнозних ресурсів 

умовного палива на них [58]. Отже, показники звітів про виконання паспорту КПКВ 
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2404020 за 2016-2018 роки не відображають реальний стан виконання бюджетної 

програми, що визнано в результаті аудиту порушенням абзацу першого пункту 4 

Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, 

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 [94] та 

визнано як порушення статті 116 Бюджетного кодексу України [14]. 

Мінерально-сировинна політика в контексті керівництва та управління у сфері 

геологічного вивчення та використання надр представлена такими напрямами: 

- менеджмент державного управління у сфері надрокористування, продуктом 

якого є кількість підготовлених нормативно-правових актів, кількість опрацьованих 

звітів підвідомчих геологічних підприємств, кількість виданих, переоформлених та 

продовжених спеціальних дозволів; 

- управління геологічною інформацією – кількість комплектів наданої 

геологічної інформації; 

- діджиталізація та легалізація комп’ютерних програм – кількість примірників 

програмного забезпечення; 

- підвищення кваліфікації кадрів державних інституцій – кількість працівників, 

які підвищили кваліфікацію; 

- геологічний контроль – кількість проведених перевірок надрокористувачів.  

Методика планування показників результативності реалізації заходів щодо 

керівництва та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр  як 

напряму реалізації мінерально-сировинної політики в Україні піддається сумніву 

щодо її об’єктивності. Такий сумнів викликаний константністю планового 

показника кількості розглянутих та підготовлених нормативно-правових актів. 

Даний показник протягом 5 років приймає одне і теж значення – 60 (табл.2.7.). 

Динаміка змін показника кількості опрацьованих фінансових звітів викликана 

зміною кількості підвідомчих інституцій, що провадили свою фінансово-

господарську діяльність в рамках досліджуваних періодів.  
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Таблиця 2.7. 

Динаміка результативних показників  в рамках реалізації заходів щодо керівництва 

та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр  як напряму 

реалізації мінерально-сировинної політики в Україні* 

№ 

п/п 

Показники 

Планові показники 

2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

Менеджмент державного управління у сфері надрокористування 

1 

Кількість розглянутих та підготовлених 

законодавчих нормативно-правових актів 60 60 60 60 60 

2 

Кількість опрацьованих звітів фінансово-

господарської діяльності геологічних 

підприємств 84 76 72 72 72 

3 

Кількість виданих, переоформлених і 

продовжених спеціальних дозволів 200 700 700 650 370 

  Геологічний контроль 

1 

Кількість проведених перевірок 

надрокористування, в т.ч: 620 620 1100 1093 1000 

   -     при геологічному вивченні 120 120 250 209 300 

  Діджиталізація та легалізація комп’ютерних програм 

1 

Кількість примірників програмного 

забезпечення 10 10 10 10 10 

  Підвищення кваліфікації кадрів державних інституцій 

1 

Кількість працівників, які підвищили 

кваліфікацію 60 60 40 40 10 

  Управління геологічною інформацією 

1 

Кількість комплектів наданої геологічної 

інформації  110 140 130 93 

* складено за даними [56,85]. 

 

Невиконання або шалене перевиконання показника кількості виданих, 

переоформлених та продовжених спеціальних дозволів (табл.2.8.) свідчить про 

відсутність моніторингу та аналізу діяльності надрокористувачів в межах діючих 

чинних спеціальних дозволів на користування надр. Збільшення показника кількості 

перевірок надрокористувачів викликає здивування при відповідному зменшенні 

показника виданих спеціальних дозволів. Також слід відмітити формальний підхід 

щодо формування планового показника легалізації комп’ютерних програм. Відсутня 

кореляція між плановим показником кількості виданих спеціальних дозволів та 

кількості комплектів наданої геологічної інформації. 
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Таблиця 2.8. 

Стан виконання результативних показників  в рамках реалізації заходів щодо 

керівництва та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр  як 

напряму реалізації мінерально-сировинної політики в Україні* 

№ 

п/п 

Показники 

% виконання плану 

2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

Менеджмент державного управління у сфері надрокористування 

1 

Кількість розглянутих та підготовлених законодавчих 

нормативно-правових актів 255 140 143,3 163,3 

2 

Кількість опрацьованих звітів фінансово-

господарської діяльності геологічних підприємств 85,7 100 100 100 

3 

Кількість виданих, переоформлених і продовжених 

спеціальних дозволів 259 93,4 52 91,4 

  Геологічний контроль 

1 Кількість проведених перевірок надрокористування 115,5 154,7 5,6 91,3 

     -   при геологічному вивченні 165,8 180,8 4,8 74,6 

  Діджиталізація та легалізація комп’ютерних програм 

1 Кількість примірників програмного забезпечення  40 20 50 

  Підвищення кваліфікації кадрів державних інституцій 

1 Кількість працівників, що пройшли перекваліфікацію 50 45 45 317,5 

  Управління геологічною інформацією 

1 Кількість комплектів наданої геологічної інформації  118,2 92,1 117,7 

* складено за даними [56]. 

 

Значне перевиконання або недовиконання планових показників в межах 

реалізації заходів щодо керівництва та управління у сфері геологічного вивчення та 

використання надр як напряму реалізації мінерально-сировинної політики в Україні 

відповідним профільним відомством Державною службою геології та надр України 

пояснюється як: 

- додаткове виконання доручень уряду щодо юридичного супроводу низки 

нормативно-правових актів;  

- тимчасовою окупацією АР Крим та окремими рішеннями уряду щодо 

діяльності підпорядкованих інституцій; 

- зменшенням кількості суб’єктів господарювання щодо отримання спеціальних 

дозволів на користування надрами в результаті підвищення плати збору за їх 

надання; 
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- збільшенням кількості позапланових перевірок надрокористувачів в результаті 

звернень правоохоронних органів та народних депутатів; 

- зменшенням закупівлі комплектів програмного забезпечення як заходу щодо 

економії державних коштів на виконання діючих норм законодавства.  

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок про формальний підхід 

щодо формування результативних показників в межах  реалізації заходів щодо 

керівництва та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр як 

напряму реалізації мінерально-сировинної політики в Україні. 

Таблиця 2.9. 

 Співставлення основних показників, що покладені в основу класифікації 

мінерально-сировинної політики України, країн ЄС та Австралії 

Показники Авс

трал

ія 

Нім

еччи

на 

Пол

ьща 

Фр

ан

ція 

Вел

икоб

рита

нія 

Шве

ція 

Фін

лянд

ія 

Ук

раї

на 

I. За характером використання МСБ 

- інтенсивного виснаження МСБ         

- інтенсивного нарощування (приросту)  +    + + + + 

- збалансованого використання МСБ  + + +     

II. За ступенем геологічної вивченості родовищ МСБ 

- геологічно пере розвіданої МСБ   +     + 

- геологічно недорозвіданої МСБ  +  + +    

- оптимальної геологічної вивченості 

МСБ 

+     + +  

III. За необхідністю інвестиційної участі 

- інвестиційного заохочення +  +  + + +  

- інвестиційного стримування        + 

- інвестиційної інертності  +  +     

IV. За ступенем відкритості даних по МСБ 

- вільного доступу до геологічного 

інформації 

+    + + +  

- обмеженого доступу до геологічної 

інформації 

 + + +    + 

- закритого доступу до геологічної 

інформації  

        

V. За характером експортно-імпортного регулювання 

- політика експортного протекціонізму         

- політика імпортного протекціонізму         

- експортно-імпортної дерегуляції + + + + + + + + 

VI. За ознакою квотування використання надр 

- регульованого квотування 

використання надр 

        

- без квотного (нерегульованого) 

використання надр 

+ + + + + + + + 



82 

 

Співставлення основних ознак, що покладені в основу класифікації мінерально-

сировинної політики, чітко відображають основні індикативні показники, такі як: 

стан збалансованості мінерально-сировинної бази; рівень розвитку мінерально-

сировинного комплексу; нормативно-правову прозорість в сфері 

надрокористування; оптимальність структури інституційного забезпечення 

надрокористування; рівну доступність геологічної інформації; готовність до 

конкурентного ринку використання надр; відкритість до інвестиційної участі в 

розвиток мінерально-сировинної бази України. 

На сьогодні Україна при досить потужній мінерально-сировинній базі 

проводить мінерально-сировинну політику в основу якої покладено (табл. 2.9.): 

законодавчий дуалізм; застарілу та недієву структуру інституційного забезпечення 

вивчення та використання надр; відсутність вільного та рівноправного доступу до 

баз даних якісної та систематизованої геологічної інформації; неготовність до 

конкурентної та прозорої аукціонної системи надання надр у користування; 

стримування, а інколи і повного блокування інвестиційної ініціативи, що не є 

фінансовим підґрунтям розвитку мінерально-сировинної бази країни в цілому.  

 

2. 2. Загальнодержавні програми розвитку мінерально-сировинної бази України 

як інструмент державного фінансового забезпечення геологічного вивчення та 

використання надр 

 

Одним із вагомих чинників подолання кризового становища в економіці 

України та її сталого розвитку є належне забезпечення потреб економіки в 

мінерально-сировинних ресурсах, ефективному їх використанні, охороні та 

відтворенні. Однак, в даний час Україна, за рядом об’єктивних обставин, не 

забезпечує достатні обсяги проведення геологозйомочних, пошукових і 

розвідувальних робіт, що призводить до того, що темпи та обсяги відтворення 

власної мінерально-сировинної бази не відповідають потребам держави [ 48,49]. 

Будь-яка система, як комплекс заходів, потребує досконалого вивчення її 

складових для прийняття рішень щодо її дієвості та ефективності функціонування. В 
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сучасний період виконання геологорозвідувальних робіт (ГРР) нормативно існує як 

окремий вид користування надрами – геологічне вивчення, а також як супровід 

інших видів користування (видобування корисних копалин, будівництво і 

експлуатація підземних споруд та ін.) [15,8,16]. Головними завданнями геологічного 

вивчення надр є відтворення бази запасів і ресурсів корисних копалин, отримання 

геологічної інформації для підготовки до інших об’єктів промислового 

користування надр. Чинна система планування та фінансування комплексу заходів 

щодо геологічного вивчення надр не відповідає потребам розвитку геологічної 

галузі, якісному і сталому відтворенню мінерально-сировинної бази, про що 

свідчить невиконання показників Загальнодержавних програми розвитку 

мінерально-сировинної бази (МСБ) [15].   

Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

геологічного вивчення та раціонального використання надр є Державна служба 

геології та надр України. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

30 грудня 2015 року №1174 діяльність Державної служби геології та надр 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології 

та природних ресурсів [116]. 

Фінансування геологічної галузі на загальнодержавному рівні відбувається 

безпосередньо через бюджетні програми, обсяг видатків яких, визначається Законом 

України «Про державний бюджет» на відповідний рік, головним розпорядником 

яких є Міністерство екології та природних ресурсів, а відповідальним виконавцем – 

Державна служба геології та надр України. 

Стан фінансування будь-якої галузі, в контексті реалізації державної політики в 

цій галузі, необхідно аналізувати паралельно з показниками доходів та видатків 

держави в цілому, рівня інфляції та курсу національної валюти, як індикаторів 

фінансової спроможності щодо такого фінансування [15].Так, в період з 2006 року 

по 2018 рік доходи та видатки державного бюджету в еквіваленті національної 

валюти мають стійку тенденцію до зростання. Доходи державного бюджету в даний 

період зросли в 7,2 рази з 127,5 млрд  грн  до 917,3 млрд  грн, видатки - в 7,1 рази з 

140,2 млрд грн до 991,7 млрд грн (рис. 2.3).  
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Рис . 2.3.  Динаміка доходів та видатків Державного бюджету (2006-2018 роки) 

[15, 33-45]. 

Слід зауважити, що ситуація щодо темпів зростання доходів та видатків 

державного бюджету має навпаки тенденцію до уповільнення, так наприклад, даний 

показник по доходам в 2007 році становив 1,23, а в 2018 році -1,27, по видаткам - 

1,25 та 1,09 відповідно. 
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Рис . 2.4. Динаміка доходів та видатків Державного бюджету (2006-2018 рр) – 

валютний аспект [15,33-45]. 

 

Якщо дослідити динаміку доходів та видатків державного бюджету за 

аналогічний період, але в доларах США, то доходи державного бюджету 

збільшились лише в 1,2 рази  з 25,2 млрд $ до 30,6 млрд $, видатки відповідно  в 1,2 

рази, з 27,8 млрд $ до 32,7 млрд  $. Слід зауважити, що рівень доходів та видатків в $ 
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США в 2018 році менший відповідних показників 2007 року. Така ситуація 

пояснюється фінансовою кризою 2008 року та політичною кризою 2014 року, що 

призвели до девальвації національної валюти майже в 6 разів  з 5,05 грн  в 2006 році 

до прогнозованого в 2018 році - 30,0 грн за 1$ США. (рис.2.4.) 

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
роки

%

Темп зростання доходів Державного бюджету

Темп зростання видатків Державного бюджету

Темп зростання видатків Міністерства екології та природних ресурсів

Темп зростання видатків Державної служби геології та надр
 

Рис.2.5. Фінансування геологічної галузі в динаміці доходів та видатків 

Державного бюджету (2006-2018 рр) [15]. 

 

Цікаво відмітити, що доходи та видатки державного бюджету в період з 2006 

року по 2018 рік зростають в одній прогресії, на відміну від видатків на геологічну 

галузь, тобто при стабільному зростанні загального рівня фінансової спроможності 

держави (в еквіваленті національної валюти) рівень фінансування геологічної галузі 

залишається нажаль стабільно не прогнозованим (рис.2.5). 
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Рис.2.6.Аналіз фінансування Міністерства екології та природних ресурсів в 

видатках Державного бюджету (2006-2018рр) [15,33-45]. 
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Обсяг фінансування Міністерства екології та природних ресурсів (МЕПР) 

відповідно до Закону України «Про Державний бюджет» з 2006 року по 2018 рік в 

еквіваленті національної валюти має тенденцію до зростання. Так, даний показник в 

досліджуваний період збільшився в 5,7 рази з 1177,9 млн. грн. до 6664,9 млн. грн. 

(рис.2.6). 

Якщо проаналізувати обсяги фінансування Міністерства екології та природних 

ресурсів в перерахунках на долари США, то даний показник навпаки зменшився в 

1,1 рази з 233,2 млн. $  в 2006 році до  212,2 млн. $ в 2018 році відповідно. Також 

слід зауважити, що питома вага фінансування Міністерства екології та природних 

ресурсів в видатках Державного бюджету в період з 2006 року по 2018 рік  має 

тенденцію до спадання з 0,84% до 0,68 %, тобто можливо припустити, що такі 

видатки втрачають свою пріоритетність в контексті їх фінансового забезпечення 

саме державними коштами.  

Реалізація функцій Державної служби геології та надр України відбувається в 

рамках виконання 2 бюджетних програм - КПКВ  2404010 «Керівництво та 

управління у сфері геологічного вивчення та використання надр» та КПКВ 2404020 

«Розвиток мінерально-сировинної бази». Стратегічною ціллю, на досягнення якої 

спрямована реалізація вищевказаних бюджетних програм є забезпечення потреб 

національної економіки у мінеральних та водних ресурсах, метою бюджетних 

програм є реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення, 

раціонального використання надр та забезпечення потреб національної економіки у 

мінеральних ресурсах за рахунок власного видобутку, зменшення залежності 

України від імпорту мінеральних ресурсів та збільшення експортного потенціалу 

країни за рахунок власного видобутку корисних копалин, що мають великий попит 

на світовому ринку [15]. 

Дослідивши загальну динаміку фінансування Державної служби геології та 

надр, як  відповідального виконавця бюджетних програм, в структурі видатків 

головного розпорядника Міністерства екології та природних ресурсів, можна 

стверджувати про катастрофічне та стрімке зменшення даного показника в 
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національній валюті, а саме  в 5,5 разів з 826,0 млн.  грн.  (2006 рік) до 150,8 млн.  

грн. (2018 рік) (рис.2.7.). 
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Рис. 2.7.Аналіз фінансування Державної служби геології та надр в структурі 

видатків Міністерства екології та природних ресурсів (2006-2018 рр) [15,33-45]. 

 

Якщо ж дослідити валютний аспект вищезгаданого показника, то 

спостерігається його разюче зменшення аж в 32,7 разів з 163,6 млн $ (2006 рік) до 

5,0 млн $ (2018 рік) (рис.2.8.).  
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Рис.2.8. Аналіз фінансування Державної служби геології та надр в структурі 

видатків Міністерства екології та природних ресурсів (2006-2018 рр) – валютний 

аспект [15,33-45]. 

 

Питома вага фінансування заходів, що спрямовані на забезпечення потреб 

національної економіки у мінеральних ресурсах в видатках Міністерства екології та 

природних ресурсів за досліджуваний період зменшилась з 70,1% (2006 рік)  до 2,3% 

(2018 рік), що призвело до недофінансування та часткового або повного 

невиконання частини таких завдань, покладених на Державну службу геології та 
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надр як відповідального виконавця бюджетних програм, а саме: здійснення 

ефективного державного управління у сфері геологічного вивчення, охорони та 

використання надр; надання якісної та повної геологічної інформації для 

надрокористування; виконання робіт з геологічного вивчення надр та виконання 

регіональних робіт; проведення моніторингу мінерально-сировинної бази держави і 

світу; забезпечення робіт з надрокористування, вивчення та прогнозу землетрусів; 

забезпечення наукового супроводження ГРР; проведення пошукових та 

розвідувальних робіт і одержання приросту перспективних ресурсів і запасів 

корисних копалин. 

З метою упорядкування та стабільності фінансування заходів щодо розвитку 

мінерально-сировинної бази України було прийнято в 2006 році Загальнодержавну 

програму розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року [48] 

та в 2011 році Загальнодержавну програму розвитку мінерально-сировинної бази 

України на період до 2030 року [49]. Дані програми були закріплені відповідними 

законами № 3458-4 [48] від 22.02.2006 року та № 3268-6 [49] від 21.04.2011 року, які 

зобов’язали Кабінет Міністрів України забезпечити виконання вищезгаданих 

програм та під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на 

відповідний рік передбачати виділення коштів для здійснення заходів, визначених 

Програмою до 2011 року в повному обсязі, а Програмою до 2030 року виходячи з 

фінансових можливостей державного бюджету.  

Враховуючи динаміку показників, що визначені рис. 2.9. в період з 2006 року 

по 2010 роки фінансування Програми розвитку МСБ до 2010 року мало значні 

обсяги та враховувало планові показники такого фінансування. Фінансування 

Програми розвитку МСБ до 2030 року в період з 2011 року по 2018 рік має 

формальний характер, що абсолютно не корелює з необхідним та задекларованим 

законодавчо обсягом фінансових ресурсів необхідних для реалізації завдань 

Програми розвитку МСБ до 2030 року. 

Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на 

період до 2010 року передбачала фінансування заходів спрямованих на розвиток 
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пріоритетних напрямів геологічних досліджень з метою забезпечення господарства 

України гостродефіцитними видами власної мінеральної сировини. 
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Рис. 2.9. Динаміка фінансування бюджетної програми КПКВ 2404020 

«Розвиток мінерально-сировинної бази» (2006-2018 рр) [15,33-45]. 

 

Дана Програма до 2010 року передбачала фінансування геологорозвідувальних 

робіт за видами сировини та характером робіт, та була розрахована на період з 2006 

року по 2010 рік, але закон, що її затверджував, набрав чинності лише з 1 січня 2007 

року. Загальний обсяг фінансування Програми складав 8908,94 млн.  грн., в тому 

числі за рахунок державного бюджету 3406,84 млн. грн., що склало 38,2% та інших 

джерел 5502,1 млн. грн., що відповідно склало 61,8 %. Виконання програми 

передбачалось в 2 етапи, перший етап передбачав фінансування 51,1% від 

загального обсягу Програми, другий - 48,9% відповідно (табл.2.10).  

Таблиця 2.10. 

 Обсяги фінансування заходів, передбачених Загальнодержавною програмою 

розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року [15] 

Показники Усього 

Державний 

бюджет 

Інші джерела 

фінансування  

Обсяг фінансування Програми 

(2006-2010 рр), у тому числі за 

етапами: 8908,94 3406,84 5502,1 

Питома вага, % 100,0 38,2 61,8 

1 етап (2006-2008 рр)  4555,74 1871,04 2684,7 

Питома вага, % 100,0 41,1 58,9 

2 етап (2009-2010 рр) 4353,2 1535,8 2817,4 

Питома вага, % 100,0 35,3 64,7 
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Слід зауважити, що частка державного фінансування в  1 етапі  Програми 

більша ніж в 2 етапі та складає 41,1% та 35,3% відповідно. Фінансові ресурси 

Програми до 2010 року за видами робіт переважно були зосереджені на 

геологорозвідувальних роботах та складали 7238,1 млн. грн. або 81,2%, в тому числі 

на: паливно-енергетичні ресурси  - 95,1%, металічні корисні копалини – 3,7%, 

неметалічні корисні копалини – 1,2%;  на геологічних, екологічних та інших видах 

робіт та склали 1626,94 млн. грн. або 18,3%, в тому числі: геологічне вивчення 

території України - 18,4%, гідрогеологічні, інженерно-геологічні та еколого-

геологічні роботи – 20,8%, еколого-геологічне картування – 2,0%, ГРР на 

континентальному шельфі та у межах виключної (морської) економічної зони – 

42,3%, глибинне вивчення надр – 0,2%, геофізичні дослідження – 1,3%, видавничі 

роботи – 1,2%, науково-дослідні роботи – 13,8%,; на геолого-методичному 

супроводженні та забезпеченні робіт з надрокиристування  та складали 43,9 млн. 

грн. або 0,5% (табл.2.11).  

Таблиця 2.11. 

 Фінансування ГРР в рамках реалізації Загальнодержавної програми розвитку 

мінерально-сировинної бази України на період до 2010 [15]. 

№

 

п/

п Показники 

Усього 

1 етап                                   

(2006-2008 рр.) 

2 етап                            

(2009-2010 рр.) 

млн. 

грн. % 

млн. 

грн. % млн. грн. % 

 

Обсяг витрат на 

геологорозвідувальні 

роботи по видам 

сировини, в тому числі: 7238,1 100,0 3938,1 100,0 3300,0 100,0 

1 

Паливно-енергетичні 

ресурси 6889,1 95,1 3735,0 94,9 3154,1 95,6 

2 

Металічні корисні 

копалини 264,3 3,7 153,9 3,9 110,4 3,3 

3 

Неметалічні корисні 

копалини 84,7 1,2 49,2 1,2 35,5 1,1 

 

Порівнявши показники фінансування, затверджені Програмою до 2010 року та 

обсяги фінансування бюджетної програми КПКВ 2404020 «Розвиток мінерально-

сировинної бази», затверджені паспортом бюджетної програми (табл.2.12) можна 
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зробити висновок, що формальне фінансування заходів Програми до 2010 року було 

забезпечено, але фактично програма була профінансована на 72,2% , в тому числі 1 

етап – 83,9%, 2 етап – 57,9%. Тобто, у цей період Програмою до 2010 року 

передбачалися видатки з державного бюджету в обсязі 3,4 млрд. грн., паспортами 

бюджетних програм  (КПКВ 2404020) встановлювалися видатки в обсязі 3,6 млрд.  

грн., а фактичні видатки склали лише 2,5 млрд. грн., що на 0,9 млрд. грн. менше від 

встановленого законодавчо обсягу.  

Недофінансування завдань і заходів Програми до 2010 року пов’язане з 

об’єктивним причинами, у тому числі і з недонадходженням до бюджету збору за 

виконані геологорозвідувальні роботи від НАК «Нафтогаз України», якому 

дозволено розсрочку податкових зобов’язань [60] та наявність недосконалого 

механізму управління бюджетними коштами, підготовка не завжди ефективних і 

послідовних управлінских рішень у частині виконання відповідної бюджетної 

програми[15]. 

Таблиця 2.12  

Аналіз виконання державного фінансування Загальнодержавної програми 

розвитку мінерально-сировинної бази України в період до 2010 року [15]. 

Показники 

1 етап 2 етап 

Усього за 

1-2 етап 

Всього, 

млн. 

грн. 

2006 

рік 

2007 

рік 

2008 

рік 

2009-

2010 

роки 

Програма розвитку 

МСБ до 2010 року 1871,04 571,44 622,1 677,5 1535,8 3406,84 

Закон України «Про 

державний бюджет»  

КПКВ 2404020 

«Розвиток 

мінерально-

сировинної бази» 1855,44 565,94 616,6 672,9 1723,9 3579,34 

Фактично 

профінансовано 1569,5 1108,5 461,0 889,0 2458,5 

% виконання 

програми 83,9 92,9 68,0 57,9 72,2 

недофінансовано  -301,54 -85,04 -216,5 -646,8 -948,34 

 

Рахунковою палатою України в результаті проведених контрольно-аналітичних 

заходів в 2016 році, а саме аналізу показників паспорту бюджетної програми 
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«Розвиток мінерально-сировинної бази», в тому числі буріння артезіанських 

свердловин» (КПКВ 2404020) було встановлено, що формальний підхід у 

запровадженні програмно-цільового методу у сфері управління бюджетним 

процесом у геологічній галузі не сприяв встановленню безпосереднього зв’язку між 

виділеними бюджетними коштами та результатами їх використання, що негативно 

вплинуло на виконання показників розвитку МСБ до 2010 року [60, 97] . 

Програмою розвитку МСБ до 2010 року передбачалося також провести 

технічне переоснащення підприємств геологічної галузі з метою підвищення 

ефективності їх діяльності в умовах ринкової економіки (1 етап реалізації 

Програми). Обсяги фінансування передбачались щороку в розмірі до 15% вартості 

геологорозвідувальних робіт. На практиці не вдалося забезпечити належне технічне 

переоснащення екологічної галузі, знизити собівартість геологорозвідувальних 

робіт, підвищити конкурентоспроможність підприємств, впровадити інноваційні 

технології. Існуючий механізм інвестування галузі призвів до скорочення обсягів 

робіт за окремими напрямами Програми розвитку МСБ до 2010 року і фактично 

поставив під загрозу ліквідації низки спеціалізованих підрозділів геологічних 

підприємств [15,97].    

Відповідно до звіту про виконання державних цільових програм у 2010 році 

Міністерством екології та природних ресурсів в поясненні щодо невиконання 

показників якості та кількості Програми розвитку МСБ до 2010 року було зазначено, 

що завдання даної програми буде виконано в межах нової Програми розвитку МСБ 

до 2030 року шляхом уточнення її завдання в новій редакції. Метою Програми 

розвитку МСБ до 2030 року є забезпечення потреб національної економіки у 

мінеральних ресурсах за рахунок власного видобутку, зменшення залежності 

України від імпорту мінеральних ресурсів та збільшення експортного потенціалу 

країни за рахунок власного видобутку корисних копалин, що мають великий попит 

на світовому ринку [60,15]. Вищезгадана Програма  передбачає виконання заходів та 

їх фінансування в 3 етапи за рахунок Державного бюджету та інших джерел 

фінансування. Слід зауважити, що переважна більшість завдань Програми розвитку 

МСБ до 2010 року перейшли в відповідну Програму до 2030 року.  
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В Програмі розвитку МСБ до 2030 року було здійснено поділ за промислово-

економічним значенням видів сировини як складової мінерально-сировинної бази 

України на категорії А, Б, В, Г, що дало змогу підійти більш диференційовано в 

контексті необхідності виконання певних завдань та забезпечення їх відповідним 

обсягом фінансування [15]. 

Відповідно до паспорту Програми розвитку МСБ до 2030 року фінансування 

заходів передбачено в розмірі 189053,99 млн. грн., в тому числі: за рахунок 

державного бюджету - 26119,13 млн. грн., що складає 13,8%, інших джерел 

162934,86 млн. грн., що складає 86,2% [15]. 

Слід зауважити, що виконання заходів Програми розвитку МСБ до 2030 року 

передбачено в 3 етапи: перший етап (2011-2012 роки) складає  6,6%  від загального 

обсягу фінансування, 2 етап (2013-2020) – 34,3%, 3 етап (2021-2030) – 59,1% 

відповідно (табл. 2.13).  

Таблиця 2.13  

Обсяги фінансування заходів, передбачених Загальнодержавною програмою 

розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року [15]. 

Показники Усього 

Державний 

бюджет  

Інші джерела 

фінансування  

Усього за Програмою (2011-

2030рр), у тому числі за 

етапами: 189053,99 26119,13 162934,9 

Питома вага, % 100,0 13,8 86,2 

1 етап (2011-2012 рр.), млн.. 

грн. 12420,12 1730,42 10689,7 

Питома вага, % 100,0 13,9 86,1 

2 етап  (2013-2020 рр), млн.. 

грн. 64834,66 8952,04 55882,62 

Питома вага, % 100,0 13,8 86,2 

3 етап (2021-2030 рр) , млн.. 

грн. 111799,21 15436,67 96362,54 

Питома вага, % 100,0 13,8 86,2 

 

При формуванні додатку 2 до Програми розвитку МСБ до 2030 року було 

допущено ряд технічних помилок в частині прогнозного обсягу фінансових ресурсів 

для виконання завдань Програми, а саме [15]:  
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- усього прогнозований обсяг фінансування ресурсів для виконання повного 

комплексу завдань та заходів фінансування за Програмою було відображено з 

заниженням на 29,75 млн. грн., в тому числі за рахунок державного бюджету на 

29,74 млн. грн., інших джерел на 0,01 млн. грн. 

- за першим розділом загальний обсяг фінансування заходів в частині паливно-

енергетичних ресурсів завищено на 7,0 млн. грн. ніж передбачено етапами; обсяг 

фінансування заходів з нарощування МСБ нафти, газу, конденсату відображено на 

10,0 млн. грн. більше ніж заплановано по етапах, а фінансування заходів в частині 

приросту запасів і ресурсів газу відображено на 20,0 млн. грн. менше ніж 

заплановано по етапах;  

- за четвертим розділом загальний обсяг фінансування заходів з геологічного та 

еколого-геологічних досліджень території України з метою нарощування 

мінерально-сировинної бази відображено на 247,86 млн. грн. менше ніж 

передбачено етапами, фінансування робіт з буріння свердловин завищено на 9 млн. 

грн..   

Таблиця 2.14  

Стан фінансування 1 етапу Загальнодержавної програми розвитку МСБ до 2030 

року за рахунок коштів Державного бюджету [15]. 

Напрями 

фінансування 

Програми МСБ до 

2030 року 

Програма МСБ до 2030 

року, млн. грн. 

Планові обсяги 

фінансування 

бюджетної програми 

КПКВ 2404020, млн. 

грн.  

Фактичні обсяги 

фінансування, млн. 

грн. 

Виконання 

Програми 

МСБ до 

2030 року, 

% 

2

2011 

рік 

2012 

рік 1 етап  

2011 

рік 

2012 

рік 1етап 

2

2011 

рік 

2012 

рік 

1

1 

етап  1 етап 

Паливно-енергетичні 

ресурси  538,5 553,3 1091,8 323,3 897,8 1221,1 290,7 594 884,7 81,0 

Металічні корисні 

копалини 62,9 65,6 128,5 26,4 16,4 42,8 26,7 16,4 43,1 33,5 

Неметалічні корисні 

копалини 19,7 20,5 40,2 11,9 6,5 18,4 11,6 6,5 18,1 45,0 

Геологічні та 

еколого-геологічні 

дослідження території 

України з метою 

нарощування 

мінерально-

сировинної бази  155,8 169,4 325,2 110,3 55,5 165,8 94,5 55,4 149,9 46,1 

Інші дослідження 

території України  70,1 74,6 144,7 28,1 23,8 51,9 24,3 23,6 47,9 33,1 

Всього 847,0 883,4 1730,4 500,0 1000 1500 447,8 695,9 1143,7 66,1 
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Перший етап  (2011-2012 рр) Програми розвитку МСБ до 2030 року передбачав 

видатки з Державного бюджету в обсязі 1,7 млрд.  грн., паспортами бюджетних 

програм  (КПКВ 2404020) встановлювалися видатки в обсязі 1,5 млрд.  грн., а 

фактичні видатки склали лише 1,1 млрд. грн., що на 0,6 млрд. грн. менше від 

встановленого законодавчо обсягу. 

Тобто, державне фінансування заходів в рамках першого етапу Програми до 

2030 року було забезпечено на 66,1%, в тому числі за напрямами: паливно-

енергетичні ресурси на 81%, металічні корисні копалини на 33,5%, неметалічні 

корисні копалини на 45,0%, геологічні та еколого-геологічні дослідження території 

України з метою нарощування мінерально-сировинної бази на 46,1%, інші 

дослідження території України на 33,1% (табл. 2.14).   

Таблиця 2.15 

Стан фінансування 2 етапу Загальнодержавної програми розвитку МСБ до 2030 

року за рахунок коштів Державного бюджету* 

№ 

п/п Напрями використання коштів  

Програм

а МСБ 

до 2030 

року    

(2 етап) 

Затверджено паспортом бюджетної програми КПКВ 

2404020, млн. грн. 

2013 

рік 

2014 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

  Всього витрат за КПКВ 2404020 

8952,4 198,7 93,0 

100,0 68,9 100,0 100,0 100,0 

1 1 стадія ГРР 11,4 8,8 18,5 13,0 19,0 

2 

2 та 3 стадія  ГРР (крім дорозвідки та 

експлуатаційної розвідки) всього, в 

тому числі:  66,0 43,1 50,5 54,5 42,4 

2.1.  на нафту і газ 39,5 27,0 29,0 33,5 22,0 

2.2. на інші паливно-енергетичні ресурси 12,6 7,9 8,5 12,6 11,5 

2.3. на металічні корисні копалини 10,7 5,9 7,0 5,8 6,4 

2.4.  на неметалічні корисні копалини 3,2 2,3 6,0 2,6 2,5 

3 Буріння артезіанських свердловин 6,3 3,6 2,0 3,0 1,2 

4 

Складання та ведення кадастру 

родовищ і проявів корисних копалин, 

балансів запасів корисних копалин, 

банків даних геологічної інформації 6,5 4,8 8,0 4,0 7,9 

5 

Проведення безперервних або 

періодичних спостережень 

(моніторингу) 4,5 4,0 7,0 11,5 11,5 

6 

Вивчення, прогнозування зміни стану 

та оцінку експлуатаційних запасів і 

прогнозних підземних вод та їх 

переоцінка 2,5 2,3 8,0 8,0 8,0 

7 

Збір та оцінка діяльності 

надрокористувачів для здійснення 

моніторингу в межах спеціальних 

дозволів на користування надрами 2,8 2,3 6,0 6,0 10,0 

* складено за даними [49,58,62]. 
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Аналіз фінансування другого етапу (2013-2020 рр) Програми розвитку МСБ до 

2030 року вказує на низьку дисципліну виконання планових показників такого 

фінансування (табл.2.15.). Так, Програмою було задекларовано видатки другого 

етапу за рахунок державного бюджету в обсязі 8952,4 млн. грн., паспортами 

бюджетної програми (КПКВ 2404020) передбачено видатки в період з 2013 року по 

2019 рік в обсязі 760,6 млн. грн., що складає 8,5% від запланованих, та фактично 

профінансовано заходів на загальну суму 750,5 млн. грн. або на 8,4%. 

Слід зауважити, що державне фінансування 2 етапу Програми до 2030 року 

переважно зосереджено на II та III стадії геологорозвідувальних робіт, показник  

такого фінансування коливається в межах від 42,4% (2019 рік) до 66% (2015 рік) від 

загального обсягу фінансування. Фінансування II та III стадії геологорозвідувальних 

робіт в межах 2 етапу спрямовано в середньому на 60% на нафту і газ, на 20% на 

інші паливно-енергетичні ресурси, на 14% на металічні корисні копалини та на 6% 

на неметалічні корисні копалини. 

Встановлено, що питома вага фінансування II та III стадії 

геологорозвідувальних робіт з кожним роком зменшується при цьому збільшуючи 

питому вагу фінансування заходів спрямованих на діджиталізацію, систематизацію 

геологічної інформації, створення та підтримку баз даних, моніторинг МСБ, оцінку 

діяльності надрокористувачів.  

Узагальнюючи пояснення, що зазначені в Звітах Міністерства екології та 

природних ресурсів України про результати виконання Загальнодержавної програми 

розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, можна 

зробити висновок, що недовиконання показників програми розвитку МСБ до 2030 

року пов’язано виключно з недостатнім фінансуванням, оскільки асигнування, що 

передбачені у загальному фонді Державного бюджету України на розвиток 

мінерально-сировинної бази не відповідають обсягам законодавчо закріпленим в 

Програмі.  Так, за результатами аудиту, що проведений в 2019 році Рахунковою 

палатою України щодо ефективності використання коштів державного бюджету, 

спрямованих на розвиток мінерально-сировинної бази, було виявлено, що 

задоволення потреби на виконання Загальнодержавної програми розвитку 
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мінерально-сировинної бази в 2016 році було забезпечено на 5,4% в 2017 році на 

7,8% в 2018 році на 7,8% [58].  

Через недофінансування виконання завдань Програми розвитку МСБ до 2030 

року в межах бюджетної програми КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-

сировинної бази» не вдалося отримати результати, які очікувалося досягти, а саме 

[59-60,100]: 

- створення власного виробництва гостро необхідних видів мінеральної 

сировини, що ввозяться з інших країн і без яких неможлива робота діючих 

металургійних та деяких інших підприємств (хромові та хромонікелеві руди, 

флюорит, фосфатна сировина, форстеритові вогнетриви); 

- розбудова власної мінерально-сировинної бази найважливіших стратегічних 

видів корисних копалин: золота та інших благородних металів, скандію, літію, 

рідкісних земель тощо; 

- підготовка нових родовищ для вигідної експлуатації у майбутньому як 

власними силами України, так і з використанням зарубіжних інвестицій; 

- проведення силами спеціалізованих державних підприємств різних видів 

геологорозвідувальних робіт (розвідувальних та експлуатаційних в тому числі) у 

країнах третього світу; 

- здійснення комплексу першочергових організаційних, правових і науково-

технічних заходів, спрямованих на розв'язання найважливіших проблем 

забезпечення гірничодобувних підприємств мінеральною сировиною, формування 

оптимального розподілу завдань та програм розвитку і використання мінерально-

сировинної бази за кожною з чотирьох категорій корисних копалин і за конкретними 

видами сировини; 

- створення сприятливих умов для залучення до фінансування геологічного 

вивчення надр вітчизняних і зарубіжних інвестицій.    

З врахуванням невиконання планових показників фінансування 

Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази в період до  2030 

року в 2017 році профільним відомством Державною службою геології та надр 

України розроблено та оприлюднено  проект Закону України «Про внесення змін до 
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Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку 

мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» [100]. Як зазначено в 

повідомленні про оприлюднення вищевказаного законопроекту, його розроблення 

зумовлене рекомендаціями Висновку Колегії рахункової палати України до Звіту 

про результати перевірки ефективності використання коштів державного бюджету, 

спрямованих у 2011-2012 роках на розвиток мінерально-сировинної бази від 11 

квітня 2013 року №22/6-2 та необхідністю актуалізації положень програми з 

врахуванням загроз енергетичній безпеці держави, пов’язаних із тимчасовою 

окупацією території АР Крим та міста Севастополя. Слід зауважити, що нестабільне 

та обмежене фінансування першого етапу (2011-2012 роки) діючої Програми 

розвитку до 2030 року  призвели до втрат темпів геологорозвідувального процесу; 

втрати актуальності низки завдань через відсутність реальних проявів і родовищ 

деяких видів корисних копалин. Нова редакція Програми передбачає концентрацію 

робіт на пріоритетних напрямах розвитку мінерально-сировинної бази; 

зосередження державного фінансування досліджень надр, в основному, на 

пошукових та пошуково-оцінювальних роботах з метою виявлення інвестиційно 

привабливих об’єктів [100,15,60].  

Основні фінансові та результативні показники, що покладені в основу змін  до 

Програми розвитку МСБ до 2030 року відображено  в таблиці 2.16. 

Загалом фінансування Програми планується зменшити на 54,5 % з 189083,74 

млн. грн.. до 85975,06 млн. грн., за рахунок скорочення фінансування за державний 

кошт на 38,3% з 26148,87 млн. грн. до 16123,56 млн. грн. та зменшення планових 

обсягів фінансування за рахунок інших джерел фінансування на 57,1% з 162934,87 

млн. грн. до 69851,5 млн. грн.. Зменшення фінансування за рахунок державних 

коштів передбачається за рахунок зменшення фінансування заходів з розвитку МСБ 

паливно-енергетичних ресурсів на 53,1%, металічних корисних копалин на 53,5%, 

гідрогеологічних, інженерно-геологічних та еколого-геологічних робіт на 45,9% та 

навпаки збільшення обсягів фінансування робіт з розвитку МСБ на неметалічні 

корисні копалини на 1%, регіональних досліджень території України та науково-
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методичне (інформаційне) забезпечення на 27,1 %, на технічне переоснащення на 

100% (табл.2.16) [15]. 

Таблиця 2.16 

Структурний аналіз Загальнодержавної програми розвитку МСБ до 2030 року та 

Проекту змін [6,12]. 

 

№ 

п

/

п Показники 

Діюча Програма 

розвитку МСБ до 

2030 року  

Проект змін 

Програми розвитку 

МСБ до 2030 року 

млн. грн. 

Питом

а вага, 

% млн. грн. 

Питома 

вага, % 

  Загальний обсяг фінансування, в т.ч.:  189083,74 100 85975,06 100 

  - недержавне фінансування 162934,87 86,2 69851,5 81,2 

  - державне фінансування, в т.ч.: 26148,87 13,8 16123,56 18,8 

1 Паливно-енергетичні ресурси 16397,2 62,7 7685,08 47,7 

2 Металічні корисні копалини 1940,45 7,4 902,82 5,6 

3 Неметалічні корисні копалини 606,11 2,3 612,33 3,8 

4 

Гідрогеологічні, інженерно-геологічні 

та еколого-геологічні роботи 4999,43 19,1 2703,04 16,8 

5 

Регіональні дослідження території 

України, спрямовані на розбудову 

мінерально-сировинної бази  

2205,68 

8,5 

 

1855,16 11,5 

6 

Науково-методичне та інформаційне 

забезпечення виконання програми 947,17 5,9 

7 Технічне переоснащення - - 1417,96 8,7 

 

В результаті аналізу структури приросту запасів в межах діючої Програми 

розвитку МСБ було виявлено, що такий приріст повинен був бути забезпечений на 

70,4% за рахунок металічних корисних копалин, на 18,0% за рахунок неметалічних 

корисних копалин та на 11,6% за рахунок паливно-енергетичних ресурсів. Через 

відсутність реальних проявів і родовищ деяких видів корисних копалин в Проекті 

Програми було скореговано та актуалізовано приріст запасів за групами корисних 

копалин, що вплинуло на структуру приросту: 80,4% неметалічні корисні копалини, 

10,9% металічні корисні копалини, 8,7% паливно-енергетичні ресурси. Така дельта 

щодо значного зменшення показника приросту паливно-енергетичних ресурсів 

пов’язана з високими геологічними ризиками та ризиками гірничого бізнесу щодо 

отримання очікуваної та достовірної геологічної інформації в рамках виконання ГРР 

на паливно-енергетичні ресурси [6]. Проектом змін Програми розвитку МСБ було 
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передбачено інфляційні процеси, що спричинило збільшення середніх витрат на 

одиницю умовного приросту запасів з 4,5 млн. грн. до 11,1 млн. грн., за рахунок 

збільшення середніх витрат на одиницю умовного приросту на паливно-енергетичні 

ресурси з 3,6 млн. грн. до 11,7 млн. грн.. та металічних корисних копалин з 0,1 млн. 

грн. до 1,1 млн. грн. (табл. 2.17) [6]. 

Таблиця 2.17 

Структура приросту запасів корисних копалин в рамках завдань Загальнодержавної 

програми розвитку МСБ України до 2030 року [6]. 

  Показники 

Діюча Програма розвитку 

МСБ до 2030 року  

Проект змін Програми 

розвитку МСБ до 2030 року 

Одиниці 

умовного 

приросту 

(од.у.п.) 

Пит

ома 

вага, 

% 

Середні 

витрати 

на 

од.у.п., 

млн. 

грн. 

Одиниці 

умовного 

приросту 

(од.у.п.) 

Питома 

вага, % 

Середні 

витрати 

на 

од.у.п., 

млн. 

грн. 

  

Приріст/оцінка запасів за 

рахунок, в т.ч.:  42080,81 100 4,5 7712,55 100 11,1 

  

- -  -     недержавне 

фінансування 2595,41 6,2 62,8 184,9 2,4 377,8 

  

- державне 

фінансування, в тому 

числі: 39485,4 93,8 0,7 7527,65 97,6 2,1 

1 

Паливно-енергетичні 

ресурси 4584,2 11,6 3,6 658,1 8,7 11,7 

2 

Металічні корисні 

копалини 27805,90 70,4 0,1 819,62 10,9 1,1 

3 

Неметалічні корисні 

копалини 7095,3 18 0,1 6049,93 80,4 0,1 

 

Враховуючи особливості бюджетного процесу в частині застосування 

програмно-цільового методу фінансування бюджетних програм, інструментом яких, 

виступають паспорти бюджетних програм, фінансування геологічної галузі повинно 

бути забезпечено встановленням безпосереднього зв'язку між виділенням 

бюджетних коштів та результатами їх використання. Так, на даний час, 

Загальнодержавна програма розвитку МСБ некоректно відображена в паспортах 

бюджетних програм, які безпосередньо відображають фактично рівень її виконання 

та ефективність використання виділених коштів, що унеможливлює проведення 

якісної причинно-наслідкової оцінки [6,60,58,59].  
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Слід зауважити, що проаналізувати виконання Програм розвитку МСБ до 2010 

та 2030 років в частині їх недержавного фінансування фактично неможливо, так як 

не існує уніфікованої щорічної звітності підприємств реального сектору економіки  

щодо такого фінансування. Існування такої уніфікованої звітності дало би змогу 

активізувати II та III стадії геологорозвідувальних робіт, що виконуються за кошти 

бізнесу, шляхом застосування непрямих методів державної підтримки: податкові 

пільги, канікули, зменшення вартості дозвільних документів [6]. 

Враховуючи світовий досвід, необхідною є реструктуризація системи 

планування та фінансування геологічного вивчення надр із перенесенням акценту 

від прямого державного фінансування до непрямих методів, що спонукатимуть 

видобувний бізнес до відтворення МСБ на регіональному і державному рівні [6].  

 

2.3  Оптимізація фінансування стадій геологічного вивчення надр у 

вітчизняній практиці 

 

Стійкий розвиток економіки України та її енергетична безпека прямо залежить 

від розвитку гірничої галузі, як такої, що дозволяє забезпечити вітчизняну 

економіку внутрішніми мінеральними ресурсами та залучити інвестиції шляхом їх 

капіталізації в проведення ГРР та безпосередній видобуток [6]. Ступінь геологічного 

ризику та ризику гірничого бізнесу кожної зі стадій різний, що впливає на 

прийняття управлінських рішень щодо необхідності проведення наступної стадії 

ГРР та вибору джерела фінансування. Світова практика засвідчує, що, як правило, 

державне фінансування зосереджено на перших стадіях рекогносцировки, які 

співставні із вітчизняними роботами стадії «Регіональне геологічне вивчення 

території та її картування», а фінансовий супровід II стадії «Пошук та пошуково-

оціночні роботи» та  III стадії «Розвідка» забезпечується переважно або виключно 

приватними недержавними компаніями [6]. В Україні ситуація дещо відмінна. На 

сьогодні, на законодавчому рівні в рамках заходів, що визначені 

Загальнодержавною програмою розвитку МСБ до 2030 року, державним коштом 

передбачено фінансування всіх трьох стадій ГРР. Відповідно до висновків Колегії 
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Рахункової палати України за результатами перевірки ефективності використання 

коштів державного бюджету, спрямованих у 2011-2012 роках на розвиток 

мінерально-сировинної бази, Державною службою геології та надр було 

підготовлено законопроект, що вносить зміни до існуючої Програми розвитку МСБ 

до 2030 року в частині зосередження державного фінансування досліджень надр, в 

основному, на пошукових та пошуково-оцінювальних роботах з метою виявлення 

інвестиційно привабливих об’єктів та виключення з Програми робіт з розвідки 

[6,100].  

Питання стадійності геологорозвідувальних робіт, їх об’єкти та завдання на 

кожній зі стадій широко досліджується в наукових колах та спеціалістами 

профільного міністерства та відомства, але не досліджуються в контексті 

доцільності фінансування різними суб’єктами. Ступінь ризику кожної зі стадій 

геологорозвідувальних робіт в контексті отримання достатньої геологічної 

інформації для переходу до іншої стадії та обсяг необхідних капіталовкладень є 

різними. В вітчизняній практиці державне фінансування охоплює всі три стадії 

геологорозвідувальних робіт, що як результат призводить до неефективного 

використання державних коштів та стримування недержавного фінансування 

суб’єктами підприємницької діяльності [6]. 

Стадія геологорозвідувальних робіт – частина геологорозвідувального процесу, 

що визначається притаманними їй об’єктами геологічного вивчення, цілями та 

методами геологорозвідувальних робіт, вимогами до їхніх кінцевих результатів. В 

Україні стадійність геологорозвідувальних робіт  на нормативно-законодавчому 

рівні регулюється положеннями про стадії ГРР на тверді корисні копалини , на 

підземні води, на нафту та газ. Дані положення регламентують послідовність 

проведення геологорозвідувальних робіт у процесі геологічного вивчення надр з 

метою картування території України й її окремих регіонів, а також пошуку, 

розвідки, підготовки до розроблення й експлуатації родовищ корисних копалин, 

установлює загальні вимоги до змісту, складу, а також результатів робіт на різних 

стадіях і під стадіях геологорозвідувального процесу.  
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Проведення кожної наступної стадії робіт дозволяє отримати якісно нову і 

кількісно більш повну і точну характеристику об’єкта при мінімальних витратах 

всіх видів ресурсів.  

Норми щодо стадійності ГРР є обов’язкові для виконання для підприємств, 

установ та організацій, що проводять ГРР повністю або частково за рахунок 

державного бюджету, та обов’язкові для використання суб’єктами господарювання 

недержавної форми власності, що проводять ГРР за рахунок власних коштів.  

Слід зауважити, що геологорозвідувальні роботи розпочинаються з будь-якої 

стадії (підстадії), якщо стан геологічного вивчення об’єкта робіт достатній для 

їхнього геологічного й техніко-економічного обґрунтування. Межі між стадіями (під 

стадіями) ГРР визначаються вимогами до їхніх кінцевих результатів.  

 

Рис. 2.10. Стадійність проведення геологорозвідувальних робіт в Україні [6]. 

 

Вітчизняна нормативно-правова база визначає 3 стадії ГРР та відповідні під 

стадії: I стадія «Регіональне геологічне вивчення території України», що включає 3 

під стадії, які різняться масштабністю та детальністю вивчення території, II стадія 

«Пошук та пошукова оцінка родовищ корисних копалин», що включає 2 під стадії, 

мета яких виявлення корисних копалин та проведення оцінки щодо придатності до 

Стадії геологорозвідувальних робіт в Україні 

Стадія I              

 «Регіональне геологічне вивчення 

території України» 

Стадія II «Пошук та пошукова 

оцінка родовищ корисних 

копалин» 

Стадія III «Розвідка родовищ 

корисних копалин» 

Підстадія I-1               

Регіональні геолого-геофізичні 
дослідження масштабів 1:1000 

000 -1:1500 000 

Підстадія I-2                     

Регіональні геологозйомочні, 

геофізичні й геолого-прогнозні 

роботи масштабів 1:200 0 (1:100 
000) 

Підстадія I-3     

Геологозйомочні й 
геологопрогнозні роботи 

масштабу 1: 50 000 (1: 25 000) 

Підстадія II-1               

 Пошукові роботи 

Підстадія II-2                     

Пошуково-оціночні роботи 

Потенційні споживачі геологічної 

інформації 

Держава Бізнес структури 

Геологічні карти відповідних 

масштабів 

Ресурси та запаси 

корисних копалин 

Запаси 

підготовлені до 

промислового 

освоєння 
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промислового освоєння та III стадія «Розвідка родовищ корисних копалин» 

передбачає підготовку родовищ корисних копалин до промислового освоєння 

(рис.2.10).  Додаткові розвідувальні роботи, що в разі потреби виконуються за 

окремим геологічним завданням (наприклад, за рекомендацією Державної комісії по 

запасах України або побажанням інвестора), належать до стадії розвідки родовищ 

корисних копалин. Ця стадійність в цілому відповідає схемі стадійності, яка 

використовується в пострадянському просторі та рекомендується ООН як міжнародна 

(табл.2.18). 

Як видно з таблиці 2.18, в країнах ринкової економіки виділяється самостійна 

стадія оцінки родовищ, оскільки після проведення пошуків за схемою прийнятою 

ОНН та МАГАТЕ виконується геолого-економічний аналіз виявлених об'єктів, який 

визначає необхідність проведення наступної (оціночної) стадії 

геологорозвідувальних робіт [6,70,187].  

Таблиця 2.18 

Стадії геологічного вивчення надр за схемою, що прийнята в Україні 

 і рекомендована ООН [6,187]. 

Україна 

Стадійність 

рекомендована 

РКООН 

Об’єкт  Суб’єкти 

Регіональне 

геологічне 

вивчення 

Reconnaissance 

(рекогносцировк

а) 

Геологічні 

області 

(райони) 

Держава в особі державних 

підприємств та профільних 

відомств 

Пошуки та 

пошуково-

оціночні роботи 

Prospecting 

(пошуки) 

Перспективна 

зона (район) 
Державні підприємства 

Приватні геологічні підприємства 

Геологічні служби 

гірничодобувних  компаній 

General 

Exploration 

(загальні 

дослідження/ 

розвідка) 

Родовище Приватні геологічні 

підприємства 

Геологічні служби 

гірничодобувних  компаній 

Державні підприємства 

Розвідка Detail 

Exploration 

(детальні 

дослідження/ 

розвідка) 

Родовище або 

його частина 
Геологічні служби 

гірничодобувних  компаній 

Приватні геологічні підприємства 

Державні підприємства 

 

Крім того, за державні (бюджетні) кошти виконується тільки регіональне 

геологічне вивчення, оскільки пошуки належать до робіт високого ризику для 
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капіталу. У той час в Україні держава фінансує пошукові, а часто і пошуково-

оціночні роботи, сподіваючись продати виявлені родовища на умовах тендеру 

можливим майбутнім інвесторам [6]. 

Основними джерелами фінансування геологорозвідувальних робіт в рамках 

розвитку мінерально-сировинної бази України відповідно до діючої нормативно-

правової бази є кошти державного бюджету та інші джерела фінансування (рис. 

2.11). Обсяги бюджетного фінансування щорічно визначаються Законом України 

«Про державний бюджет» на відповідний рік в рамках діючої бюджетної програми 

КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» за відповідними 

напрямами використання коштів. Фінансування з інших джерел передбачає 

фінансування приватного бізнесу за рахунок власних коштів, інвестицій, боргових 

коштів. Плановий показник державного та недержавного фінансування визначено 

Загальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної бази України до 

2030 року [6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11. Фінансове забезпечення геологічне вивчення та використання надр в 

Україні – інституційно-стадійний аспект [15]. 

 

При формуванні додатку 2 до Програми розвитку МСБ до 2030 року було 

допущено ряд технічних помилок і некоректних даних в частині прогнозного обсягу 

фінансових ресурсів для виконання завдань Програми, а саме: усього прогнозований 

I стадія ГРР                                          

«Регіональне геологічне вивчення 

території» 

II стадія ГРР                                                
«Пошук та пошукова оцінка родовищ 

корисних копалин» 

III стадія ГРР                                                  

«Розвідка родовищ корисних копалин» 

 «Позастадійні роботи» 

 «Видобуток» 

 «Геологорозвідувальні роботи» 

Державні інституції, 

що належать до 

сфери управління 

Держгеонадр 

Недержавні 

інституції  

державні кошти  

бюджетна 

програма 

КПКВ 

2404010 

бюджетна 

програма 

КПКВ 

2404020 

недержавні кошти  

власний 

капітал 

залучені 

інвестиції 

Джерела фінансування 

геологічного вивчення та 

використання надр в Україні 
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обсяг фінансування ресурсів для виконання повного комплексу завдань та заходів 

фінансування за Програмою було відображено з заниженням на 29,75 млн. грн., в 

тому числі за рахунок державного бюджету на 29,74 млн. грн., інших джерел на 

0,01 млн. грн. 

Враховуюче вищенаведене, подальші розрахунки будуть відображені з 

врахуванням виправлених технічних помилок на загальну суму 29,75 млн. грн., в 

тому числі за рахунок державного бюджету на 29,74 млн. грн., інших джерел на 

0,01 млн. грн. [6]. 

Загальнодержавна програма розвитку МСБ до 2030 року прямо не відображає 

фінансування геологорозвідувальних робіт за стадіями. Але за результатами 

вибірки, що відображено та систематизовано в табл. 2.19, можна стверджувати, що 

державним коштом забезпечуються роботи всіх 3 стадій від геологічного вивчення 

території до розвідувальних робіт.  

Таблиця 2.19 

Державне фінансування геологорозвідувальних робіт в Україні в рамках виконання 

Програми розвитку МСБ до 2030 року – стадійний аспект [6]. 

Стадії Обсяг витрат за етапами, млн. грн. Усього по 

Програмі 

(2011-

2030рр) 

Питом

а вага, 

% 
1етап          

(2011-2012 

рр.) 

2етап                  

(2013-2020 

рр.) 

3етап          

(2021-2030 

рр.) 

1 стадія ГРР 173,46 887,53 1530,24 2591,23 9,91 

2 стадія ГРР 1184,62 5871,97 10125,49 17182,08 65,71 

3 стадія ГРР 278,94 1503,44 2583,7 4366,08 16,70 

Позастадійні 

роботи 

132,12 689,1 1188,26 

2009,48 7,68 

Всього 1769,14 8952,04 15427,69 26148,87 100,00 

 

Так, державне фінансування робіт з геологічного вивчення території України (I 

стадія ГРР) передбачено забезпечити на 2591,23 млн. грн., що в загальному обсязі 

фінансування складає 9,91%, фінансування робіт з пошуку та пошукової оцінки 

родовищ корисних копалин (II стадія ГРР) передбачено в об’ємі 17182,08 млн. грн., 

що складає 65,71%, фінансування робіт з розвідки родовищ корисних копалин (III 

стадія ГРР) складає 4366,08 млн. грн. або 16,7%, показник фінансування 

позастадійних робіт становить 2009,48 млн. грн., або 7,68%. 
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Слід зауважити, що державне фінансування на виконання ГРР припадає 

виключно на державні інституції, що належать до сфери управління Держгеонадр, 

хоча відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази, виконавцями 

геологорозвідувальних робіт за цією програмою є спеціалізовані підприємства усіх 

форм власності. Обсяг фінансування бюджетної програми КПКВ 2404020 «Розвиток 

мінерально-сировинної бази України» в 2018 році передбачено в розмірі 100,0 млн. 

грн., з них станом на кінець 3 кварталу 2018 року через систему «Державні 

закупівлі» укладено договорів на виконання геологорозвідувальних робіт з розвитку 

МСБ на 94,0 млн. грн. виключно з установами та організаціями державної форми 

власності, що належать до сфери управління Держгеонадр: КП «Південукргеологія» 

на 10,1 млн. грн., КП «Кіровгеолгія» на 6,1 млн. грн., ДРГП «Донецькгеологія» на 

4,7 млн. грн., ДРГП «Східне» на 1,8 млн. грн., ДРГП «Причорноморське» на 10,3 

млн. грн., ДП «Укргеофізика» на 19,0 млн. грн., ДП «Українська геологічна 

компанія» на 10,1 млн. грн., ДНВП «Державний інформаційний геологічний фонд» 

на 9,0 млн. грн., НАК «Надра України» на 7,7 млн. грн., Український державний 

геологорозвідувальний інститут 10,1 млн. грн., територіальні інспекції державного 

геологічного контролю – 5,1 млн. грн. (табл. 2.20) [6].  

Таблиця 2.20 

Структура державного фінансування інституцій, що підпорядковані 

Держгеонадр – стадійний аспект за 3 квартали 2018 року* 
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1 стадія ГРР 4048 199,3 120 - 1362 952 2890 - 616,1 2500 - 

2 стадія ГРР 2906,5 4172,1 1506,8 40 5115,9 15710 2082,3 - 1288,3 1500 - 

3 стадія ГРР 1250 - 1140 - - 400 588,6 - 942,9 - - 

Позастадійні 

роботи 1886,3 1746,9 1899,3 1790,9 3850 1917,4 4549,2 8995,9 4898,2 6051,5 5083,6 

Всього, млн. 

грн. 10090,8 6118,3 4666,1 1830,9 10327,9 18979,4 10110,1 8995,9 7745,5 10051,5 5083,6 

Питома 

вага, % 10,7 6,5 5,0 1,9 11,0 20,2 10,8 9,6 8,2 10,7 5,4 

* складено за даними [24]. 
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Орієнтовно розподіливши обсяги фінансування вищевказаних робіт в межах 

укладених угод за стадіями ГРР можна зробити висновок, що в 2018 році держава 

планує профінансувати роботи за  I стадією ГРР «Регіональне геологічне вивчення 

території» на 12,7 млн. грн. або на 13,5% від загального обсягу укладених угод; за II 

стадією «Пошук та пошукова оцінка родовищ корисних копалин» на 34,3 млн. грн., 

що складає 36,5%,; за  III стадією «Розвідка родовищ корисних копалин» на 4,3 млн. 

грн.,що складає 4,6 %; на позастадійні роботи – 42,7 млн. грн., що складає 45,4% [6].  

З метою виявлення оптимального розподілу фінансування ГРР по стадіям 

проведено співставлення показників фінансування за Програмою до 2030 року із 

розподілом основних геологічних ризиків та загальних ризиків гірничого бізнесу. 

При цьому під геологічним ризиком розуміють вірогідність не підтвердження 

кількості та якості запасів та ресурсів корисних копалин. Під ризиком гірничого 

бізнесу розуміють ймовірність не окупності інвестицій у ГРР та реалізації 

геологічних та гірничих проектів [2, 6]. Група вітчизняних вчених [149] при 

проведенні експертної оцінки складових гірничого ризику визначили ступінь 

важливості його складових : ризики запасів (геологічний ризик) – 100%, ціни на 

мінеральну сировину – 35%, витрати на видобуток і збагачення – 35%, 

місцезнаходження родовища – 25%, капітальні інвестиції – 23%, ризики управління 

– 21%, ліцензування, дозвільні документи – 21%, податковий режим – 17%, 

геологічні характеристики – 11%, спосіб розробки, технології збагачення – 6%, етап 

освоєння – 5%, можливість приросту запасів – 3%.  
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Рис.2.12 Співвідношення геологічних ризиків та ризиків гірничого бізнесу із 

розподілом державного фінансування ГРР за Програмою до 2030 року [6]. 
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Так, на I стадії ГРР досить високі геологічні ризики супроводжуються 

помірними ризиками гірничого бізнесу (неокупності капіталовкладень ) та 

незначними питомими витратами для отримання геологічної інформації, при цьому 

державним коштом в рамках Програми розвитку МСБ до 2030 року на цих роботах 

зосереджено 9,91% загального обсягу фінансування. II стадія ГРР супроводжується 

вище ніж середнім показником геологічного ризику, високим ризиком гірничого 

бізнесу (неокупності капіталовкладень) та значними витратами, на цих роботах 

зосереджено 65,71% державного фінансування. Найнижчі геологічні ризики та 

ризики гірничого бізнесу (не окупності) притаманні III стадії ГРР, яка є найбільш 

капіталомісткою, та на фінансуванні якої зосереджено 16,7% державного 

фінансування (рис.2.12). Даний аналіз дає можливість зробити висновок, що 

державним коштом забезпечено фінансування найбільш ризикованої стадії ГРР, що 

в результаті, може призвести до не отримання очікуваного якісного геологічного 

продукту та неефективного використання державних коштів [6].  

Загалом Програмою до 2030 року фінансування державним коштом ГРР на 

паливно-енергетичні ресурси заплановано в сумі 16397,23 млн. грн., в тому числі на 

пошук та пошукову оцінку зосереджено 14646,15 млн. грн. або 89,3%, на розвідку – 

1751,08 млн. грн. або 10,7%; на металічні корисні копалини виділено 1940,45 млн. 

грн., в тому числі на роботи з пошуку та пошукової оцінки на суму 1334,32 млн. 

грн., або 68,8%, на розвідку – 606,03 млн. грн., або 31,2%; на неметалічні корисні 

копалини 606,11 млн. грн., в тому числі на пошуки та пошукову оцінку 391,22 млн. 

грн., або 64,5 %, на розвідку – 214,89 млн. грн., або 35,5%. Тобто, державна політика 

з розвитку МСБ в рамках постадійного фінансування ГРР на різні групи корисних 

копалин (паливно-енергетичні ресурси, металічні та неметалічні ресурси) має стійку 

тенденцію до надання переваг в фінансуванні  II стадії робіт, не зважаючи на досить 

високий рівень ризиків, пов’язаних з цією стадією ГРР (рис.2.13-2.14) [6]. 
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Рис.2.13 Співвідношення ризиків гірничого бізнесу із розподілом державного 

фінансування ГРР на паливно-енергетичні ресурси за Програмою до 2030 року [6]. 
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Рис.2.14 Співвідношення ризиків гірничого бізнесу із розподілом державного 

фінансування ГРР на металічні і неметалічні корисні копалини за Програмою до 

2030 року [6]. 

 

Держава, забезпечуючи інституційний та фінансовий супровід II та III стадії 

ГРР, які є досить дорого вартісними та ризикованими за змістом та отриманням 

«геологічного продукту», не стимулює, а непрямим чином може блокувати 

активність недержавних інституцій щодо фінансування та проведення таких робіт [].  

 

2. 4. Освітньо-науковий супровід геологічного вивчення та використання надр 

в Україні 

 

Комплексна оцінка ефективності управління та реалізації політики в сфері 

геологічного вивчення, охорони, відтворення та використання надр в Україні 
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повинна передбачати не тільки оцінку дієвості інституцій галузевої компетенції, 

таких як Міністерство екології та природних ресурсів та Державна служба геології 

та надр, але й оцінку роботи міжгалузевих інституцій спеціальної компетенції в 

частині науково-освітнього супроводу, таких як вищі навчальні заклади та наукові 

установи Міністерства освіти і науки України. Наразі фінансування геологічної 

галузі розглядається виключно в площині прямих методів: кошти, що спрямовані  на 

фінансування Програми розвитку мінерально-сировинної бази до 2030 року та 

кошти, що забезпечують виконання функцій і завдань Державної служби геології та 

надр, як центрального органу виконавчої влади в сфері геологічного вивчення, 

охорони та використання надр. Непрямі джерела фінансування геологічної галузі не 

досліджуються. Одним з таких джерел є фінансування державного замовлення на 

підготовку геологічних кадрів та фінансування наукових досліджень в сфері 

геологічного вивчення та використання надр, що проводяться на базі вищих 

навчальних закладів та наукових установ, що підпорядковані Міністерству освіти і 

науки України. Обсяг державного замовлення на підготовку кадрів геологічної 

галузі визначається відповідно до затверджених індикативних показників, а обсяг 

фінансування досліджень в сфері геологічного вивчення надр визначається на 

конкурсних засадах відповідно до норм чинного законодавства [55,122]. Обсяг 

конкурсних заявок на фінансування наукових досліджень в сфері геологічного 

вивчення, охорони, відтворення та використання надр має тенденцію до зменшення 

в результаті зниження активності ВНЗ щодо підготовки проектів в даній галузі 

знань. Втрата пріоритетності державного замовлення на підготовку кадрів 

геологічної сфери є наслідком зменшення державного замовлення на підготовку 

таких кадрів [9,4]. 

Державна політика в сфері освітньо-наукового супроводу геологічного 

вивчення та використання надр в Україні реалізується через галузеві інституції 

спеціальної компетенції – Державну службу геології та надр та міжгалузеві 

інституції спеціальної компетенції – Міністерство освіти і науки України та 

Національну академію наук України.  
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Виконання досліджень в сфері геологічного вивчення, використання, 

відтворення та охорони надр в рамках системи галузевих інституцій здійснюється 

установами та організаціями, що входять до сфери управління Держгеонадр в 

рамках виконання бюджетної програми КПКВ 2404020 «Розвиток мінерально-

сировинної бази». Одним із завдань, що визначені паспортом вищевказаної 

бюджетної програми, є забезпечення наукового супроводження 

геологорозвідувальних робіт [58, 9,4]. 

344,55; 34%

66; 7%

594,11; 59%

1 етап, млн.,% грн
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Рис.2.15. Фінансування науково-дослідних робіт в рамках Загальнодержавної 

програми розвитку МСБ до 2030 року [4]. 

 

Загалом Програмою розвитку МСБ до 2030 року передбачено фінансування 

науково-дослідних робіт в розмірі 1004,65 млн. грн., в тому числі  2011-2012 рік 

(1етап Програми) -66 млн. грн. або 7%, 2013-2020 рік (2 етап) – 344,55 млн. грн. або 

34%, 2021-2030 рік – 594,11 млн. грн. або 59%. Загалом обсяг фінансування науково-

дослідних робіт складає 3,84% в структурі загального обсягу фінансування 

Програми розвитку МСБ до 2030 року (рис.2.15). 
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Рис. 2.16 Науковий супровід геологорозвідувальних робіт в рамках розвитку 

МСБ до 2030 року [4]. 
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Відповідно до протоколів Науково-технічної ради Держгеонадр в 2017 році 

було заплановано виконання 21 науково-дослідної роботи, 5 з яких планувалось 

завершити і лише 1 впровадити. В 2018 році планувалось виконання 15 науково-

дослідних робіт, 4 з яких планувалось завершити і лише 1 впровадити (рис. 2.16) 

[4,57].  

Станом на кінець 3 кварталу 2018 року за результатами тендерних процедур 

через електронну систему державних закупівель було здійснено закупівля робіт на 

розвиток МСБ на загальну суму 94,0 млн. грн., з яких відповідно до плану 

виконання робіт, що передбачений договорами, майже 25%, що складає 23,0 млн. 

грн., повинно бути спрямовано на проведення тематичних робіт та досліджень [9,4, 

24]. 

Фінансування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних кадрів [122] в геологічній сфері відбувається в рамках 

бюджетних програм, головним розпорядниками яких є Міністерство освіти і науки 

України (МОН) та Національна академія наук України (НАН). 

В основу вибірки галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка геологічних кадрів, було покладено норми чинного законодавства в 

частині цілей для яких надаються надра у користування, а саме: геологічного 

вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин; 

видобування корисних копалин; будівництва та експлуатації підземних споруд, не 

пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного 

зберігання нафти, газу та інших речовин та матеріалів; створення геологічних 

територій та об’єктів, що мають важливе наукове та культурне значення; виконання 

робіт, передбачених угодою про розподіл продукції. 

Підготовка та випуск фахівців в геологічній сфері відбувається за такими 

освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР) як молодший спеціаліст, бакалавр, 

спеціаліст, магістр. Державне замовлення на підготовку наукових кадрів в сфері 

геології здійснюється в рамках аспірантури та докторантури. Замовником кадрів в 

геологічній сфері за ОКР молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст та магістр є 

МОН, а замовником наукових кадрів в межах аспірантури та докторантури є НАН та 
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МОН. Підготовка фахівців в геологічні сфері здійснюється за такими галузями 

знань: науки про землю, виробництво та технології, природничі науки, розробка 

корисних копалин, машинобудування та матеріалообробка. Підготовка наукових 

кадрів здійснюється за галуззю науки – геологічні науки (рис 2.17.) [4, 56].  

 

Рис. 2.17 Випуск фахівців геологічного профілю за ступенем вищої освіти та 

науковим ступенем [4, 103, 105, 106]. 

 

Аналіз динаміки підготовки кадрів слід проводити саме за показником випуску, 

як такого, який реально відображає кількість підготовлених фахівців в геологічній 

сфері. Всього в 2016 році було підготовлено 4236 фахівців в геологічній сфері, що 

складає 1,74% від загального державного замовлення, в 2017 році – 3553 фахівця або 

1,44% від загального державного замовлення, в 2018 році – 2960 фахівців, що 

складає 1,32% від загального державного замовлення. Така динаміка свідчить про 

те, що при загальному зменшенні державного замовлення, обсяг такого замовлення 

саме фахівців в геологічній сфері залишається відносно нестабільним і має 
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експлуатація та ремонт 

геофізичної апаратури і 

обладнання 
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тенденцію до поступового зменшення. Так, обсяг державного замовлення в цілому 

на випуск в 2018 році відносно 2016 року зменшився на 7,6%, при зменшенні 

відповідного показника на підготовку кадрів в геологічній сфері на 30,1% . В період 

з 2016 року по 2018 рік за державним замовлення на випуск кадрів в геологічній 

сфері було підготовлено 4213 молодших спеціалістів, що складає  39,3%  від 

загального обсягу випуску в даній галузі, 4468 бакалаврів або 41,5%, 627спеціалістів 

або 5,8%, 1304 магістра або 12,1%, 128 аспірантів  або 1,2%, 9 докторантів або 0,1% 

відповідно (табл. 2.21) [4,9]. Слід відмітити, що частка замовлення денної форми 

навчання на випуск фахівців в геологічній сфері в 2016 році становила 85%, в 2017 

році – 83,5%, в 2018 році – 89,1% відповідно, що відповідає загальній тенденції 

випуску за державним замовленням в цілому [9,4]. 

Таблиця 2.21 

Динаміка випуску фахівців геологічного профілю за ступенем вищої освіти в 

період з 2016 до 2018 року [9,103,105-106 ]. 

Ступінь вищої 

освіти 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Усього У т.ч. 

денної 

форми 

навчання 

Усього У т.ч. 

денної 

форми 

навчання 

Усього У т.ч. 

денної 

форми 

навчання 

Молодший 

спеціаліст 

1703 1395 1732 1383 778 709 

Бакалавр 1665 1432 1439 1227 1364 1197 

Спеціаліст 601 529 26 15   

Магістр 209 202 313 307 782 700 

Аспірантура  54 42 39 31 35 30 

Докторантура 4 4 4 4 1 1 

Всього за 

геологічним 

профілем 

4236 3604 3553 2967 2960 2637 

 

Загалом витрати на підготовку фахівців в геологічній сфері, з розрахунку 

середньої вартості підготовки 1 фахівця [63, 64,], мають тенденцію до спадання, так 

в 2016 році даний показник становив 122,2 млн. грн. або 0,56% від загального обсягу 

фінансування державного замовлення, який становив 21725,1 млн. грн.,  в 2017 році 

– 115,6 млн. грн. або 0,49% від загального обсягу, який становив  23692,0 млн. грн., 

в 2018 році – 112,3 млн. грн.  або 0,39% від загального обсягу, який становив 
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28983,1 млн. грн. відповідно. Тобто, можливо зробити висновок, що підготовка 

фахівців в сфері геології за державним замовленням втрачає свою пріоритетність та 

не лобіюється профільними галузевим міністерством та відомством [4,9].  

Унікальність та цінність наукової діяльності вищих навчальних закладів та 

наукових установ полягає в потужному науковому потенціалі (капітал), що створює 

нові знання та вирішує ряд загальнодержавних проблем за галузевою ознакою. Дана 

галузева ознака покладена в основу формування тематик досліджень (НДР) за 

фаховими напрямами Наукової ради МОН при проведенні конкурсного відбору 

МОН України наукових проектів, які виконуються підвідомчими ВНЗ III-IV рівнів 

акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального 

фонду державного бюджету [4,9,123].  

Фінансування вищевказаних досліджень відбувається за напрямами 

фундаментальні та прикладні дослідження, розробки в рамках виконання 3 

бюджетних програм, а саме: КПКВ 2201040, що забезпечує фінансування ВНЗ та 

наукових установ, крім Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, наукові дослідження якого, фінансуються за рахунок КПКВ 2201290 та 

крім Національного технічного університетом України «Київський національний 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», фінансування досліджень якого, 

здійснюється за КПКВ 2201330. Стратегічною ціллю, на досягнення якої спрямовані 

вищевказані бюджетні програми, є розвиток науково-технічного потенціалу ВНЗ та 

наукових установ МОН та сприяння впровадженню наукових результатів в 

національну економіку [90-93].  

Обсяг фінансування ВНЗ та наукових установ в рамках виконання 

вищевказаних бюджетних програм в період з 2015 року по 2018 рік зріс в 1,6  рази з 

509,6 млн. грн. до 836,5 млн. грн., в той час як кількість установ, залучених до 

виконання фундаментальних та прикладних досліджень зменшилась на 12 установ з 

149 до 137, штатна чисельність працівників зменшилась на 234 особи з 9572 осіб  до 

9338 осіб (табл. 2.22).  

Слід зауважити, що абсолютний показник фінансування ВНЗ для виконання 

НДР зріс в 1,5 разів з 436,8 млн. грн. в 2016 році до 671,4 млн. грн. в 2018 році при 
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зменшенні питомої ваги даного показника в загальному обсязі фінансування науки 

ВНЗ з 85,7% (2016 рік) до 80,3% (2018 рік). Фінансування фундаментальних та 

прикладних досліджень за досліджуваний період розподілено практично рівномірно. 

Таблиця 2.22 

Динаміка фінансування наукових досліджень ВНЗ та наукових установ, що 

підпорядковані МОН України [9,4] 

Показники 

2016 рік 

(факт) 

2017 рік 

(факт) 

2018 рік 

(план) 

Загальний обсяг фінансування наукової 

діяльності ВНЗ та наукових установ, що входять 

в сферу управління МОН, тис. грн. 509599,8 718586,3 836506,3 

Кількість установ залучених до виконання 

фундаментальних досліджень, прикладних 

досліджень і розробок 149 152 137 

Штатна чисельність працівників 9572 9572 9338 

Всього кількість НДР, в т.ч.: 1503 1565 1643 

                         Фундаментальних НДР 726 832 798 

Питома вага у загальній кількості, % 48,3 53,2 48,6 

                          прикладних НДР 777 733 845 

Питома вага у загальній кількості , % 51,7 46,8 51,4 

Обсяг фінансування НДР, тис. грн., в т.ч.: 436818,6 605536,6 671415,2 

Питома вага від загального обсягу 

фінансування, % 85,7 84,3 80,3 

                         Фундаментальних НДР, тис. грн. 230401,9 332666,9 363138,4 

Питома вага від обсягу фінансування НДР, % 52,7 54,9 54,1 

                         прикладних НДР, тис. грн. 206416,7 272869,7 308276,8 

Питома вага від обсягу фінансування НДР, % 47,3 45,1 45,9 

 

Середня вартість одного фундаментального дослідження в 2018 році становить 

455,1 тис. грн., що перевищує на 24,7 % вартість прикладного дослідження, яке 

становить 364,8 тис. грн. відповідно. Тобто, в Україні більш капіталомісткими є 

фундаментальні дослідження, хоча в кількісному вимірі перевага в фінансуванні 

надається прикладним дослідженням [9,4]. 

Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН налічує 24 

напрями досліджень [89 ], з яких 2 безпосередньо можливо віднести до досліджень в 

сфері геологічного вивчення, використання, охорони та відтворення надр, а саме: 

секція 8 «Технології видобутку та переробки корисних копалин» та секція 22 

«Науки про землю». 
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Динаміка заявленого обсягу фінансування конкурсних проектів має тенденцію 

до зростання з 1070,5 млн. грн. (2016 рік) до 4202,1 млн. грн. (2018 рік). при 

зменшенні показника кількості поданих проектів з 862 (2016 рік) до 822 (2018 рік) та 

збільшенні заявленого середньорічного обсягу фінансування 1 проекту з 1,2 млн. 

грн. (2016 рік) до 5,1 млн. грн. (2018 рік) (табл. 2.23). 

Таблиця 2.23 

Аналіз результатів конкурсного відбору МОН України  

наукових проектів [9,4] 

Показники 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

Кількість поданих на конкурс НДР, в т.ч.: 862 834 822 

                 Фундаментальних 402 302 377 

                 Прикладних 460 532 445 

Максимальний бал 96,0 96,5 97,5 

Мінімальний бал 15,7 7,3 3,0 

Середній бал 57,4 55,2 59,9 

Заявлений обсяг фінансування на рік (млн. грн.) 1070,5 1108,1 4202,1  

Максимальний річний обсяг фінансування (млн. 

грн.) 15,9 17,1  9,8 

Мінімальний річний обсяг фінансування (млн. грн.) 0,4 0,2  0,6 

Середньорічний обсяг фінансування (млн. грн.) 1,2 1,3  5,1 

 

Всього у конкурсі проектів наукових досліджень і розробок за секцією 8 

«Технології видобутку та переробки корисних копалин» в 2016 році взяли участь 4 

ВНЗ (установи), в 2017 році – 9 ВНЗ (установ), в 2018 році – 10 ВНЗ (установ), за 

секцією 22 «Науки про землю» в 2016 році – 8 , в 2017 році – 13, в 2018 році – 6 

відповідно. 

Кількість робіт за секцією 8 та 22, що подані на конкурс в 2018 році, 

скоротилась на 33% по відношенню до 2017 року та на 25% по відношенню до 2016 

року, з відповідним зменшенням показника питомої ваги в загальній кількості 

поданих проектів, що в 2016 році становив – 3,7%, в 2017 році – 4,3%, в 2018 році – 

2,9%. В вищевказаних секціях в кількісному вимірі перевага надавалась прикладним 

дослідженням, їх кількість більше ніж в 2 рази перевищувала кількість 

фундаментальних проектів, що подані на конкурс. Якість підготовки проектів за 

секціями 8 та 22 з роками підвищується, про що свідчать збільшення максимально 
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отриманого балу з 77 балів до 83 бали за  секцією 8 та його збільшення за  секцією 

22 з 68 балів до 77,5 балів, що супроводжується збільшенням середнього балу з 50,1 

балу до 53,4 балу та з 49,8 балів до 62,2 балу відповідно (табл. 2.24). 

Частка заявленого на конкурс фінансування досліджень в сфері геологічного 

вивчення, охорони, відтворення та використання надр в загальному обсязі в 2016 

році складає 3,4%, в 2017 році – 6,0%, в 2018 році – 1,5%, що обумовлена 

зменшенням активності ВНЗ за секціями геологічного напряму [9,4].  

Аналіз експертних оцінок дає змогу зробити висновок, що за досліджуваний 

період, за секцією 8 «Технології видобутку та переробки корисних копалин» рівень 

підготовки проектів прикладного характеру вищий ніж фундаментальних, а за 

секцією 22 «Науки про землю» навпаки (табл. 2.24). 

Таблиця 2.24 

Інформація щодо конкурсу робіт на виконання галузевих геологічних 

досліджень на базі ВНЗ та наукових установ, що входять до сфери МОН України 

[9,4]. 

Показники 

Секція 8 "Технології 

видобутку та 

переробки корисних 

копалин" 

Секція 22 "Науки про 

землю" 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

Кількість ВНЗ/установ, що 

підпорядковані МОН України та взяли 

учать у конкурсі 4 9 10 8 13 6 

Кількість поданих на конкурс НДР, в 

т.ч.: 12 18 15 20 18 9 

    Фундаментальних 3 3 5 6 8 2 

    Прикладних 9 15 10 14 10 7 

Максимальний бал 77 79,5 83 68 77,5 77,5 

Мінімальний бал 44,7 19,7 9,5 20,5 13,5 54 

Середній бал 50,1 55,1 53,4 49,8 52,9 62,2 

Заявлений обсяг фінансування (млн.. 

грн.) 8,9 24,4 30,3 27,5 41,6 34,2 

Максимальний обсяг фінансування (млн. 

грн.) 1,2 4,1 4,8 5,5 11,5 9,8 

Мінімальний обсяг фінансування (млн. 

грн.) 0,4 0,5 0,6 0,4 0,6 0,9 

Середній обсяг фінансування (млн. грн.) 0,7 1,4 2 1,4 2,3 3,8 
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Загальне бюджетне фінансування геологічної галузі в 2018 році становить 127,4 

млн. грн. в тому числі на виконання бюджетної програми КПКВ 2404010 

«Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр» 

27,4 млн. грн., на виконання бюджетної програми КПКВ 2404020 «Розвиток 

мінерально-сировинної бази» 100,0 млн. грн. [57-58]. А обсяг фінансування ВНЗ в 

частині наукових досліджень, що вирішують проблеми в сфері геологічного 

вивчення, охорони, відтворення та використання надр становить 14% від загального 

обсягу фінансування галузі [9,4].  

На базі 14 ВНЗ в 2018 році із загальним обсягом фінансування в 17937,6 тис. 

грн. було проведено 34 НДР (10 фундаментального та 24 прикладного характеру), 

які можна віднести до досліджень в сфері геологічного вивчення, охорони та 

використання надр. В рамках секції 8 «Технології видобутку та переробки корисних 

копалин» виконано та профінансовано 20 НДР (3 фундаментального характеру та 17 

прикладного)  на загальну суму 10867,67 тис. грн., за секцією 22 «Науки про землю» 

виконано 14 НДР (7 фундаментального та 7 прикладного характеру) з загальним 

обсягом фінансування 7069,93 тис. грн. Важливо відмітити, що в 2018 році державі 

обійшлось дорожче виконання досліджень за секцією 22 ніж за секцією 8, так 

середньорічна вартість дослідження за секцією 22 становить 691,6 тис. грн., а за 

секцією 8 – 456,3 тис. грн. Питома вага фінансування досліджень в 2018 році, що 

проводяться на базі ВНЗ в сфері геологічного вивчення та використання надр в 

загальному обсязі не перевищує навіть 5% та складає лише 2,7% [9]. 

Також виконання досліджень в сфері геологічного вивчення, використання, 

відтворення та охорони надр здійснюється установами та організаціями, що входять 

до сфери управління Держгеонадр в рамках виконання бюджетної програми КПКВ 

2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази». Станом на кінець 3 кварталу 2018 

року за результатами тендерних процедур через електронну систему державних 

закупівель було здійснено закупівля робіт на розвиток МСБ на загальну суму 94,0 

млн. грн., з яких відповідно до плану виконання робіт, що передбачений 

договорами, майже 25%, що складає 23,0 млн. грн., повинно бути спрямовано на 

проведення тематичних робіт та досліджень [9,4]. 
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Враховуючи щорічне зменшення обсягу державного замовлення на підготовку 

кадрів геологічного напряму можна зробити висновок, що підготовка таких кадрів 

втрачає свою пріоритетність для держави. Втрата такої пріоритетності є наслідком 

недостатньої уваги галузевого органу виконавчої влади в сфері геологічного 

вивчення, охорони та використання надр щодо таких питань, як: популяризація 

професій геологічного профілю, лобіювання державного замовлення геологічних 

кадрів, прийняття участі в розробці типових програм підготовки кадрів геологічного 

профілю з врахуванням особливостей попиту на такі кадри, сприяння 

працевлаштування випускників геологічного профілю та проходження їх 

виробничої практики [9]. 

Проведений аналіз засвідчив, що рівень активності ВНЗ щодо участі у конкурсі 

наукових проектів в сфері геологічного вивчення, використання, відтворення та 

охорони надр має тенденцію до зниження синхронно зі зниженням загальної 

активності ВНЗ щодо участі у конкурсі проектів. Така тенденція пояснюється 

намаганнями ВНЗ подавати проекти більш високої якості з точки зору наукової 

складової. Кількісна перевага підготовки прикладних проектів на конкурс наукових 

робіт в сфері геологічного вивчення, використання, відтворення та охорони надр 

засвідчує намагання та фактичну спроможність ВНЗ щодо одержання та 

використання нових знань для практичних цілей як результат виконання таких 

досліджень [4]. 

Рівень поданих проектів та їх актуальність визначається рішеннями наукової 

ради МОН  з врахуванням оцінок експертів, але враховуючи Порядок формування 

тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, 

що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, тематика таких 

досліджень формується з метою розроблення наукових засад державної політики та 

розвитку суспільного виробництва у відповідних сферах [86-87,123]. Але, 

Держгеонадр, як центральний орган виконавчої влади в сфері геологічного 

вивчення, охорони та використання надр не приймає участь в погоджені виконання 

та фінансування галузевих досліджень, що проводяться на базі ВНЗ, та не здійснює 

їх аналіз та моніторинг на предмет дублювання з дослідженнями, що проводяться на 
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базі установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр. Адже 

забезпечення наукового супроводження геологорозвідувальних робіт є одним із 

завдань на виконання бюджетної програми КПКВ 2404020 «Розвиток мінерально-

сировинної бази». Для підвищення рівня виконання досліджень в сфері геологічного 

вивчення, використання, відтворення та охорони надр, ефективного та 

раціонального використання державних коштів різних бюджетних програм, 

доцільно законодавчо закріпити порядок погодження фінансування таких робіт між 

МОН України та Держгеонадр [9,4]. 

Підсумовуючи вищевикладене,  науково-освітній супровід геологічної галузі 

залишено без уваги профільних органів виконавчої влади в сфері геологічного 

вивчення та використання надр, що як наслідок, може призвести до гострого 

дефіциту висококваліфікованих геологічних кадрів, які є запорукою розвитку галузі 

[9]. 

 

2. 5 Оптимізація системи фінансування і організації геологічного вивчення 

надр на прикладі вітчизняних залізорудних родовищ 

 

Розвиток чорної металургії України впродовж останніх років має стратегічне 

значення з огляду на її потенціал як ключового сектору внутрішнього виробництва. 

Місце залізних руд не можливо недооцінити, даний вид сировини станом на січень-

лютий 2019 року забезпечує 35,6% обсягу реалізованої продукції в межах добувної 

промисловості та 5,7% від загального обсягу промислового обороту [96,7]. Слід 

зауважити, що 57,6% від обсягу продукції залізних руд реалізуються за межі країни, 

що становить 93,5% валютної виручки від реалізації в межах добувної 

промисловості та 13,1% від загального обсягу реалізованої промислової продукції 

[96,7]. Тобто, опосередковано, експортний потенціал металургійної галузі впливає 

на валютний баланс, та як наслідок - на коливання курсу національної валюти та 

сталий розвиток України в цілому. 

Усього в Україні нараховується 60 родовищ залізних руд, з яких 25 

перебувають в експлуатації. Багаті залізні руди і залізисті кварцити добуваються на 
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родовищах Криворізького, Кременчуцького та Білозірського залізорудних басейнів. 

Розвідані (підтверджені) запаси становлять 27 млрд. тонн. Незважаючи на значні 

запаси та ресурси, в державі є певні проблеми із забезпеченням гірничовидобувних 

підприємств якісними залізними рудами. Необхідно відзначити, що ресурси багатих 

руд у межах рудних полів діючих гірничодобувних підприємств Кривбасу на 

прийнятних глибинах (800–1000 м) – обмежені. Економічна доцільність розробки 

багатих руд на більших глибинах не визначена [7,100]. 

Проблеми організації та фінансування геологорозвідувальних робіт є 

актуальними для вітчизняних добувних підприємств з огляду на ступінь вивчення і 

виснаження наявних запасів та термінів забезпеченості. Фінансування ГРР на залізні 

руди Програмою розвитку МСБ до 2030 року передбачено лише за рахунок 

державних коштів, при цьому видобуток, відповідно до діючих спеціальних 

дозволів, ведеться виключно недержавними компаніями. Враховуючи інтенсивне 

використання наявних розвіданих запасів, слід проводити аналіз діючих та планових 

показників погашення та приросту запасів залізних руд з метою недопущення 

виснаженості запасів певних родовищ та запровадити механізм недержавного 

фінансування ГРР на залізні руди [7,11]. 

Питання стадійності геологорозвідувальних робіт, їх об’єкти та завдання на 

кожній зі стадій широко досліджується в наукових колах та спеціалістами 

профільного міністерства та відомства, але не досліджується в контексті доцільності 

фінансування різними суб’єктами. Ступінь ризику кожної зі стадій 

геологорозвідувальних робіт в контексті отримання достатньої геологічної 

інформації для переходу до іншої стадії та обсяг необхідних капіталовкладень є 

різними. В вітчизняній практиці державне фінансування охоплює всі три стадії 

геологорозвідувальних робіт, що як результат призводить до неефективного 

використання державних коштів та стримування недержавного фінансування 

суб’єктами підприємницької діяльності. Питання державного моніторингу 

погашення та приросту запасів корисних копалин та, зокрема, запасів залізних руд 

залишається відкритим та жодним чином не відображено в Програмі розвитку МСБ 

до 2030 року, що не дає змогу приймати відповідні управлінські рішення щодо 
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доцільності державного та недержавного фінансування тих чи інших родовищ 

залізних руд враховуючи ступінь їх виснаженості [7]. 

Мінерально-сировинна база залізних руд характеризується інтенсивним 

використанням і включає розвідані і попередньо-розвідані запаси, більша частина з 

яких належить до розподіленого фонду надр.  

Стан запасів родовищ залізних руд в динаміці (табл. 2.25.) відображає позитивні 

тенденції в частині збільшення кількості родовищ, так, даний показник зріс з 55 

родовищ (2012 рік) до 60 родовищ (2017 рік), при зменшенні показника родовищ, 

що розробляються, з 30 (2012 рік) до 25 (2017 рік). Зменшення показника запасів 

залізних руд за 6 років (2012-2017 рік) на 904 млн. т. супроводжується зменшенням 

запасів балансових, що розробляються, на 5431,1 млн. т., або на 32%.  

Таблиця 2.25 

Динаміка та стан запасів родовищ залізних руд 

в період з 2012 року по 2017 рік [7] 

Показники 
01.01.2013 

року 

01.01.2014 

року 

01.01.2015 

року 

01.01.2016 

року 

01.01.2017 

року 

01.01.2018 

року 

Кількість родовищ, 

у т.ч.: 55 56 60 60 60 60 

 - родовища, що 

розробляються 30 29 28 27 26 25 

Запаси балансові, 

всього (млн. т.) 28063,1 29506,4 28900,8 29222,2 27093,7 27159,1 

Запаси балансові, в 

розробці (млн. т.) 16979,9 16509,2 16008,3 15222,8 11997,2 11548,8 

Погашено запасів 

(млн.. т.) 172,1 175,6 176,4 177,3 169,2 166 

Видобуток (млн. т.) 167,4 170,4 171,3 172 164 161,2 

Втрати (млн. т.) 4,7 5,2 5,2 5,3 5,2 4,8 

 

Обсяг видобутку та погашення запасів залізних руд незначно зменшився, але 

рівень втрат в питомій вазі збільшився з 2,8% до 3,0%. Зменшення балансових 

запасів в динаміці свідчить про перевищення темпів їх погашення над темпами 

приросту, така ситуація може пояснюватись або уповільненням темпів проведення 

ГРР, або їх призупиненням [7]. 

Враховуючи дані ДНВП «Геоінформ України» за групою металічних корисних 

копалин станом на 16.03.2019 року діє 66 дозволів на користування надрами, з них 
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35 дозволів на залізні руди, в тому числі на геологічне вивчення - 1 дозвіл, на 

видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ) – 34 дозволи. В 

межах діючих дозволів  місцезнаходження об’єктів ліцензування (родовищ) залізних 

руд охоплює 4 територіальні одиниці: Запорізька область – 4 дозволи, 

Дніпропетровська область – 24 дозволи, Кіровоградська область -  3 дозволи, 

Полтавська область – 4 дозволи . 

Таблиця 2.26 

Розподіл родовищ залізних руд, які розробляються  

(станом на 16.03.2019 року) [7,99] 

Розподіл 

запасів за 

величиною  

Назва об’єкту обліку 

(родовище) 

Ступінь освоєння 

надр 

Власник спеціального дозволу на 

користування надрами 

I група (<100 

млн. т.) 

Саксаганське Розробка з 1953р 

ПАТ "Маріупольський 

металургійний комбінат імені 

Ілліча" 

Поле шахти -

"Октябрська" Розробка з 1887 р 

ПАТ "Криворізький залізорудний 

комбінат" 

Поле шахти ім. Фрунзе Розробка з 1885 р ПАТ "Суха балка" 

II група (100-

500 млн. т.) 

Велика Глеюватка Розробка з 1960 р ПАТ "Центральний гірничо-

збагачувальний комбінат" Петрівське Розробка з 1979 р 

Південенно-Білозірське Розробка з 1969 р 

ПАТ "Запорізький залізорудний 

комбінат" з іноземними 

інвестиціями 

Поле шахти ім 

І.В.Леніна Розробка з 1894 р 

ПАТ "Криворізький залізорудний 

комбінат" 

Поле шахти 

"Гвардійська" Розробка з 1889 р 

Поле шахти "Родіна" Розробка з 1889 р 

рудник ім.Кірова Розробка з 1987 р 

ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" Валявкинське Розробка з 1972 р 

Шиманівське Розробка 1962 р ТОВ "Шиманівське стіл" 

III група (500-

1000 млн. т.) 

Скелеватське 

Магнетитове Розробка з 1955 р 

ПАТ "Південний гірничо-

збагачувальний комбінат" 

Ганнівське Розробка з 1963 р 

ПАТ "Північний гірничо-

збагачувальний комбінат" 

IV група 

(>1000  млн. 

т.) 

Інгулецьке 

розробка 

родовища 

ПАТ "Інгулецький гірничо-

збагачувальний комбінат" 

Гиришнє-Плавнинське –

Лавриківське 

розробка 

родовища 

ПАТ "Полтавський гірничо-

збагачувальний комбінат" Єристівське 

розробка 

родовища 

Поле шахти "Ювілейна" Розробка з 1896 р ПАТ "Суха балка" 

Новокриворізьке Розробка з 1971 р ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" 
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Здійснивши аналіз діючих спеціальних дозволів було виявлено, що видобуток 

залізних руд здійснюється на 26 родовищах, серед яких 19 знаходяться у стадії 

розробки, а 7 родовищ не залучені до промислового освоєння (табл.2.26-2.27).   

Таблиця 2.27   

Розподіл родовищ залізних руд, які не залучені до промислового освоєння  

(станом на 16.03.2019 року) [7,99] 

Розподіл 

запасів за 

величиною  

Назва обєкту обліку 

(родовище) 

Ступінь освоєння 

надр 

Власник спеціального 

дозволу на користування 

надрами 

I група 

(<100 млн. 

т.) 

Кар’єр-Південний не розробляється ТОВ "Рудомайн" 

Ділянка-Латівська не розробляється ТОВ "Схід руд трейд" 

Ділянка - Червона 

Балка не розробляється ТОВ "Кривбас цемент пром" 

II група 

(100-500 

млн. т.) Переверзівське не розробляється 

ПАТ "Запорізький 

залізорудний комбінат" з 

іноземними інвестиціями 

III група 

(500-1000 

млн. т.) - - - 

IV група 

(>1000  млн. 

т.) 

Поле шахти 

"Першотравнева" не розробляється 

ПАТ "Північний гірничо-

збагачувальний комбінат" 

Кременчуцьке  не розробляється ТОВ "Біланівський гірничо-

збагачувальний комбінат" Біланівське не розробляється 

 

При систематизації об’єктів було виділено 4 групи родовищ, які знаходяться в 

процесі розробки, відповідно до величини запасів залізних руд, так до I групи було 

віднесено 3 родовища з величиною запасів до 100 млн. т., що складає 0,7% від 

загальної запасів, що добуваються відповідно до діючих спеціальних дозволів; до II 

групи увійшло 9 родовищ з величиною запасів від 100 млн. т. до 500 млн. т., що 

складає 20,1%; до III групи – 2 родовища з величиною запасів від 500 млн. т. до 1000 

млн. т., що складає 15,1%, до IV групи – 5 родовищ з величиною запасів більше 1000 

млн. т., що складає 64,1% [7].  

Групування запасів родовищ залізних руд за величиною дає змогу 

стверджувати, що близько 80% запасів залізних руд для родовищ, які 

розробляються, забезпечені запасами від 500 млн. т. і більше, що підтверджує 

середній рівень їх виснаженості.  
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Ситуація з розподілом родовищ залізних руд, які не залучені до промислового 

освоєння, дещо відмінна від вищенаведеної. На сьогодні діє 7 дозволів на 

користування надрами в частині видобутку корисних копалин родовищ, які не 

залучені до промислового освоєння. Тобто, в межах даних родовищ не проводяться 

ГРР та відповідно не здійснюється приріст запасів, а ведеться виключно видобуток 

шляхом погашення вже розвіданих запасів. Поділ запасів родовищ залізних руд на 

групи дає змогу стверджувати, що близько 7,7% родовищ залізних руд, які не 

розробляються, забезпечені запасами до 500 млн. т., з них 0,5% забезпечені до 100 

млн. т. Така ситуація не є критичною, але викликає деякі занепокоєння в частині 

рівня забезпеченості даною групою корисних копалин як для внутрішнього 

споживання так і для експортного потенціалу.Ступінь забезпеченості запасами 

залізних руд визначався за даними діючих спеціальних дозволів на користування 

надрами та проектною продуктивністю по видобутку [7]. Виділені групи родовищ, 

для яких встановлені терміни, складають до 30 років, 30-50 років, 50-100 років та 

більше 100 років. З огляду на необхідність окупності капіталовкладень в промислове 

освоєння, можливих змін кон’юнктури ринків залізорудної сировини і терміну дії 

спеціальних дозволів на видобування та плати за запаси при отриманні і подовженні 

спеціальних дозволів на користування, оптимальним терміном забезпеченості є 40-

50 років На сьогодні з таким оптимальним рівнем забезпеченості виявлено 6 

родовищ, що складає 35% від їх загальної кількості. При зростанні проектної 

продуктивності добувних підприємств при покращенні кон’юнктури ринків 

мінеральної сировини (зростання світового рівня цін на залізні руду та (або) 

збільшення попиту), рівень забезпеченості деяких родовищ залізних руд може стати 

критичним навіть для внутрішнього споживання, тим більше для експортних 

постачань [7].  

Для об’єктів із термінами забезпеченості менше оптимального, питання 

організації та фінансування геологічного вивчення з метою приросту запасів є 

особливо актуальними. Особливості проведення геологорозвідувальних робіт на 

залізні руди в подальшому доцільно розглядати із розподілом по стадіям ГРР та 

державного і недержавного фінансування. 
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Таблиця 2.28 

Визначення ступеня забезпеченості запасами родовищ залізних руд, які 

розробляються [7,99] 

Термін 

забезпеченості 

Назва об’єкту обліку 

(родовище) 

Власник спеціального дозволу на 

користування надрами 

I група  

(до 30 років) Інгулецьке 

ПАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний 

комбінат" 

II група  

(30-50 років) 

Поле шахти ім. Фрунзе ПАТ "Суха балка" 

Валявкинське ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" 

Петрівське 

ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний 

комбінат" 

Південенно-Білозірське 

ПАТ "Запорізький залізорудний комбінат" з 

іноземними інвестиціями 

Гиришнє-Плавнинське –

Лавриківське 

ПАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний 

комбінат" 

Поле шахти -"Октябрська" ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" 

III група  

(50-100 років) 

Скелеватське Магнетитове 

ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний 

комбінат" 

Єристівське 

ПАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний 

комбінат" 

IV група  

(більше 100 років) 

"Велика Глеюватка" 

ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний 

комбінат" 

Ганнівське 

ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний 

комбінат" 

Переверзівське 

ПАТ "Запорізький залізорудний комбінат" з 

іноземними інвестиціями 

Поле шахти ім І.В.Леніна ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" 

Поле шахти "Гвардійська" 

ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" Поле шахти "Родіна" 

Поле шахти "Ювілейна" ПАТ "Суха балка" 

Новокриворізьке ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" 

 

В Україні стадійність геологорозвідувальних робіт на залізні руди на 

нормативно-законодавчому рівні регулюється положеннями про стадії ГРР на тверді 

корисні копалини [82]. Ця стадійність в цілому відповідає схемі стадійності, яка 

використовується в пострадянському просторі та рекомендується ООН як 

міжнародна. 

Джерелами фінансування геологорозвідувальних робіт на групу залізних руд в 

рамках розвитку мінерально-сировинної бази України відповідно до діючої 

нормативно-правової бази є виключно кошти державного бюджету, що 

супроводжуються відсутністю інших джерел фінансування. Обсяги бюджетного 
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фінансування щорічно визначаються Законом України «Про державний бюджет» на 

відповідний рік в рамках діючої бюджетної програми КПКВ 2404020 «Розвиток 

мінерально-сировинної бази» за відповідними напрямами використання коштів. 

Фінансування з інших джерел мали би передбачати фінансування приватного 

бізнесу за рахунок власних коштів, інвестицій, боргових коштів. Плановий показник 

державного та недержавного фінансування визначено Загальнодержавною 

програмою розвитку мінерально-сировинної бази України до 2030 року [49]. 

Таблиця 2.29 

 Обсяги фінансування заходів, передбачених Загальнодержавною програмою 

розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року в частині 

металічних корисних копалин [7,11] 

№ 

п/п Показники 

Приріст 

запасів/ресурсів Обсяг фінансування Середні 

витрати 

млн. 

грн. на 

од.у.п. 

 одиниць 

умовного 

приросту 

(од.у.п.) 

Питома 

вага, % млн. грн. 

Питом

а вага, 

% 

  

Загальний приріст запасів в 

межах державного 

фінансування, в т.ч.: 39485,4 93,8 26148,87 13,8 0,66 

  

Металічні корисні копалини, 

в т.ч.: 27805,9 70,40 1940,45 7,40 0,07 

1 Чорні метали, в т.ч.: 7476,00 26,9 355,3 18,3 0,05 

  

- залізні руди (в т.ч. природно 

багаті) 7420 99,3 209 58,8 0,03 

  - марганцеві руди  40 0,5 67,94 19,1 1,7 

  - хромітові руди 16 0,2 78,36 22,1 4,9 

2 

Руди кольорових та 

легуючих металів 8665,5 31,2 531,29 27,4 0,06 

3 

Руди рідкісних та 

рідкоземельних металів 961,4 3,5 264,05 13,6 0,27 

4 Руди дорогоцінних металів 10703 38,4 789,81 40,7 0,07 

 

Відповідно до паспорту Програми розвитку МСБ до 2030 року фінансування 

заходів на розвиток МСБ в частині металічних корисних копалин передбачено в 

розмірі 1940,45 млн. грн., в тому числі на чорні метали – 18,3%, на руди кольорових 

та легуючих металів на 27,4%, на руди рідкісних та рідкоземельних металів – 13,6%, 

на руди дорогоцінних металів на 40,7%. Фінансування заходів на розвиток МСБ 
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металічних корисних копалин складає 7,4 % від загального обсягу фінансування. 

Загалом Програма розвитку МСБ передбачає як державне так і недержавне 

фінансування, але в частині фінансування заходів на металічні корисні копалини, в 

тому числі на залізні руди, державне фінансування складає 100%, тобто даною 

Програмою не передбачено фінансування з інших джерел (табл. 2.29).   

Загалом Програмою передбачено приріст запасів металічних корисних копалин  

на 27805,9 од.у.п., що складає 70,4% від загального приросту запасів, в тому числі 

приріст чорних металів складає в структурі 26,9%, руд кольорових металів – 31,2%, 

руд рідкісних та рідкоземельних металів – 3,5%, руд дорогоцінних металів – 38,4%.  

Слід зауважити, що плановий показник приросту залізних руд складає 7420 од.у.п., 

що складає 99,3% в межах приросту чорних металів та 26,7% в межах приросту 

металічних корисних копалин. 

Таблиця 2.30 

Державне фінансування геологорозвідувальних робіт на групу залізних руд в 

Україні в рамках виконання Програми розвитку МСБ до 2030 року – стадійний 

аспект [7, 49] 
 

Обсяг фінансування заходів на розвиток МСБ в частині залізних руд (в т.ч. природно 

багаті) за рахунок коштів державного бюджету України, млн. грн. 

Стадії 

 1етап 2етап 3етап 

Всього за 

Програмою 

1 стадія ГРР - - - - 

2 стадія ГРР 11,3 57,22 98,68 167,2 

3 стадія ГРР 2,82 14,31 24,67 41,8 

Всього  14,12 71,53 123,35 209,0 

Обсяг умовних одиниць приросту запасів залізних руд (в т.ч. природно багаті), за 

рахунок коштів державного бюджету України 

Стадії 

 1етап 2етап 3етап 

Всього за 

Програмою 

1 стадія ГРР - - - - 

2 стадія ГРР 740 2560 3430 6730,0 

3 стадія ГРР 100 240 350 690,0 

Всього  840 2800 3780 7420,0 

Середні витрати на 1 умовну одиницю приросту залізних руд (в т.ч. природно багаті) 

за рахунок коштів державного бюджету України, тис. грн. 

Стадії 

 1етап 2етап 3етап 

Всього за 

Програмою 

1 стадія ГРР - - - - 

2 стадія ГРР 15,3 22,4 28,8 24,8 

3 стадія ГРР 28,2 59,6 70,5 60,6 

Всього 16,8 25,5 32,6 28,2 
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Даний приріст забезпечується фінансуванням в обсязі 209,0 млн. грн., що 

складає 58,8% від обсягу фінансування чорних металів та 10,8% від обсягу 

фінансування металічних корисних копалин. Враховуючи середній показник 

погашення запасів залізних руд протягом 2012-2017 років плановий показник 

приросту, затверджений Програмою, переважає показник погашення в 2,1 рази. 

Загальнодержавна програма розвитку МСБ до 2030 року прямо не відображає 

фінансування геологорозвідувальних робіт за стадіями. Але за результатами 

вибірки, що відображено та систематизовано в табл. 2.30, можна стверджувати, що 

державним коштом забезпечуються роботи 2 стадій - пошук та пошукова оцінка 

родовищ залізних руд та розвідка. Так, державне фінансування робіт з пошуку та 

пошукової оцінки родовищ залізних руд (II стадія ГРР) передбачено забезпечити на 

167,2 млн. грн., що складає 80,0% фінансування ГРР на дану групу корисних 

копалин, фінансування робіт з розвідки родовищ корисних копалин (III стадія ГРР) 

складає 41,8 млн. грн. або 20,0% відповідно [7,11] 

Пошук та пошуково-оціночні роботи, як II стадія ГРР, покликана забезпечити 

90,7% приросту залізних руд, розвідка, як III стадія ГРР, покликана забезпечити 

9,3% приросту. Слід зауважити, що III стадія ГРР на залізні руди обходиться 

державі в 2,4 рази дорожче ніж II стадія, та середні витрати на 1 умовну одиницю 

приросту складає 24,8 тис. грн. та 60,6 тис. грн. відповідно.  

 

 

Рис.2.18 Співвідношення ризиків гірничого бізнесу із розподілом державного 

фінансування ГРР на залізні руди за Програмою до 2030 року [7]. 
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Співставлення геологічних ризиків, ризиків гірничого бізнесу та питомої ваги 

фінансування ГРР на залізні руди в рамках Програми розвитку МСБ до 2030 року 

(рис. 2.18) дає змогу стверджувати, що при досить високому рівні геологічних 

ризиків в 50% та ризиків гірничого бізнесу в 70%, фокус державного фінансування 

на залізні руди  досягає критичного значення в 80% при аналогічному показнику за 

всією програмою в 65,7%. 

Рівень фінансування III стадії ГРР на залізні руди складає 20% від загального 

обсягу при досить низькому рівні геологічних ризиків в 10 % та ризиків гірничого 

бізнесу в 10% відповідно (табл. 2.29-2.30). 

На сьогодні право на видобуток залізних руд, відповідно до діючих спеціальних 

дозволів, мають виключно недержавні підприємства. Держава, забезпечуючи 

інституційний та фінансовий супровід II та III стадії ГРР на групу залізних руд, які є 

досить дорого вартісними та ризикованими за змістом та отриманням «геологічного 

продукту», не стимулює, а непрямим чином блокує активність недержавних 

інституцій щодо фінансування та проведення таких робіт. Що як наслідок може 

призвести через 10-20 років до погашення запасів без приросту [7]. 

Зростання світових цін на залізні руди в перспективі може викликати 

необхідність збільшення проектної продуктивності добувних підприємств та як 

наслідок збільшення обсягів видобування вже розвіданих запасів для задоволення 

експортних потреб, що в свою чергу призведе до скорочення терміну забезпеченості 

запасами даної групи корисних копалин та необхідності проведення ГРР для їх 

приросту. Відповідно до показників погашення та приросту запасів залізних руд 

необхідно вживати заходи щодо активізації ГРР за рахунок недержавного 

фінансування з врахуванням виснаженості запасів певних родовищ, щоб не 

допустити критичної ситуації. При прийнятті рішень щодо джерел та обсягів 

фінансування розвитку МСБ відповідної групи родовищ слід враховувати 

стадійність, рівень геологічних та гірничих ризиків. На сьогодні в рамках діючої 

Програми розвитку МСБ до 2030 року 80% фінансування залізничних руд 

зосереджено на II стадії ГРР при досить високому рівні геологічного ризику в 50% 
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та ризику гірничого бізнесу в 70%. Такий державний підхід не стимулює бізнес 

інвестувати кошти в розвиток МСБ залізних руд [7,11]. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. В процесі дослідження надано авторське визначення, що «мінерально-

сировинна політика» – це комплекс заходів та інструментів інституційного, 

організаційно-розпорядчого, законодавчого та  економічного впливу на суб’єктів 

надрокористування в процесі реалізації їх права на раціональне вивчення, 

використання та охорону надр. Систематизовані ознаки, що покладені в основу 

уніфікованої класифікації мінерально-сировинної політики: характер використання 

МСБ; ступінь відкритості даних по вітчизняній МСБ;  необхідність інвестиційної 

участі в розвиток МСБ; характер експортно-імпортного регулювання; ознака 

державного квотування використання надр; ступінь геологічної вивченості родовищ 

корисних копалин МСБ. На основі розробленої класифікації надано оцінку 

мінерально-сировинної політики України та порівняно її з мінерально-сировинною 

політикою окремих країн ЄС та Австралії. На сьогодні Україна при досить потужній 

мінерально-сировинній базі проводить мінерально-сировинну політику в основу 

якої покладено: законодавчий дуалізм; застарілу та недієву структуру 

інституційного забезпечення вивчення та використання надр; відсутність вільного та 

рівноправного доступу до баз даних якісної та систематизованої геологічної 

інформації; неготовність до конкурентної та прозорої аукціонної системи надання 

надр у користування; стримування, а інколи і повного блокування інвестиційної 

ініціативи, що не є фінансовим підґрунтям розвитку мінерально-сировинної бази 

країни в цілому.  

2. Досліджено фінансове забезпечення геологічного вивчення та використання 

надр через Загальнодержавні програми розвитку МСБ в період до 2010 та 2030 

років. За результатами такого аналізу зроблено висновок, що таке фінансування 

реалізується через бюджетну програму КПКВ 2404020 «Розвиток мінерально-

сировинної бази» та його фактичне фінансування не відповідає задекларованим 
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законодавчо поетапним обсягам. Програма розвитку МСБ до 2010 року по факту 

була профінансована державним коштом на 72,2% від запланованого показника. 

Програма розвитку МСБ до 2030 року була профінансована відповідно до етапів : 1 

етап (2011-2012 рік) на 66,1%, 2 етап (2013-2019 рік) на 8,4%. Результатом такого 

недостатнього фінансування визначено повне або часткове невиконання 

індикативних показників в процесі реалізації заходів вищевказаних програм.  При 

стабільному зростанні загального рівня фінансової спроможності держави (в 

еквіваленті національної валюти) рівень фінансування геологічної галузі 

залишається, стабільно непрогнозованим, тобто видатки на геологічну галузь 

втрачають свою пріоритетність в контексті їх фінансового забезпечення саме 

державними коштами. 

3. За результатами вибірки, що відображено та систематизовано, визначено, що 

державним коштом забезпечуються роботи всіх 3 стадій від геологічного вивчення 

території до розвідувальних робіт. Державне фінансування на виконання ГРР 

припадає виключно на державні інституції, що належать до сфери управління 

Держгеонадр. З метою виявлення оптимального розподілу фінансування ГРР по 

стадіям проведено співставлення показників фінансування за Програмою до 2030 

року із розподілом основних геологічних ризиків та загальних ризиків гірничого 

бізнесу. Даний аналіз дає можливість зробити висновок, що державним коштом 

забезпечено фінансування найбільш ризикованої стадії ГРР – II та III, що в 

результаті, може призвести до не отримання очікуваного якісного геологічного 

продукту. 

4. Визначено, що фінансування геологорозвідувальних робіт на залізні руди в 

рамках діючої Загальнодержавної  програми  розвитку МСБ до 2030 року 

забезпечено виключно державним коштом та не враховано недержавне 

фінансування, при цьому видобуток цієї групи корисних копалин, відповідно до 

діючих спеціальних дозволів, відбувається виключно недержавними компаніями. 

Держава, забезпечуючи інституційний та фінансовий супровід II та III стадії ГРР на 

групу залізних руд, які є досить дорого вартісними та ризикованими за змістом та 

отриманням «геологічного продукту», не стимулює, а непрямим чином блокує 
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активність недержавних інституцій щодо фінансування та проведення таких робіт. 

Що як наслідок може призвести через 10-20 років до погашення запасів без їх 

приросту. 

5. Встановлено, що непрямим джерелом фінансування заходів з геологічного 

вивчення та використання надр та розвитку МСБ є фінансування державного 

замовлення на підготовку кадрів геологічної галузі та наукових робіт. Визначено, 

що підготовка фахівців та наукових кадрів в геологічної галузі здійснюється за 

державним замовленням, де замовником виступає Міністерство освіти і науки 

України та Національна академія наук України. Проведений аналіз динаміки 

випуску кадрів геологічного напряму засвідчив, що даний показник в період з 2016 

року по 2018 рік має стійку тенденцію до зменшення, як результат недостатньої 

уваги профільного галузевого органу виконавчої влади до питань науково-кадрового 

забезпечення геологічної галузі. Досліджено активність ВНЗ та наукових установ 

щодо участі у конкурсі на виконання таких досліджень.  Встановлено, що така 

активність має тенденцію до спадання, що пояснюється намаганнями ВНЗ подавати 

проекти більш високої якості з точки зору наукової складової. Для підготовки 

необхідної кількості фахівців геологічного профілю та підвищення рівня виконання 

досліджень геологічного напряму, ефективного та раціонального використання 

державних коштів, надано рекомендації щодо законодавчого закріплення порядку 

погодження фінансування державного замовлення підготовки кадрів та виконання 

наукових досліджень між МОН України та Державною службою геології та надр. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ Й ВІДТВОРЕННЯ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ 

 

3. 1 Класифікація регіонів України за рівнем освоєння та відтворення розвитку 

мінерально-сировинної бази 

 

Концепція сталого розвитку у сфері використання мінеральних ресурсів 

базується на визначенні збалансованих показників їх сучасного використання, 

темпів відтворення для майбутніх поколінь з врахуванням всіх позитивних і 

негативних аспектів використання надр. Збалансований розвиток мінерально-

сировинної бази окремих регіонів України ускладнений нерівномірним розподілом 

вивчених та прогнозних мінеральних ресурсів в межах окремих територій, а також 

особливостями розподілу підприємств-споживачів мінеральної сировини [17]. На 

загальнодержавному рівні для вирішення вищевказаних проблем було прийнято 

Загальнодержавну програму розвитку мінерально-сировинної бази до 2030 року 

[49], але в основу документу було закладено виконання стратегічних 

загальнодержавних питань в сфері геологічного вивчення та використання надр, при 

цьому не відображений регіональний аспект розвитку МСБ в контексті 

децентралізації владних та фінансових повноважень регіонів України. Адже даний 

аспект покладений в основу Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні [125]. Регіональний рівень розвитку МСБ 

передбачає розробку та затвердження регіональних програм розвитку МСБ, що 

входить до компетенції обласних, Київської та Севастопольської рад відповідно до 

чинного законодавства. Реалізація місцевих програм розвитку мінерально-

сировинної бази є компетенцією сільських, селищних, міських і районних рад [67]. 

Дані норми законодавства не є такими, що зобов’язують обласні ради звітуватись 

про розробку та впровадження таких програм розвитку та не визначені джерела 

фінансування щодо таких дій, що призводить до низького рівня підготовки 

регіональних програм розвитку МСБ або їх відсутності.  
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В роботі [28] визначено, що структура мінерально-сировинної бази 

промислових регіонів України за ступенем геологічного вивчення та 

підготовленості родовищ до промислового освоєння в цілому сприятлива і свідчить 

про можливість забезпечення потреб промисловості щодо базових видів мінеральної 

сировини на віддалену перспективу. При цьому загально відомим є дефіцит таких 

видів корисних копалин, як природний газ, нафта, благородні, рідкісні та кольорові 

метали, алмази, ванадій, вольфрам, молібден, літій, барит, апатити, фосфорити та ін. 

[25]. Це характеристика вітчизняної МСБ в державному масштабі, але існують 

диспропорції у структурі МСБ і дефіцити окремих видів корисних копалин і на 

регіональному та місцевому рівнях. 

 

Рис. 3.1. Систематизація класифікаційних ознак регіонального розвитку МСБ. 

 

Враховуючи особливості регіонального розвитку окремих регіонів України,  та 

з метою вивчення збалансованості МСБ регіонального рівня, автором 

запропоновано класифікація регіонів України за 5 ознаками [17]: структури балансу 

регіональної забезпеченості запасами; кількості видів корисних копалин, які 

обліковуються; за ступенем промислового освоєння; за активністю 

надрокиристувачів щодо виконання робіт з користування надрами; за активністю 
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надрокористувачів щодо робіт із погашення та потенційного приросту запасів 

корисних копалин.    

Таблиця 3.1 

Регіональний розподіл активності надрокористувачів за групами корисних 

копалин станом на 27.09.2018 року* 

№ 

п/

п 

Адміністративно-

територіальна одиниця 

Кількість чинних спеціальних дозволів 

Горючі 

корисн

і 

копали

ни 

Металі

чні 

корисн

і 

копали

ни 

Неметалічні 

корисні копалини 

Води 

наземні 

Води 

пове

рхне

ві 

Про

мисл

ово-

техн

оген

ні  

Всього 

по всім 

групам 

корисни

х 

копалин Всього 

В т.ч. 

будівел

ьні 

1 

Автономна Республіка 

Крим 12   44 43 71   1 128 

2 Вінницька     80 73 41     121 

3 Волинська 20 1 29 25 10     60 

4 Дніпропетровська 28 27 24 23 27     106 

5 Донецька 151 1 79 46 38     269 

6 Житомирська 1 5 164 148 6     176 

7 Закарпатська 7 3 54 43 68   1 133 

8 Запорізька   4 24 21 37     65 

9 Івано-Франківська 43   65 65 36     144 

10 Київська 2 1 52 52 45     100 

11 Кіровоградська 1 9 42 39 13   1 66 

12 Луганська 250   28 28 35     313 

13 Львівська 84   80 76 107     271 

14 Миколаївська   1 33 32 10     44 

15 Одеська 2   23 22 17     42 

16 Полтавська 93 3 40 39 56     192 

17 Рівненська 16 1 65 54 31     113 

18 Сумська 28   21 21 29     78 

19 Тернопільська 1   92 91 21     114 

20 Харківська 85   26 26 48     159 

21 Херсонська 1   14 14 48 1   64 

22 Хмельницька     74 68 41     115 

23 Черкаська 1 1 37 36 25     64 

24 Чернівецька 10   40 40 18     68 

25 Чернігівська 23   13 12 18     54 

26 м Київ     1 1 30     31 

27 м Севастополь     1 1 1     2 

28 шельф Азовського моря 7             7 

29 шельф Чорного моря 16             16 

  Всього 882 57 1245 1139 927 1 3 3115 

*складено за даними [99] 

Аналіз регіонального масштабу видачі спеціальних дозволів на користування 

надрами (з визначенням корисної копалини) засвідчив неоднорідність в активності 
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робіт з користування надрами в України. Всього станом на 27.09.2018 року в Україні 

діють 3115 таких дозволів, але їх кількість в окремих адміністративно-

територіальних одиницях коливається від 2 до 313 [17]. Враховуючи норми чинного 

законодавства в частині припинення права користування надрами, наявність 

діючого дозволу на користування надрами зобов’язує надрокористувача 

здійснювати обсяг та перелік робіт, який він визначає [67]. Відповідно до даних 

пошукової системи ДНВП «Геоінформ» можна здійснити поділ адміністративно-

територіальних одиниць України за активністю щодо виконання робіт з 

користування надрами: група регіонів з досить високою активністю виконання робіт 

з надрокористування (150-300 спеціальних дозволів), група регіонів з середньою 

активністю (100-149 спеціальних дозволів), група регіонів з помірною активністю 

(99-50 спеціальних дозволів), група регіонів з низькою активністю (49-1 

спеціального дозволу) [17]: 

- 1 група (150-300 дозволів) (Луганська, Львівська, Донецька, Полтавська, 

Житомирська, Харківська обл.)  

- 2 група (100-149 дозволів) (Івано-Франківська, Закарпатська, АР Крим, 

Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Рівненська, Дніпропетровська, 

Київська обл.) 

- 3 група (50-99 дозволів) (Сумська, Чернівецька, Кіровоградська, Запорізька, 

Черкаська, Херсонська, Волинська, Чернігівська обл.) 

- 4 група (49-1 дозволів) (Миколаївська, Одеська обл., м. Київ, шельф Чорного 

моря, шельф Азовського моря, м. Севастополь) 

Нерівномірність використання надр за видами користування надр в межах 

окремих регіонів також є предметом дослідження регіональних аспектів вивчення та 

раціонального використання надр [17]. 

Враховуючи дані таблиці 3.2. встановлено, що 81,5% спеціальних дозволів 

видані на видобуток корисних копалин, 10% - на геологічне вивчення з дослідно-

промисловою розробкою, 5,6% - на геологічне вивчення, дослідно-промислову 

розробку та видобуток, 1,3% - на  будівництво та експлуатацію споруд, що не 

пов’язані з видобуванням корисних копалин, 1,1% - на геологічне вивчення, 0,4% - 
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на створення геологічних територій та об’єктів, які мають важливе наукове, 

культурне, рекреаційне-оздоровче значення та 0,1% - за угодою про розподіл 

продукції. 

Таблиця 3.2 

Структурний аналіз користування надр в України в межах чинних спеціальних 

дозволів станом на 27.09.2018 року* 

№ 

п/

п 

Адміністративно-

територіальна 

одиниця 

Питома вага спеціальних дозволів за видами користування надр в межах дійсних 

(%),  в т.ч.: 

Геологіч

не 

вивчення 

Геологічне 

вивчення з 

дослідно-

промислово

ю 

розробкою 

Геологічне 

вивчення, 

дослідно-

промислова 

розробка, 

видобуток 

Угода 

про 

розпод

іл 

продук

ції 

Видобу

вання 

Будівни

цтво та 

експлуа

тація 

Створе

ння 

геологі

чних 

територ

ій 

1 

Автономна 

Республіка Крим     1,8   93,8 4,4   

2 Вінницька 0,8 14,0     85,2     

3 Волинська 6,7 6,7 1,7   84,9     

4 Дніпропетровська   8,8 6,1   83,3 1,8   

5 Донецька 1,6 2,8     89,3 5,5 0,8 

6 Житомирська 0,5 8,3     91,2     

7 Закарпатська   23,4 2,9   72,2 1,5   

8 Запорізька 3,0 15,2     81,8     

9 Івано-Франківська   11,9 8,4   78,3   1,4 

10 Київська 3,1 17,5     79,4     

11 Кіровоградська   6,5     93,5     

12 Луганська   5,7 8,0   82,9 3,4   

13 Львівська 0,4 13,5 8,9 0,4 76,4   0,4 

14 Миколаївська 2,0 4,0     92,0 2,0   

15 Одеська 2,4 21,4 4,8   71,4     

16 Полтавська   9,1 20,7   69,2   1,0 

17 Рівненська 1,8 6,4     91,8     

18 Сумська 1,3 5,3 10,7   82,7     

19 Тернопільська 3,4 13,8     79,3 2,6 0,9 

20 Харківська 1,2 13,3 18,5 0,6 66,4     

21 Херсонська 5,0 6,7     88,3     

22 Хмельницька 1,8 7,0     90,3 0,9   

23 Черкаська   7,8     92,2     

24 Чернівецька 3,2 6,5 11,3   79,0     

25 Чернігівська   17,9 8,9   67,8   5,4 

26 м. Київ   16,0     84,0     

27 м. Севастополь         40,0 60,0   

28 

шельф Азовського 

моря   28,6     71,4     

29 

шельф Чорного 

моря   37,5 31,3 6,3 24,9     

  Всього 1,1 10,0 5,6 0,1 81,5 1,3 0,4 

* складено за даними [99]. 
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Співвідношення кількості спеціальних дозволів, що видані на видобуток 

корисних копалин та спеціальних дозволів, що видані на геологічне вивчення, 

вказують на певний баланс між погашенням корисних копалин в процесі видобутку 

та потенційним їх приростом в процесі геологорозвідувальних робіт. Групування за 

вищевказаною ознакою дає змогу виділити 4 групи регіонів України: група регіонів, 

де видобуток супроводжується високою активністю геологорозвідувальних робіт 

(питома вага спеціальних дозволів на видобуток менше 40%); група регіонів, де 

видобуток супроводжується помірною активністю геологорозвідувальних робіт 

(питома вага спеціальних дозволів на видобуток складає від 40% до 80%); група 

регіонів, де видобуток супроводжується низькою активністю геологорозвідувальних 

робіт (питома вага спеціальних дозволів на видобуток складає більше 80%): 

- 1 група (питома вага спеціальних дозволів на видобуток менше 40%) - шельф 

Чорного моря. 

- 2 група (питома вага спеціальних дозволів на видобуток складає від 40% до 

80%) - Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, 

Полтавська, Тернопільська, Харківська, Чернівецька, Чернігівська області, 

шельф Азовського моря. 

- 3 група (питома вага спеціальних дозволів на видобуток складає більше 

80%) – Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, 

Донецька, Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, 

Миколаївська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська 

області та місто Київ та місто Севастополь). 

Для вирішення проблем збалансованого розвитку регіональних МСБ необхідно 

спочатку встановити загальні закономірності їх функціонування, особливості 

сировинної структури МСБ окремих регіонів нашої держави . 

Відповідно до аналізу статистичної інформації та інформації із опублікованих 

та довідкових джерел [76] були виділені наступні показники регіонального 

масштабу, які характеризують структуру МСБ окремих областей [17]: 

- загальна кількість родовищ, які обліковуються, в тому числі окремі об’єкти 

обліку; 
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- кількість родовищ, які залучені в експлуатацію; 

- кількість родовищ по видам корисних копалин, в тому числі такі що 

експлуатуються; 

- розвідані запаси промислових категорій по видам корисних копалин 

(А+В+С1 та С2 за умов складної геологічної будови); 

- кількість видів корисних копалин, які обліковуються в регіоні; 

- обсяги видобутку по окремим видам корисних копалин. 

В результаті були розраховані такі  показники як частка сировинної бази 

окремих видів корисних копалин у загальних показниках МСБ регіону; частка 

залучених у промислове освоєння об’єктів; частка видобутку регіону у загальних 

показниках видобутку по Україні та інші. 

За ступенем промислового освоєння наявних розвіданих запасів корисних 

копалин серед областей виділяються група із показниками нижче середнього рівня 

(частка залучених у промислове освоєння об’єктів складає 20-30%); група із 

середніми показниками (30-40%) та група із масштабним залученням розвіданих 

запасів у розробку із показником більше 40%. 

Відповідно по групам приналежність регіонів є наступною [17]: 

1 група (20-30%): Вінницька, Волинська, Кіровоградська, Миколаївська, 

Рівненська; 

2 група (30-40%): Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, 

Тернопільська, Херсонська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька. 

3 група (більше 40%): АР Крим, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, 

Полтавська, Житомирська, Сумська, Чернігівська. 

За кількістю видів корисних копалин, які обліковуються (за розвіданими 

запасами) виділяються група із обмеженою кількістю (10-20 видів); група із 

середніми показниками (20-30) та група областей із значно більшим різноманіттям 

корисних копалин (більше 30).  

Відповідно по групам приналежність регіонів є наступною [17]: 

1 група (10-20 видів): Вінницька, Волинська, Київська, Рівненська, 

Тернопільська, Херсонська, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області. 
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2 група (20-30%): Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Сумська, 

Хмельницька області; 

3 група (більше 30%): АР Крим, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, 

Полтавська, Житомирська, Кіровоградська, Одеська, Харківська. 

Крім наведених вище класифікацій для структури МСБ має велике значення 

чим забезпечуються показники кількості запасів та залучення в промислове 

освоєння родовищ. Проведений аналіз структури МСБ областей виявив, що можна 

виділити наступні групи областей, в яких переважають окремі групи корисних 

копалин [17]: 

1 група – регіони із значною перевагою корисних копалини паливно-

енергетичного комплексу; 

2 група  - регіони із значною перевагою корисних копалини для виробництва 

будівельних матеріалів; 

3 група – із рівномірним розподілом окремих груп корисних копалин. 

Таблиця 3.3 

 Класифікація областей за особливостями структури МСБ 

( по групам корисних копалин) [17] 

Група Характеристика підгрупи Назви областей 

1 група – регіони із значною перевагою корисних копалини паливно-енергетичного 

комплексу 

 1.1. Виключна перевага корисних копалини 

паливно-енергетичного комплексу 

Волинська 

 1.2. + значна частка корисних копалин для 

виробництва будівельних матеріалів 

Луганська, Рівненська, 

Сумська, Чернігівська 

 1.3. + наявність інших видів корисних копалин 

стратегічного значення  

Донецька, Івано-

Франківська, Львівська, 

2 група  – регіони із значною перевагою корисних копалини для виробництва 

будівельних матеріалів 

 2.1. Виключна перевага корисних копалини для 

виробництва будівельних матеріалів 

Вінницька, Миколаївська, 

Одеська, Чернівецька 

 2.2.  + значна частка корисних копалин 

паливно-енергетичного комплексу 

Тернопільська, Харківська, 

Хмельницька, Черкаська,  

 2.3. + наявність інших видів корисних 

копалин стратегічного значення  

АРК, Закарпатська, 

Запорізька, Житомирська, 

Кіровоградська, Херсонська 

3 група – регіони із рівномірним розподілом окремих груп 

корисних копалин 

Полтавська, 

Дніпропетровська 
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Для більш детальної характеристики були виділені не тільки типові, але 

підгрупи із наступним розподілом, який наведено в табл. 3.3. Наведені результати 

свідчать про істотні відмінності у структурі мінерально-сировинної бази окремих 

областей. Кількості родовищ корисних копалин та об’єктів обліку змінюється в 

значних межах – від 99 в Херсонській області до 689, родовищ, які експлуатуються – 

від 34 в Херсонській до 291 в Житомирській і Донецькій обл. Середні значення цих 

показників по Україні складають 348 та 130 об’єктів. Середній показник залучених у 

промислове освоєння об’єктів по областям складає 37% [17]. 

Такі характеристика як структура розвіданих запасів по видам корисних 

копалин та величина і якість запасів зумовлені, в  першу чергу геологічними 

передумовами розвитку території, але такі характеристики МСБ як ступінь 

залучення в експлуатацію, темпи відтворення МСБ по головним напрямкам 

залежать і від систем господарювання, які функціонують у відповідних регіонах. 

Відповідно до виявлених недоліків у структурі регіональних МСБ можна 

визначити головні напрями їх оптимізації з метою досягнення збалансованих 

показників освоєння [17]: 

 створення бази обліку та зберігання геологічної інформації 

регіонального рівня, яка забезпечить вирішення оперативних задач місцевого 

рівня; 

 запровадження типових місцевих програм розвитку МСБ з законодавчо 

встановленою процедурою їх погодження та методів оцінки для подальшого 

визначення обсягу державного фінансування;  

 визначення темпів видобутку і використання окремих видів корисних 

копалин, їх втрат, терміну забезпеченості розвіданими запасами; 

 визначення пріоритетних напрямів розвитку місцевих мінерально-

сировинних комплексів, які в першу чергу стосуються наступних складових: 

Для першої групи регіонів із значною перевагою корисних копалини паливно-

енергетичного комплексу: 

 забезпечення бази мінеральної сировини для виробництва будівельних 

матеріалів; 
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 забезпечення бази мінеральної  сировини для  сільського господарства; 

 забезпечення районів питною підземною водою. 

Для другої групи регіонів із значною перевагою корисних копалини для 

виробництва будівельних матеріалів: 

 забезпечення геологічного вивчення та промислової оцінки родовищ корисних 

копалин, які є дефіцитними для даного району (паливно-енергетичних, рудних і 

нерудних); 

 визначення шляхів забезпечення потреб за рахунок родовищ інших районів і 

областей із обґрунтуванням конкретних родовищ і об’єктів обліку. 

Для третьої групи регіонів із рівномірним розподілом окремих груп корисних 

копалин: 

 забезпечення геологічного вивчення та промислової оцінки родовищ корисних 

копалин стратегічного значення; 

 геолого-екологічний моніторинг територій із реалізацією необхідних заходів 

екологічної рекультивації відпрацьованих об’єктів. 

Відповідно до виявлених недоліків у структурі регіональних МСБ можна 

визначити головні напрями їх оптимізації з метою досягнення збалансованих 

показників освоєння: створення бази обліку та зберігання геологічної інформації 

регіонального рівня, яка забезпечить вирішення оперативних задач місцевого рівня; 

визначення темпів видобутку і використання окремих видів корисних копалин, їх 

втрат, терміну забезпеченості розвіданими запасами; визначення пріоритетних 

напрямів розвитку місцевих мінерально-сировинних комплексів та виконання 

вищевказаних завдань в рамках задекларованих заходів місцевих програм розвитку 

МСБ[17]. 
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3. 2 Регіональні програми розвитку мінерально-сировинної бази в контексті 

децентралізації та потенційні джерела їх фінансування 

 

Уряд України з 2014 року розпочав глобальний процес децентралізації, в 

основу якого було закладено передачу владних повноважень від державної влади до 

органів місцевого самоврядування з відповідною передачею необхідних для цього 

фінансових ресурсів. Передача таких повноважень в сфері надрокористування 

закріплена в повноваженнях органів регіонального рівня – обласних адміністрацій в 

частині регіонального розвитку, охорони навколишнього природного середовища, 

розвитку інфраструктури регіону [67]. 

Враховуючи поділ корисних копалин за своїм значенням на корисні копалини 

загальнодержавного та місцевого значення [113] часто вважають, що регіональний 

рівень використання надр стосується тільки корисних копалин місцевого значення. 

Такі твердження не відповідають реальності, оскільки усі види користування надр 

починаються із погодження місцевими органами влади, які і є відповідальними за 

регіональний розвиток МСБ [67]. Зокрема, визначено [67], що до відання сільських, 

селищних, міських та районних рад на їх території належить: погодження надання 

надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних 

копалин місцевого значення. До компетенції обласних, Київської та 

Севастопольської міських рад  належить надання надр у користування для розробки 

родовищ корисних копалин місцевого значення; погодження надання надр у 

користування з метою геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин 

загальнодержавного  значення,  а  також для цілей, не пов'язаних з видобуванням 

корисних копалин. Таким чином, на регіональному рівні є можливості регулювання 

усіх видів користування надр, яке відбувається на визначеній території [17]. 

Збалансованість розвитку всієї МСБ залежить не лише від наявних ресурсів і 

запасів, а також і від ступеня забезпеченості ними на певний термін за регіональною 

ознакою, відповідність вимогам споживачів як за якістю, так і за кількістю запасів, 

врахування вимог екологічної безпеки та інших факторів [17]. Саме тому детальної 

розробки і впровадження потребують програми розвитку МСБ в регіональному 
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масштабі. Такі програми в Україні законодавчо визначені як місцеві програми 

розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання і охорони надр. 

Кодекс України «Про надра» [67] визначає компетенцію кожного з органів 

державної влади в сфері геологічного вивчення, використання і охорони надр в 

частині розроблення, затвердження та виконання таких регіональних програм 

розвитку МСБ (рис.3.2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Компетенції органів державної влади щодо місцевих програм розвитку 

МСБ та раціонального використання і охорони надр. 

 

Так, компетенцією Кабінету Міністрів України є забезпечення розробки як 

загальнодержавних так і регіональних програм у галузі геологічного вивчення, 

використання і охорони надр. Верховна Рада Автономної республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські ради  відповідають за розроблення, 

затвердження та виконання місцевих програм розвитку МСБ. До відання сільських, 

селищних, міських та районних рад на їх території належить реалізація відповідних 

місцевих програм розвитку МСБ. Відповідно до Закону України «Про державну 

геологічну службу України» [47] компетенція щодо погодження затверджених 

місцевих програм розвитку МСБ надано державній геологічній службі України.  

Головним інструментом управління та відтворення МСБ на місцевому рівні є 

регіональні програми розвитку МСБ. Такі програми виступають офіційним 
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міських та районних 

рад 

Державна геологічна 

служба України  

Компетенції визначені 

законодавчо 

забезпечення розробки 

погодження 

розробка, затвердження 

та виконання 

реалізація 

МІСЦЕВІ 

ПРОГРАМИ 

РОЗВИТКУ 

МСБ 
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документом, який регламентує використання та відтворення мінерально-сировинної 

бази окремого регіону (області, міста, району, населених пунктів). 

Регіональні програми розвитку повинні визначати як об’єкти МСБ, так і 

мінерально-ресурсний потенціал конкретної території. При цьому мінерально-

сировинна база визначається як сукупність розвіданих і попередньо оцінених запасів 

корисних копалин і супутніх компонентів, що може бути застосована в галузях 

економіки за умови отримання економічної  вигоди на рівні, достатньому для 

провадження розширеного виробництва з метою забезпечення економічної безпеки 

держави. Мінерально-сировинний потенціал визначається як сукупність вміщених у 

надрах держави чи регіону розвіданих і попередньо оцінених запасів і 

перспективних ресурсів корисних копалин, які мають економічний інтерес в 

перспективі [17].  

На сьогодні місцеві програми розвитку МСБ складені, як правило, у 

формальному вигляді і висвітлюють інформацію лише по частині адміністративно-

територіальної одиниці, яка стосується конкретного району або міста. Насправді 

такі програми повинні забезпечувати збалансовану структуру і раціональність 

використання надр в межах окремих областей, районів [17]. Ці документи повинні 

бути у відкритому доступі, як для пересічного громадянина України, так і для 

потенційного інвестора та надрокористувачів. Дослідження офіційних сайтів 

областей, міст та об’єднаних громад показали системну відсутність або 

формалізований підхід до складання регіональних програм розвитку МСБ, офіційно 

затверджених рішеннями місцевих органів самоврядування різних рівнів. 

Обмеженість доступу у відкритих інформаційних платформах місцевих 

програм розвитку мінерально-сировинної бази зумовили вибірку щодо їх 

досліджень. Загалом в процесі аналізу досліджувались обласні, районі, міські, 

сільські та селищні програми розвитку мінерально-сировинної бази, що охопили 13 

адміністративно-територіальних одиниць України: Тернопільську, Київську, 

Дніпропетровську, Харківську, Донецьку, Полтавську, Одеську, Рівненську, 

Чернівецьку, Кіровоградську, Львівську, Запорізьку та Житомирську області 

[68,.132-144]. 
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Таблиця 3.4 

Аналіз місцевих програм розвитку мінерально-сировинної бази за 

адміністративно-територіальною ознакою** 

№ 

п/п 

Адміністратив

но-

територіальна 

одиниця 

Рівень поширення дії програми в межах 

адміністративно-територіального 

підпорядкування  

Періо

д дії 

прогр

ами 

Строк 

дії 
(років) 

Обсяг 

фінансу

вання 
(млн.грн) Обласна Районна Міська Сільська/ 

селищна 

1 Тернопільська 

область 

 Монастирс

ький район 

  2011-

2013 

2 0,603 

2 Київська область    (Рожнівська 

сільська рада) 
2014-

2016 

2 0,06 

3 Дніпропетровська 

область 

   Лозуватівська 

сільська рада 
2014-

2019 

5 -* 

4 Харківська 

область 

 Близнюків

ський 

район 

  2014-

2020 

6 0,654 

5 Донецька область    Новобахмутівськ

а сільська рада 
2019-

2023 

4 0,05 

6 Полтавська 

область 

 Полтавськ

ий район 

  2012-

2015 

3 0,210 

7 Одеська область   Місто 

Чорноморс

ьк 

 2016-

2020 

4 -* 

8 Рівненська 

область 

Рівненсь

ка 

область 

   2006-

2010 

4 280,2 

9 Чернівецька 

область 

 Заставнівс

ький район 

  2010-

2012 

2 8,530 

10 Кіровоградська 

область 

   Смолінська 

селищна рада 
2014-

2018 

4 -* 

11 Львівська область  Стрийськи

й район 

  2015-

2017 

2 0,150 

12 Запорізька 

область 

 Куйбишевс

ький район 

  2009-

2015 

6 -* 

13 Житомирська 

область  

 Ємільчинс

ький район 

  2015-

2018 

3 198,05 

* відсутня інформація щодо обсягів фінансування 

** складено за даними [68, 132-144]. 

 

Предметом аналізу таких програм була їх мета, завдання, напрями реалізації, 

структура, розробники, відповідальні виконавці, учасники програми, 

інформативність та читабельність, очікувані результати, результативні показники, 

пооб’єктний обсяг робіт, термін реалізації та обсяг фінансування. Підставою для 

розробки таких програм всіх рівнів були такі нормативно-правові акти: Закон 

України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-

сировинної бази України на період до 2010 року» [48], Закон України «Про 
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затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази 

України на період до 2030 року» [49], Кодекс України «Про надра» [67], п.16 

частина 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [50], 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» [53], п.7 

статті 13, п.1 статті 21, статті 34 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» [51]. 

Таблиця 3.5 

Структура фінансування місцевих програм розвитку мінерально-сировинної 

бази відповідно до джерел** 

 Місцеві програми розвитку 

мінерально-сировинної бази 

відповідно до адміністративно-

територіальних одиниць 

Державне фінансування відповідно до 

рівнів бюджету, в т.ч., %: 

Інші 

джерела

, % Держа

вний 

Облас

ний 

Районн

ий 

Місь

кий 

Сільськ

ий 

1 Монастирського району 

Тернопільської області 

  + 

(5,5%) 

  + 

(95,5%) 

2 Рожнівської сільської ради Київської 

області 

    + 

(100%) 

 

3 Лозуватської сільської ради 

Дніпропетровської області 

    +* 

 

+* 

4 Близнюківського району Харківської 

області 

  + 
(15,2%) 

  + 

(84,8%) 

5 Новобахмутівської сільської ради 

Донецької області  

    + 

(100%) 

 

6 Полтавського району Полтавської 

області 

  +*   +* 

7 Міста Чорноморська Одеської 

області 

+*   +*  +* 

8 Рівненської області + 

(53,3%) 
    + 

(46,7%) 

9 Заставнівського району Чернівецької 

області  

  + 

(0,4%) 

  + 

(99,6%) 

10 Смолінської селищної ради 

Кіровоградської області 

+*    +* +* 

11 Стрийського району Львівської 

області  

  + 

(20%) 

  + 

(80%) 

12 Куйбишевського району Запорізької 

області 

-* -* -* -* -* -* 

13 Ємільчинського району 

Житомирської області 

  + 

(0,01) 

  + 
(99,99%) 

*відсутня інформація щодо джерел фінансування 

** складено за даними [68, 132-144]. 

 

З загальної вибірки місцевих програм розвитку мінерально-сировинної бази 

було досліджено 1 програму обласного рівня, 7 програм районних рівнів, 1 програму 

міського рівня та 4 програми сільського або селищного рівня. Досліджуваний період 
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реалізації програм становив з 2006 року по 2019 рік. В результаті дослідження було 

виявлено, що період реалізації місцевих програм розвитку мінерально-сировинної 

бази становить від 2 до 6 років незалежно від рівня адміністративно-територіального 

підпорядкування. Основними розробниками вищезазначених програм (табл. 3.4.) 

визначені структурні підрозділи райдержадміністрацій (управління економічного 

розвитку та інфраструктури; відділ економічного розвитку та торгівлі; управління 

економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості; відділ державного 

комітету землеустрою; відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту), комунальні підприємства («Полтавський 

районний центр земельного кадастру»), виконавчий комітет сільських рад, державні 

підприємства, що входять в сферу управління Державної служби геології та надр 

(Північне державне регіональне геологічне підприємство «Північгеологія»), освітні 

заклади та установи  (Національний університет водного господарства та 

природокористування, Державна екологічна академія післядипломної освіти) та 

інвестори. Джерелами фінансування таких програм виступають кошти державного, 

обласного, районного, місцевого, сільського бюджетів та інших джерел (табл. 3.5.).    

Результати аналізу джерел фінансування місцевих програм (табл. 3.5.) вказують 

на те, що такі програми фінансуються переважно за кошти місцевих бюджетів 

відповідно до рівня адміністративно-територіального підпорядкування, а також за 

кошти інвесторів. Питома вага недержавного фінансування місцевих програм 

розвитку мінерально-сировинної бази значно переважає таке фінансування 

державними коштами. 

Основні недоліки затверджених місцевих програм розвитку мінерально-

сировинної бази різних рівнів полягають у наступному (табл. 3.6): 

- архаїчний підхід до формування програм, що полягає у відсутності логічної 

структури програми, яка б відображала повноту всіх складових, які вона 

декларує; 

- формальний підхід до формування пріоритетних напрямів щодо реалізації 

програм; 
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- відсутність індикативних показників результативності, за якими можливо 

було б перевірити рівень виконання програми; 

- відсутність визначення напрямів використання коштів та взаємозв’язку 

таких напрямів з  показниками результативності; 

- відсутність чіткого розподілу завдань відповідно до виконавців програм. 

Таблиця 3.6 

Основні індикативні показники місцевих програм розвитку мінерально-

сировинної бази ** 

№ 

п/п 

Місцеві програми розвитку 

мінерально-сировинної бази 

відповідно до 

адміністративно-

територіальних одиниць 

Структурова

ність 

програми 

Пріоритет

ні напрями 

реалізації 

Напрями 

використа

ння коштів 

Результ

ативні 

показни

ки 

Розподіл 

завдань 

відповідно 

до 

виконавців 

1 Монастирського району 

Тернопільської області 

+ -* -* -* + 

2 Рожнівської сільської ради 

Київської області 

-* + + -* -* 

3 Лозуватської сільської ради 

Дніпропетровської області 

-* + -* -* -* 

4 Близнюківського району 

Харківської області 

+ -* + -* + 

5 Новобахмутівської сільської 

ради Донецької області  

-* -* + -* -* 

6 Полтавського району 

Полтавської області 

-* -* + -* + 

7 Міста Чорноморська 

Одеської області 

+ + + -* + 

8 Рівненської області + + -* + + 

9 Заставнівського району 

Чернівецької області  

+ + + + -* 

10 Смолінської селищної ради 

Кіровоградської області 

-* + -* + + 

11 Стрийського району 

Львівської області  

-* + -* -* -* 

12 Куйбишевського району 

Запорізької області 

-* + -* -* -* 

13 Ємільчинського району 

Житомирської області 

+ + -* -* -* 

*виконання показника носить формальні ознаки 

** складено за даними [132-144]. 

Детальний аналіз розроблених і опублікованих програм обласного та 

районного, міського та селищного рівнів [132-144] засвідчив головними 

проблемними питаннями розвитку місцевої мінерально-сировинної бази є наступні: 
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 відсутність геологічної інформації щодо родовищ корисних копалин, і 

особливо проявів із недостатнім ступенем  геологічного вивчення, що не дає змоги 

оцінити потенціал району; 

 відсутність регіональних кадастрів корисних копалин та балансів запасів 

із обов’язковим переліком стратегічних і дефіцитних для району видів корисних 

копалин; 

 затримка у роботі служб з наданням необхідних дозвільних документів 

(ліцензій, земельних та гірничих відводів);  

 розпаювання земельних ділянок , на яких знаходяться значні запаси 

корисних копалин; 

 відсутність або обмежене фінансування пошуків та розвідки нових 

родовищ. 

Жодна з вище проаналізованих місцевих програм розвитку мінерально-

сировинної бази не відображає намір органів місцевого самоврядування щодо 

запровадження систематизованих заходів щодо розвитку регіональної мінерально-

сировинної бази. Така ситуація є наслідком відсутності з боку профільного 

міністерства та центрального органу виконавчої влади в сфері надрокористування 

контролю не тільки формальної наявності таких регіональних програм розвитку 

мінерально-сировинної бази, перевірки їх змістовної складової, але і обмеженого їх 

фінансування.  Саме тому актуальним є питання фінансового забезпечення 

виконання владних повноважень органів державної влади регіонального рівня в 

сфері розвитку та відтворення мінерально-сировинної бази. На сьогодні законодавчо 

визначеними джерелами фінансування місцевих програм розвитку мінерально-

сировинної бази є кошти бюджету Автономної республіки Крим, обласні, міські, 

Київський та Севастопольський бюджети [47, 67].  

Фінансування вищевказаних заходів повинно відбуватись в рамках 

затверджених місцевих програм розвитку МСБ з джерел не заборонених 

законодавчо. На сьогодні такі джерела в межах окремих видів бюджету законодавчо 

не закріплені, а тому і виникає питання щодо їх походження та обсягу асигнувань. 

Вирішити вищевказане питання можливо за рахунок рентної плати за користування 
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надрами та збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами, що 

наповнюють дохідну частину державного та місцевих бюджетів. 

 

 

Рис. 3.3. Розподіл рентної плати за користування надрами та збору за видачу 

спеціальних дозволів на користування надрами між державним та місцевими 

бюджетами [17, 14]. 

На сьогодні виключно рентна плата за користування надрами в межах різних 

рівнів бюджетів розглядається як потенційне джерело фінансування місцевих 

програм розвитку мінерально-сировинної бази, та зовсім не беруться до уваги кошти 

від збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами, хоча обласні 

ради приймають рішення щодо погодження надання таких дозволів [17].Відповідно 

до бюджетного законодавства [14] рентна плата за рядом ознак розподіляється між 

державним та місцевими бюджетами у відсотковому співвідношенні, схематично 

такий розподіл відображено на рис.3.3. Збір за видачу спеціальних дозволів на 

користування надрами зараховується виключно до державного бюджету. 

Так, частка рентної плати за користування надрами в державному бюджеті в 

2015 році становила 7,3% або 36989,6 млн. грн., що становить 88,0% виконання 

плану;  в 2016 році – 6,9% або 39699,1 млн. грн., що становить 68% виконання 
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плану; в 2017 році – 6,3% або 43875,5 млн. грн., що складає 99,6% виконання плану; 

в 2018 році – 4,8% або 39817,4 млн. грн., що складає 97,2% виконання плану. Тоді 

коли даний показник в доходах місцевих бюджетів в 2015 році становив 0,2% або 

1018,7 млн. грн., що складає 110,3% виконання плану; в 2016 році - 0,3% або 1081,7 

млн. грн., що складає 106,9% виконання плану; в 2017 році – 0,2% або 1103,1 млн. 

грн., що складає 103,5% виконання плану; в 2018 році – 0,6% або 3227,9 млн. грн., 

що складає 112,1% виконання плану  (рис. 3.4.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Аналіз податкових надходжень та плати за надання адміністративних 

послуг у сфері надрокористування.  

 

Враховуючи вищенаведену динаміку щодо виконання плану надходжень до 

державного та місцевих бюджетів рентної плати за користування надрами, можна 

зробити висновок, що рівень та дисципліна щодо її адміністрування на 

регіональному рівні значно вище ніж на загальнодержавному. Перевищення 

фактичного показника надходжень рентної плати за користування надрами над 

плановим в межах місцевих бюджетів пов’язано з ефективним регіональним 

контролем надрокористування, що здійснюють органи місцевого самоврядування. 

Враховуючи всеохоплюючий процес децентралізації, що запроваджений в Україні 

та рівень участі місцевих органів влади в процедурі надання надр у користування, 

певні спорадичні кроки в напряму підвищення частки зарахувань рентної плати за 
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конденсату в місцеві бюджети вже були зроблені в кінці 2016 року, коли було 

прийнято законодавчо, що 5% рентної плати за видобуток вуглеводнів буде 

направлятись в місцеві бюджети [158].  

Слід зауважити, що якість адміністрування рентної плати за користування 

надрами в Україні є досить низькою, про що свідчать результати аудиту 

ефективності справляння та дієвості контролю за надходженням рентної плати за 

користування надрами для видобування газу до державного бюджету, що був 

проведений  в 2017 році Рахунковою палатою України [59]. 

Однією з основних проблем, за результатами проведеного аудиту, було 

визначено відсутність належного контролю з боку Держгеонадр за ефективністю 

використання суб’єктами господарювання нафтогазоносних надр. Так, практично за 

кожним четвертим діючим спеціальним дозволом на користування ділянкою надр 

для видобування природного газу у дослідженому періоді видобуток не 

здійснювався [59]. Як наслідок, держава втрачає економічну вигоду від надання цим 

суб’єктам господарювання права користування ділянками надр. За вищевказаних 

обставин та в рамках розпочатого процесу децентралізації, доцільно надати 

повноваження органам місцевого самоврядування щодо моніторингу таких процесів 

та подачі ініціативи щодо припинення дії спеціальних дозволів користування 

надрами в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

Надходження від збору за видачу спеціальних дозволів на користування 

надрами має значно нижчий обсяг ніж рентна плата за користування надрами. Так,  

в 2015 році надходження за видачу 518 спеціальних дозволів становили 179,5 млн. 

грн. за; в 2016 році за 654 спеціальні дозволи – 433,8 млн. грн., в 2017 році за 650 

спеціальних дозволів - 2019,5 млн. грн., в 2018 році за 594 спеціальні дозволи - 799,0 

млн. грн.; в 2019 році за 370 спеціальних дозволів -200,0 млн. грн. (табл. 3.7.). Слід 

зауважити, що показник виконання плану щодо таких надходжень, який в 2015 році 

становив 69,0%, в 2016 році – 166,8%, в 2017 році – 360,6%, в 2018 році – 133,1%, 

свідчить про можливе заниження початкової аукціонної ціни продажу таких 

дозволів [17].  



157 

 

Відсутність систематизації, аналізу та моніторингу потреб надрокористувачів в 

отриманні, подовженні та переоформлені спеціальних дозволів на користування 

надрами демонструє показник виконання плану надання таких дозволів, який в 2015 

році становив 259,0%, 2016 році – 93,4%, 2017 році – 52,0%, 2018 році – 91,4%. 

Таблиця 3.7 

Динаміка податкових надходжень та плати за надання адміністративних послуг 

у сфері вивчення, використання та охорони надр в Україні* 

№ 

п/

п 

Показники 2015 рік  2016 рік  2017 рік  2018 рік  2019 

рік  

Пла

н 

Факт план Факт План Факт План факт План 

1 Рентна плата за 

користування 

надрами, млрд. 

грн., в т.ч.: 

43,0 38,0 59,0 40,8 45,1 45,0 43,9 43,1 52,5 

1.1. - в доходах 

державного 

бюджету, % 

8,6 7,3 10,1 6,9 6,3 6,3 4,9 4,8 5,7 

1.2. - в доходах 

місцевих 

бюджетів, % 

0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,6 0,6  

2 Збір за видачу 

спеціальних 

дозволів на 

користування 

надрами, млрд. 

грн. 

0,26 0,179 0,26 0,434 0,560 2,020 0,600 0,799 0,200 

3 Кількість 

виданих 

спеціальних 

дозволів 

200 518 700 654 700 364 650 594 370 

* складено за даними [33-46, 61]. 

  З огляду на законодавчо закріплену участь обласних органів влади в 

погодженні надання такого дозволу надрокористувачу, можливо розглянути питання 

щодо зарахування частини такого збору до місцевих бюджетів, як частині органу 

державної влади, що приймав участь в наданні адміністративних послуг щодо 

надання такого дозволу. Адже неоднорідність розподілу корисних копалин в Україні 

та різний ступінь їх вивчення за територіально-адміністративною ознакою 

викликають необхідність регіонального вивчення розвитку та відтворення 

вітчизняної МСБ [17]. Дорожньою картою щодо таких дій мають стати регіональні 
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програми розвитку МСБ, існування яких закріплено законодавчо, але повноцінно не 

впроваджено.  

В умовах поглиблення децентралізації, зокрема об’єднання територіальних 

громад та надання їм частини владних повноважень закріплених фінансовими 

ресурсами, відповідальність за розробку та виконання регіональних програм 

розвитку МСБ повинна бути підвищена та регулюватись законодавчо. Програми 

розвитку повинні бути науково та економічно обґрунтованими, мати чітко 

визначену мету, завдання стратегічну ціль, напрями використання коштів, 

показники якості, кількості та відповідну щорічну звітність щодо їх виконання та 

використання коштів на їх реалізацію. Адже регіональний розвиток МСБ - це 

запорука загальнодержавного розвитку МСБ на шляху до зміцнення ресурсної та 

національної безпеки України в цілому [17]. 

 

3.3. Рекомендації щодо запровадження типової місцевої програми розвитку 

мінерально-сировинної бази 

 

Відсутність затвердженої типової місцевої програми розвитку мінерально-

сировинної бази пояснює не тільки формальний підхід щодо розробки таких 

програм, але і їх системну відсутність, що як наслідок, призводить до 

унеможливлення здійснення якісного аналізу регіональних МСБ шляхом 

співставлення уніфікованих результативних показників щодо її розвитку. На 

сьогодні існує Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази на 

період до 2030 року, а робочим документом щодо її виконання щорічно виступає 

паспорт бюджетної програми за кодом 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної 

бази», який може бути покладений в основу розробки типової місцевої програми 

розвитку МСБ.  

Основними складовими щодо місцевих програм розвитку МСБ повинні стати 

типові складові відповідної бюджетної програми державного рівня: 

- найменування розробників програми; 

- найменування виконавців програми; 
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- найменування адміністративно-територіальної одиниці; 

- обсяг фінансування, в тому числі за рахунок державного бюджету, місцевого 

бюджету (з деталізацією всіх рівнів бюджетів) та інших джерел 

фінансування; 

-  підстави для виконання програми; 

- мета програми; 

- завдання програми (з відповідними виконавцями); 

- напрями використання коштів програми; 

- результативні показники програми (затрат, продукту,ефективності та 

якості); 

- аналіз стану виконання програми. 

 

Рис. 3.5. Напрями фінансування місцевих програм розвитку МСБ 
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робіт з врахуванням стадійного аспекту; моніторинг МСБ та забезпечення 

регіонального геологічного контролю; діджиталізація та систематизація геологічної 

інформації регіонального рівня; популяризація регіональної МСБ та інформаційно-

просвітницька робота; відбір та облік геологічних об’єктів, що становлять наукову 

або культурну цінність регіонального рівня. 

Вищезазначені напрями фінансування можуть бути забезпечені державними 

коштами, в тому числі коштами державного та місцевого бюджету, та іншими 

джерелами фінансування, що не заборонені чинним законодавством.  

 

Рис. 3.6. Систематизація результативних показників реалізації місцевих 

програм розвитку МСБ 

 

Результативні показники місцевих програм розвитку МСБ чітко випливають з 

напрямів фінансування таких програм. Такі показники доцільно систематизувати за 
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До результативних показників обліку виконання геологорозвідувальних робіт 

входять показники кількості дозволів на виконання ГРР в межах регіону з 

врахуванням стадійного аспекту та кількості надрокористувачів залучених до 

виконання ГРР. Дані показники характеризують активність надрокористувачів щодо 

проведення ГРР відповідно до стадій та форм власності таких надрокористувачів 

(табл. 3.8.).  

Таблиця 3.8 

Результативні показники обліку геологорозвідувальних робіт типової місцевої 

програми розвитку МСБ 

 
№ 

п/

п 

Показники Джерела фінансування  
Державни

й бюджет 

Місцев

ий 

бюджет 

Інші 

джерела 

1 Кількість дозволів на ГРР в межах регіону, в т.ч.: 

- стадія I «Регіональне геологічне вивчення території»; 

- стадія II «Пошук та пошукова оцінка родовищ 

корисних копалин»; 

- стадія III «Розвідка родовищ корисних копалин» 

- поза стадійні роботи 

   

2 Кількість надрокористувачів, залучених до виконання 

ГРР, в т.ч.: 

- державної форми власності; 

- недержавної форми власності. 

   

 

Наступна група показників відображає показники аналізу використання надр та 

збалансованості регіональної МСБ. До цієї групи показників віднесені показники: 

кількості родовищ, що обліковуються за групами корисних копалин; кількості 

родовищ, що розробляються; кількості діючих спеціальних дозволів за групами 

корисних копалин, видами користування надр та ознакою поділу корисних копалин 

на місцеві та загальнодержавні; кількості видів корисних копалин за групами 

корисних копалин; кількості родовищ корисних копалин за ознаками ступеня 

геологічної вивченості; показники приросту та погашення запасів (табл. 3.9). Дана 

група показників дає змогу моніторингу використання надр та оцінки 

збалансованість регіонального розвитку МСБ. 
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Таблиця 3.9 

Результативні показники аналізу використання надр та збалансованості 

регіональної МСБ типової місцевої програми розвитку МСБ 

№ 

п/п 
Показники Джерела фінансування 

Державни

й бюджет 

Місцевий 

бюджет 

Інші 

джерела 

1 Кількість родовищ, що обліковується, в т.ч.: 
- паливно-енергетичні; 

- металічні; 

- неметалічні; 

- води підземні 

   

2 Кількість родовищ, що розробляються , в т.ч.: 
- паливно-енергетичні; 

- металічні; 

- неметалічні; 

- води підземні. 

   

3 Кількість діючих спеціальних дозволів на початок 

року, в т.ч.: 
- паливно-енергетичні; 

- металічні; 

- неметалічні; 

- води підземні. 

   

4 Кількість діючих спеціальних дозволів на початок 

року, в т.ч.: 
- геологічне вивчення; 

- геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою; 

- геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою та 

видобуванням; 

- угода про розподіл продукції; 

- видобування; 

- будівництво та експлуатація; 

- створення геологічної території; 

- інші види користування надр 

   

5 Кількість спеціальних дозволів на початок року, в 

т.ч.: 
- корисні копалини місцевого значення; 

- корисні копалини загальнодержавного значення. 

   

6 Кількість видів корисних копалин, що обліковуються 

в межах регіону, в т.ч.:  
- паливно-енергетичні; 

- металічні; 

- неметалічні 

   

7 Кількість родовищ корисних копалин, в т.ч.: 
- пере розвіданих; 

- недорозвіданих; 

- збалансованих. 

   

8 Приріст запасів, в т.ч. окремо за кожною корисною 

копалиною 

   

9 Погашення корисних копалин, в т. ч. окремо за 

кожною корисною копалиною 
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Такі результативні показники популяризації регіональної МСБ, як кількість 

підготовлених комплектів програмного продукту та кількість проведення заходів, 

нададуть змогу оцінити рівень дієвості органів місцевого самоврядування щодо 

підготовки матеріалів та проведення заходів для підвищення інвестиційної 

привабливості окремої адміністративно-територіальної одиниці (рис.3.10.). 

Таблиця 3.10 

Результативні показники популяризації регіональної МСБ типової місцевої 

програми розвитку МСБ 

№ 

п/п 
Показники Джерела фінансування 

Держав

ний 

бюджет 

Місцев

ий 

бюджет 

Інші 

джерела 

1 Кількість підготовлених комплектів програмного 

продукту щодо популяризації МСБ регіонального рівня 

   

2 Кількість проведених заходів щодо популяризації МСБ 

регіонального рівня (в т.ч. семінарів, конференцій, тощо) 

   

 

Показники інформаційно-просвітницької роботи регіонального масштабу 

покликані вказати на рівень масово-роз’яснювальної роботи, що проводиться 

органами місцевої влади для підвищення обізнаності та освіченість населення щодо 

впливу на навколишнє природне середовища в результаті використання надр 

надрокористувачами (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Результативні показники інформаційно-просвітницької роботи регіонального 

рівня типової місцевої програми розвитку МСБ 

№ 

п/

п 

Показники Джерела фінансування 
Державни

й бюджет 

Місцев

ий 

бюджет 

Інші 

джерела 

1 Кількість громадських обговорень в рамках погодження 

спеціальних дозволів на користування надрами  

   

2 Кількість проведених заходів щодо підвищення 

освіченості населення щодо наслідків впливу на НПС в 

процесі використання надр в межах регіону  

   

 

З врахуванням зарубіжного досвіду досить актуальним залишаються роботи з 

діджиталізації, каталогізації та оцифровування геологічної інформації на місцевому 

рівні. Показники вищевказаного блоку (табл. 3.12.) вказують на ступінь 
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інформаційної відкритості та забезпеченості систематизованою геологічною 

інформацією даного регіону. 

Таблиця 3.12 

Результативні показники діджиталізації та систематизації геологічної 

інформації регіонального рівня типової місцевої програми розвитку МСБ 

№ 

п/

п 

Показники Джерела фінансування 
Державни

й бюджет 

Місцев

ий 

бюджет 

Інші 

джерела 

1 Кількість підготовлених баз даних регіонального рівня     

2 Кількість оцифрованих комплектів геологічної 

інформації 

   

 

Показник роботи органів місцевої влади щодо документування та оголошення 

геологічних об’єктів представлений кількістю виявлених та задокументованих таких 

об’єктів (табл. 3.13.). Даний показник вказує на геологічну культурну спадщину 

даного регіону та участь місцевих органів влади в її збереженні та популяризації. 

Таблиця 3.13 

Результативні показники щодо оголошення геологічних об’єктів, що становлять 

наукову або культурну цінність регіонального рівня типової місцевої програми 

розвитку МСБ 

№ 

п/

п 

Показники Джерела фінансування 
Державни

й бюджет 

Місцев

ий 

бюджет 

Інші 

джерела 

1 Кількість оголошених геологічних об’єктів, що 

становлять наукову або культурну цінність 

регіонального рівня 

   

 

В рамках чинного законодавства України органи місцевого самоврядування 

різних рівнів наділені повноваженнями щодо здійснення контролю за 

використанням надр та вчиненням дій щодо припинення права на користування 

ділянкою надр у випадках і порядку передбачених Кодексом про надра [67]. Дана 

група показників включає кількість виявлених порушень в сфері надрокористування 

та кількість звернень органів місцевого самоврядування щодо анулювання або 
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припинення дії спеціальних дозволів в результаті порушення умов використання 

надр (табл. 3.14.).   

Таблиця 3.14 

Результативні показники заходів з регіонального геологічного контролю 

типової місцевої програми розвитку МСБ 

№ 

п/

п 

Показники Джерела фінансування 
Державни

й бюджет 

Місцев

ий 

бюджет 

Інші 

джерела 

1 Кількість виявлених порушень в сфері 

надрокористування, в т.ч.: 

- порушення умов користування надрами; 

- порушення вимог до охорони НПС; 

- порушення строків або обсягів сплати збору за 

користування надрами; 

- порушення терміну початку користування надрами; 

- інші порушення 

   

2 Кількість звернень органів місцевого самоврядування до 

профільного органу виконавчої влади щодо анулювання, 

призупинення дозволів в результаті порушення 

законодавства про надра, в т.ч.: 

- дозволів на користування корисними копалинами 

місцевого значення; 

- дозволів на користування корисними копалинами 

державного значення. 

   

 

Саме тому показники активності органів місцевого самоврядування в межах 

заходів геологічного контролю є індикаторами щодо здійснення моніторингу 

правомірності дій надрокористувачів в процесі використання надр 

Вищевказані 7 блоків показників результативності не є вичерпними, вони є 

типовими для застосування в процесі аналізу дієвості реалізації заходів 

регіонального рівня щодо розвитку МСБ органами місцевого самоврядування. Слід 

зауважити, що типові місцеві програми розвитку повинні бути запроваджені на 

законодавчому рівні, а порядок їх реалізації повинен місити чіткі строки щодо їх 

складання, терміни запровадження для всіх рівнів адміністративно-територіальної 

підпорядкованості та механізм звітності як результат їх реалізації. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Встановлено, що збалансований розвиток мінерально-сировинної бази 

окремих регіонів ускладнений нерівномірним розподілом вивчених та прогнозних 

мінеральних ресурсів в межах окремих території, а також особливостями розподілу 

споживачів мінеральної сировини. Здійснено класифікацію регіонів України: за 

активністю щодо виконання робіт з надрокористування; за ступенем промислового 

освоєння адміністративно-територіальних одиниць; за кількістю видів корисних 

копалин, які обліковуються (за розвіданими запасами); за активністю 

надрокористувачів щодо робіт із погашення корисних копалин та потенційного їх 

приросту; за структурою регіональної забезпеченості запасів (ресурсів) корисних 

копалин. Виявлено основні недоліки у регіональній структурі мінерально-

сировинної бази та визначено головні напрями їх оптимізації з метою досягнення 

збалансованих показників освоєння.  

2. Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази до 2030 

року не відображає регіональний аспект розвитку мінерально-сировинної бази в 

контексті децентралізації владних та фінансових повноважень регіонів України, що 

покладено в основу Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні. Дослідження офіційних сайтів областей, 

міст та об’єднаних громад показали системну відсутність регіональних програм 

розвитку мінерально-сировинної бази, офіційно затверджених рішеннями місцевих 

органів самоврядування. Такі програми повинні бути науково та економічно-

обґрунтованими, мати чітко визначену мету, завдання, стратегічну ціль, напрями 

використання коштів, показники якості, кількості та відповідну щорічну звітність 

щодо їх виконання та використання коштів на їх реалізацію. Автором 

запропоновано типову регіональну (місцеву) програму розвитку МСБ з деталізацією 

основних індикативних (результативних показників), яка може лягти в основу 

нормативно-правового акту, який би запровадив механізм складання таких програм, 

їх реалізацію та контроль щодо виконання. 
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3. Фінансування заходів щодо забезпечення регіонального розвитку МСБ 

повинно відбуватись в рамках затверджених регіональних програм розвитку з 

джерел не заборонених законодавчо. На сьогодні, такі джерела законодавчо не 

закріплені, тому і виникає питання щодо їх походження та обсягу асигнувань 

відповідно до рівнів бюджетів. Діючий алгоритм розподілу податкових надходжень 

та плати за надання адміністративних послуг в сфері надрокористування в системі 

доходів державного та місцевих бюджетів не відповідає процесу децентралізації, 

запропоновано на законодавчому рівні вирішення питання щодо збільшення частки 

зарахування коштів від рентної плати  за користування надрами до місцевих 

бюджетів та зарахування частки коштів від збору за надання дозволу на 

користування надрами до місцевих бюджетів відповідно. 
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РОЗДІЛ 4 

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ «ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ» 

ВИВЧЕННЯ ТА ПРОМИСЛОВОГО ОСВОЄННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ 

КОПАЛИН ВІТЧИЗНЯНОЇ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ 

 

4.1. Аналіз тривалості вивчення, параметрів освоєння та структури запасів 

родовищ корисних копалин будівельної сировини в межах Житомирської області. 

 

Загальні дослідження регіону дали змогу встановити, що Житомирська область 

розташована в північно-західній частині Українського кристалічного масиву. В 

геоморфологічному відношенні область являє собою слабо розчленовану ерозійно-

акумулятивну рівнину алювіально-льодовикового походження, що виділено 

спільною назвою Полісся. Південна невелика частина області розташована на 

Придніпровській височині. Рівнинна частина області зайнята річними долинами з 

терасами, балками, болотами, холмами та оголеннями кристалічних порід. В 

північній частині області над рівнинами підноситься Словечансько-Овручський 

кряж, сформований древніми кристалічними породами [152]. Геоморфологічна та 

геологічна структура Житомирської області обумовлює чисельну перевагу родовищ 

неметалічних корисних копалин будівельної групи над іншими групами родовищ 

корисних копалин, таких як горючі та металічні корисні копалини.  

Всього в Житомирській області до 1965 року за даними геологічних досліджень 

та звітів з геологічних робіт (включаючи детальну розвідку та до розвідку) 

систематизованих в довідник [152], зареєстровано 142 родовища будівельної групи 

та 174 маловивчених виходів природних матеріалів. З зареєстрованих родовищ 120 

було розвідано та 22 геологічно обстежено. Близько 99 родовищ  перебувало в 

експлуатації в межах виконання робіт різних організацій та установ виключно 

державної форми власності. Всього за видами сировини налічено 57 родовищ 

корисних копалин будівельного каменю виверженого походження, 12 родовищ 

метаморфологічного походження, 3 родовища карбонатних порід, 46 родовищ 

цегельно-черепичної сировини, 24 родовища пісків будівельних і баластних.   
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Таблиця 4.1 

Кількість родовищ корисних копалин, що надані у користування відповідно діючих 

спеціальних дозволів в межах Житомирської області  

Групи корисних копалин 

Кількість дозволів за видами 

користування надр, в тому числі: 

Всього 

Геологіч

не 

вивченн

я  

Геологічне 

вивчення та 

дослідно-

промислова 

розробка 

Видобува

ння 

Горючі корисні копалини   5 5 

Металічні корисні копалини   7 7 

Неметалічні корисні 

копалини 1 15 154 170 

Води підземні   6 6 

Всього 1 15 172 188 

*складено за даними [99] 

Станом на 26.04.2019 року на території Житомирської області діє 188 

спеціальних дозволів на користування надрами з них 90,4% спеціальних дозволів 

надано на користування надрами неметалічних корисних копалин, з яких 82,4% на 

будівельну сировину (табл.4.1). Слід зауважити, що 91,5% всіх наданих дозволів, що 

чинні на момент проведення дослідження, надають право власникам таких дозволів 

на видобуток корисних копалин, 8,0% на геологічне вивчення та дослідно-

промислову розробку та тільки 0,5% на геологічне вивчення. 

Будівельна сировина займає переважну більшість в структурі мінерально-

сировинної бази Житомирської області: кількість родовищ становить – 149 з 163 

загальної кількості, а кількість дозволів на користування такими родовищами – 155 з 

170 відповідно, що діють на момент проведення досліджень. Це і обумовлює вибір 

родовищ саме будівельної сировини як об’єкта дослідження. Здійснивши 

ретроспективний аналіз було виявлено, що з 142 родовищ будівельної сировини, які 

визначені довідником [152] тільки 25 родовищ на сьогодні перебувають в 

експлуатації відповідно до діючих спеціальних дозволів. З цих 25 родовищ для 

проведення аналізу були відібрані 15 родовищ корисних копалин, які представлені 

такими корисними копалинами як: граніт, граніт порушений вивітрюванням, граніт 

порфіро видний, габро, габро порушений вивітрюванням, гранодіорит, лабрадорит. 
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Таблиця 4.2 

Співставлення суб’єктів ГРР з суб’єктами користування надр в межах окремих 

родовищ корисних копалин Житомирської області* 

№ 

п/п 

Родовище 

Суб’єкт 

геологорозвідувальних робіт та 

розробки 

Суб’єкт користування надрами (власник 

спеціального дозволу на користування 

надрами) 

Власник спеціального 

дозволу на видобуток 

Державна 

форма 

власності 

1 

Березівське 

трест Укрглегеологія, 

Київгеологія, Ємільянівський 

дробільний завод ТОВ "Омелянівський кар’єр" + 

2 Стремигородське 

(Коростенське) 

трест Укргеологія, 

Київгеологія ПАТ "Коростенський кар’єр" + 

3 

Ігнатпільське 

(Руднянське) 

Український 

геологорозвідувальний трест, 

Московська контора 

союздорпроект ТДВ  "Ігнатпільський кар’єр" + 

4 

Пинязевицьке 2 

Український 

геологорозвідувальний трест, 

Гіпротранскарєр ПАТ "Пинязевицький кар’єр" + 

5 

Бехівське 

Укрпроектдор,відділ 

геологорозвідувальних робіт та 

техдопомоги МСХ УССР 

ПАТ "Бехівський 

спеціалізований кар’єр", ТОВ 

"Бехівський гранітний 

кар’єр" + 

6 Норинсье Інститут Союздорпроект ПАТ "Норинський щебзавод" + 

7 

Кам’яна Гірка 

Трест Укргеолнеруд Овруцький щебеневий завод 

гомельського міського 

шляхового будівельно-

ремонтного тресту + 

8 

Райківське 

трест Укргеологія, 

Київгеологія 

ДП "Підприємство державно-

виконавчої служби України" 

№ 73, ТОВ "Райківський 

гранітний кар’єр"  - / + 

9 

Лизніківське 

трест Укргеологія, 

Київгеологія 

ТОВ "Західнерудпром", ТОВ 

"Граніт-Холдинг" + 

10 

Горбулівське 

Українське геологічне 

управління, Волинська 

розвідувальна партія, трест 

Київгеологія, Горбулівський 

колхоз «Родина» 

Дочірне підприємство 

"Українська кам’янообробна 

компанія торчин" + 

11 

Жеревське 

Київський філіал 

Гіпротранскар’єр, Південно-

західна залізниця ТОВ "Гранітний кар’єр" + 

12 

Корнинське 

Український геологічний 

трест, Укрнерудпром, трест 

Укргеолнеруд 

 ПАТ «Корнинський кар’єр 

«Леопард» + 

13 

Кам’янобрідське 

Проектна контора 

«Укрпромгеолпроект» ТОВ "Лабродоніт" + 

14 Малинське Трест «Київгеологія» ТОВ "БМ Граніту" + 

15 

Головинське 

Волинська партія, трест 

Укгеолнеруд, трест 

Київгеологія 

ТОВ "Граніт Блексі", ТОВ 

"Гранітлайн" + 

*складено за даними [99, 152] 
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Співставлення суб’єктів ГРР з суб’єктами користування надр в межах окремих 

родовищ корисних копалин будівельної сировини Житомирської області дають 

можливість впевнено стверджувати, що ГРР по всіх 15 досліджуваних родовищ, 

фінансувались державним коштом та виконувались виключно державними 

установами та організаціями (табл.4.2).   

В процесі дослідження було розраховано період ГРР вищевказаних родовищ та 

згруповано їх в 4 групи відповідно до терміну виконання таких робіт (табл.4.3). До 

першої групи було віднесено родовища, період розвідки яких тривав менше 5 років, 

що є оптимальним з точки зору окупності їх видобутку та подальшої реалізації. 

Таким родовищем виявилось Райківське, на території якого відбувається видобуток 

граніту та граніту порушеного вивітрюванням. Друга група представлена 

родовищами, період ГРР яких тривав від 5 до 10 років, що є критичним з точки зору 

окупності таких робіт. До цієї групи входять Кам’янобрідське та Лизніківське 

родовище, на території яких відбувається видобуток габро, габро порушеного 

вивітрюванням, граніту та граніту порушеного вивітрюванням. 

Таблиця 4.3 

Систематизація окремих родовищ за тривалістю геологорозвідувальних робіт  

в межах Житомирської області* 

№ 

п/п Період 

геологорозвідувальних робіт Родовище 

1 I група 

до 5 років Райківське 

2 II група  

от 5 до 10 років Кам’янобрідське, Лизніківське 

3 III група  

від 10 до 20 років 

Пинязевицьке 2,  Кам’яна Гірка,  

Малинське, Горбулівське 

4 

IV група  

більше 20 років 

Березівське,  Стремигородське 

(Коростенське), Ігнатпільське 

(Руднянське), Норинське, Бехівське, 

Жеревське, Корнинське, Головинське 

*складено за даними [99,152] 

Третя та четверта групи, що представлені 12 родовищами з 15 досліджуваних, 

період розвідки яких перевищує 10 та 20 років відповідно, характеризуються 

високими ризиками неокупності капіталовкладень. Це спричинено значними 
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витратами на створення геологічної інформації та інших нематеріальних активів, які 

враховуються при визначенні вартості запасів корисних копалин.  

Таблиця 4.4 

Статистичний аналіз показників терміну розвідки окремих родовищ корисних 

копалин в межах Житомирської області* 

№ 

п/п Показники Значення показника 

1 max значення періоду розвідки 34 

2 min значення періоду розвідки 3 

3 середнє значення 19 

4 стандартне відхилення 8,7 

5 коефіцієнт варіації 218,4% 

*складено за даними [99,152] 

Важливо відмітити, що максимальне та мінімальне значення періоду розвідки 

досліджуваних родовищ, що становить 34 та 3 роки відповідно, при коефіцієнті 

варіації в 218,4% свідчить про відсутність закономірності в термінах розвідки 

однотипних за геологічною будовою родовищ в межах однієї адміністративно-

територіальної одиниці (табл.4.4). Тобто, статистично неможливо довести, що 

існувала реальна необхідність проведення ГРР для одного родовища 3 роки, а для 

іншого 34 років. Вищеописана ситуація свідчить про неефективність організації ГРР 

окремих родовищ будівельної сировини в межах Житомирської області. 

В процесі аналізу вивчення та промислового освоєння родовищ був 

розрахований індикативний показник - термін забезпеченості запасами. Даний 

показник розраховано відповідно до даних про запаси, що затверджені в ДКЗ до 

введення в експлуатацію родовищ та уточнений показник в період експлуатації 

(дорозвідки) родовищ відповідно до даних чинних спеціальних дозволів на 

користування надрами (табл.4.5). 

Аналіз забезпеченості запасами окремих родовищ корисних копалин в межах 

Житомирської області за ретроспективною ознакою показав, що з 15 досліджуваних 

родовищ 5 родовищ корисних копалин (30%) показали від’ємний приріст терміну 

забезпеченості запасами (табл.4.5). 
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Таблиця 4.5 

Ретроспективний аналіз забезпеченості запасами окремих родовищ корисних 

копалин в межах Житомирської області* 

№ 

п/п Родовище 

Загал

ьний 

періо

д 

ГРР 

Період 

експлуа

тації 

родови

ща  

Термін забезпеченості запасами 

(років) 

Приріст 

терміну 

забезпеченості 

запасів в період 

експлуатації 

родовища 

(років) 

Розрахований 

відповідно до 

затверджених 

запасів в ДКЗ 

до введення в 

експлуатацію 

родовища 

Уточнений в 

період 

експлуатації (до 

розвідки)  

родовища 

відповідно до 

даних чинних 

спецдозволів 

1 Березівське 34 57 150 204 111 

2 

Стремигородське 

(Коростенське) 

24 

57 218 155 -6 

3 

Игнатпільське 

(Руднянське) 

26 

63 41 272 294 

4 Пинязевицьке 2 19 64 19 184 229 

5 Бехівське 23 59 77 763 745 

6 Норинське 21 62 170 256 148 

7 Кам’яна Гірка 11 55 107 150 98 

8 Райківське 3 58 269 285 74 

9 Лизніківське 10 59 891 121 -711 

10 Горбулівське 19 48 6 14 56 

11 Жеревське 24 36 392 1476 1120 

12 Корнинське 22 61 803 227 -515 

13 Кам’янобрідське 8 52 174 82 -40 

14 Малинське 11 49 303 1047 793 

15 Головинське 30 58 5346 750 -4538 

*складено за даними [99, 152] 

Така ситуація свідчить про перевищення темпів погашення запасів над темпами 

приросту таких запасів в результаті не проведення додаткових ГРР. Підтвердженням 

цього є дані чинних спеціальних дозволів на користування надрами будівельної 

сировини в межах досліджуваної адміністративно-територіальної одиниці: з 155 

чинних дозволів 147 дозволів (95%) видані на видобування корисних копалин, 7 

дозволів (4,5%) на геологічне вивчення включаючи дослідно-промислову розробку 

та 1 дозвіл (0,6%) на геологічне вивчення надр. 

При групуванні родовищ за рівнем забезпеченості було досліджено динаміку 

відповідного показника в період з моменту затвердження запасів в ДКЗ вперше як 

результат ГРР та до уточнення їх в період експлуатації родовища (табл. 4.6.). 
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Таблиця 4.6 

Визначення ступеня забезпеченості запасами окремих родовищ корисних 

копалин в межах Житомирської області* 

№ 

п.

п 

Родовище Термін забезпеченості запасами (років) 

запаси затверджені в ДКЗ вперше 

як результат ГРР 

запаси уточнені в період 

експлуатація родовищ (за даними 

діючих спецдозволів) 

I  

група  

(до 30 

років) 

II   

група  

(30-50 

років) 

III 

група  

(50-

100 

років) 

IV    

група  

(більше 

100 

років) 

I    

група  

(до 30 

років) 

II 

група  

(30-50 

років) 

III 

група  

(50-

100 

років) 

IV 

група  

(більше 

100 

років) 

1 Березівське    +    + 

2 Стремигородське 

(Коростенське) 

   +    + 

3 Ігнатпільське 

(Руднянське) 

 +      + 

4 Пинязевицьке 2 +       + 

5 Бехівське   +     + 

6 Норинське    +    + 

7 Кам’яна Гірка    +    + 

8 Райківське    +    + 

9 Лизніківське    +    + 

10 Горбулівське +    +    

11 Жеревське    +    + 

12 Корнинське    +    + 

13 Кам’янобрідське    +   +  

14 Малинське    +    + 

15 Головинське         

 Min  6 41 77 107 14  82 121 

 Max 19   5346    1476 

*складено за даними [99, 152] 

За результатами уточнення запасів в період експлуатації родовища три 

родовища корисних копалин, які були віднесені в першу (Пинязевицьке 2), другу 

(Ігнатпільське) та третю групу (Бехівське) за ознакою забезпеченості запасами після 

завершення ГРР та взяття запасів на облік в ДКЗ набули ознак четвертої групи 

забезпеченості. Але враховуючи показник приросту терміну забезпеченості запасів, 

що висвітлений в табл.4.5 дає змогу стверджувати, що рівень ефективності 

організації ГРР на різних родовищах різний.   

В рамках вивчення та визначення ефективної мінерально-сировинної політики 

вивчення та використання надр, враховуючи стадійний аспект, доцільно провести 

структурний аналіз запасів за ступенем техніко-геологічного вивчення родовищ, що 

дасть змогу дати відповідь на питання за рахунок чого відбувався приріст запасів. 
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Існує два варіанта приросту запасів в результаті зміни якісних показників таких 

запасів за ознакою техніко-геологічного вивчення: за рахунок дорозвідки або за 

рахунок проведення додаткових ГРР. 

Таблиця 4.7 

Структурний аналіз запасів за ступенем геологічного вивчення родовищ 

Житомирської області* 

№ 

п/п 

Родовище Структура запасів та ресурсів корисних копалин 

за ступенем техніко-геологічного вивчення (%) 

Абсолют

ний 

приріст 

(тис.м3) 

Відно

сний 

прирі

ст 
запаси затверджені в 

ДКЗ вперше як 

результат ГРР 

Запаси уточнені в 

період експлуатація 

родовищ (за даними 

діючих спецдозволів) 

А В С1 А В С1 

1 Березівське 43,6 24,7 31,7 48,1 15,2 36,7 6803,3 1,4 

2 Стремигородське 

(Коростенське) 29,4 38,6 32 37,1 62,9 - 

-5680,5 -1,3 

3 Ігнатпільське 

(Руднянське) 34,9 22,3 42,8 7,5 16,7 75,8 

51483,0 5,6 

4 Пинязевицьке 2 29,7 6,7 63,6 3 30,4 66,6 25987,8 8,6 

5 Бехівське 12,9 40,2 46,9 32,6 19,2 48,2 46940,81 8,9 

6 Норинське 11,7 45,6 42,7 - 81,3 18,7 5341,0 1,5 

7 Кам’яна Гірка 72,1 0 27,9 4,9 60,1 35 5753,0 1,4 

8 Райківське 34,4 34,8 30,8 22,7 14,7 62,6 792,3 1,06 

9 Лизніківське 16,9 42,7 40,4 - 37,1 62,9 -20789,2 -1,8 

10 Горбулівське - - 100,0 1,6 79,2 19,2 1158,4 1,2 

11 Жеревське 13,6 20,9 65,5 14,2 37,5 48,3 33735 2,8 

12 Корнинське 32,4 42,1 25,5 31,8 36,1 32,1 -8997,5 -1,7 

13 Кам’янобрідське 44,4 55,6 0 18,6 81,4 - -375,1 -1,5 

14 Малинське - - 100,0 2,8 25,1 72,1 2678,6 2,5 

15 Головинське 27,1 26,2 46,7 - - 100,0 -11951 -1,9 

*складено за даними [99,152] 

На момент затвердження запасів в ДКЗ вперше як результат ГРР за ступенем 

техніко-геологічного вивчення найбільш вивченими та доведеними були запаси 

Березівського, Ігнатпільського, Кам’яна гора, Кам’янобрідського родовищ, де 

показник категорії А запасів переважав 30%. Найменш вивченими були родовища 

Пинязевицьке, Бехівське, Норинське, Лизнікіське, Жеревське, Горбулівське, 

Жеревське, Малинське та Головинське, де показник запасів категорії С1 переважав 

40%, а інколи становив 100%. За п’ятьма родовищами (Стремигородське, 

Лизніківське, Корнинське, Кам’янобрідське та Головинське) виявлено негативний 

приріст сумарного показника запасів в результаті ретроспективного аналізу 

(табл.4.7), який паралельно супроводжувався негативним приростом терміну 
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забезпеченості запасів (табл.4.5). Виявлена закономірність негативного значення 

показника приросту терміну забезпеченості запасів та показника приросту запасів з 

врахуванням терміну проведення ГРР на даних родовищах, що є наслідком 

недодержання оптимальних термінів вивчення та промислового освоєння родовищ 

корисних копалин таких родовищ. 

В процесі дослідження був проведений аналіз збалансованості структури 

запасів (таблиця 4.8).  

Таблиця 4.8 

Аналіз оптимальності структури запасів та ресурсів окремих родовищ корисних 

копалин за ступенем техніко-геологічного вивчення в межах Житомирської області* 

№ 

п/п 

Родовище Запаси затверджені в ДКЗ вперше 

як результат ГРР 

Запаси уточнені в період 

експлуатація родовищ (за 

даними діючих спецдозволів) 
«Перерозв

ідані 

запаси» 

«Недоро

звідані 

запаси» 

«Оптимальна

» структура 

запасів 

«Переро

звідані» 

запаси 

«Недоро

звідані» 

запаси 

«Оптимальна

» структура 

запасів 

1 Березівське +   +   

2 Стремигородськ

е (Коростенське) 

+   +   

3 Ігнатпільське 

(Руднянське) 

+     + 

4 Пинязевицьке 2 +    +  

5 Бехівське   + +   

6 Норинське   +  +  

7 Кам’яна Гірка +    +  

8 Райківське +   +   

9 Лизніківське +    +  

10 Горбулівське  +   +  

11 Жеревське   +   + 

12 Корнинське +   +   

13 Кам’янобрідське +     + 

14 Малинське  +   +  

15 Головинське +    +  

*складено за даними [99,152] 

Оптимальна структура запасів має наступні співвідношення по категоріям 

запасів: А=10%, В=20%, С1=50%, С2=20%. Структура «перерозвіданих» запасів 

визначалась співвідношенням груп: А=30%, В=40%, С1= 30%; структура 

«недорозвіданих» запасів: А=5%, В=5%, С1=40%, С2=50%, «оптимальних» запасів: 

А=10%, В=20%, С1=50%, С2=20%.  В загальній кількості родовищ будівельної 

сировини в межах Житомирської області 33% представлено структурою 
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родовищами «перерозвіданих» запасів, 47% - родовищами «недорозвіданих» 

запасів, 20% - родовищами «збалансованих» запасів.    

За даними абсолютного та відносного приросту запасів, який був розрахований 

в процесі дослідження, було виділено 4 групи родовищ корисних копалин в межах 

Житомирської області за ознакою приросту чи погашення запасів шляхом 

експлуатаційної розвідки/дорозвідки/додаткових ГРР чи погашення відповідно 

(табл.4.9).   

Таблиця 4.9 

Аналіз структури запасів та ресурсів окремих родовищ корисних копалин за 

ступенем техніко-геологічного вивчення в межах Житомирської області* 

Групи родовищ за якісними змінами 

показника запасів в результаті 

експлуатаційної розвідки, дорозвідки та 

проведення додаткових ГРР 

Якісні зміни 

показників запасів 

відповідно до 

категорій (-/+) 

Родовища 

А В С1 

 I група Приріст запасів категорії А 

відбувається за рахунок категорії 

В та/або С, в результаті 

експлуатаційної розвідки 

/дорозвідки та додаткових ГРР 

+ + + Ігнатпільське 

(Руднянське), 

Бехівське, Жеревське, 

Малинське,  

+ - + Березівське 

II група Приріст запасів категорії А 

відбувається за рахунок категорії 

В та/або С, що супроводжується 

дорозвідкою та не 

супроводжується додатковими  

ГРР 

+ + - Горбулівське 

+ - -  

III 

група 

Погашення запасів категорії А 

та/або В, що супроводжуються 

дорозвідкою та додатковими ГРР 

- - + Райківське,  

- + - Стремигородське 

(Коростенське), 

Норинське,  

- + + Пинязевицьке 2, 

Кам’яна Гірка 

IV 

група 

Погашення запасів категорії А та 

В, що не забезпечені дорозвідкою 

та додатковими ГРР  

- - - Лизніківське, 

Корнинське, 

Кам’янобрідське, 

Головинське 

*складено за даними [99,152] 

Групування показує причини та наслідки збільшення кожної з категорій запасів 

від А до категорії С1. До першої групи були віднесені родовища, приріст запасів 

категорії А яких відбувся за рахунок категорії В та/або С, в результаті 

експлуатаційної розвідки, дорозвідки та додаткових ГРР. Друга група родовищ 

забезпечена приростом запасів категорії А за рахунок категорії В та/або С1, що не 
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супроводжується додатковими ГРР, тобто запаси родовищ даної групи погашались 

без реального приросту. Експлуатація родовищ третьої група супроводжувалась 

погашенням запасів, але з дорозвідкою вже розвіданих та додатковими ГРР. 

Четверта група родовищ характеризується інтенсивним погашенням без додаткової 

розвідки та додаткових ГРР. 

Аналіз структури запасів та ресурсів окремих родовищ корисних копалин за 

ступенем техніко-геологічного вивчення в межах Житомирської області засвідчив 

відсутність державного моніторингу та контролю за «життєвим циклом» родовищ 

корисних копалин. 

 

4.2. Обґрунтування оптимальної моделі «життєвого циклу» вивчення та 

промислового освоєння родовищ корисних копалин на прикладі будівельної 

сировини в межах Житомирської області. 

 

Вітчизняне законодавство не надає визначення «життєвого циклу» родовищ 

корисних копалин та не визначає оптимальну тривалість його складових. Під 

«життєвим циклом» родовищ розуміють взаємопов’язані та послідовні стадії 

проведення робіт від геологічного вивчення до вилучення (видобутку) мінеральної 

сировини.  

Групою вчених [149] було визначено типові складові циклу геологічного 

вивчення й освоєння родовищ корисних копалин (рис. 4.1.), який складається: з 1-

геологознімальних робіт; 2- пошукових і пошуково-оціночних робіт; 3 – розвідки 

родовищ корисних копалин; 4- проектування гірничодобувного підприємства; 5- 

будівництва підприємства; 6,7 – нарощування обсягів видобутку корисних копалин; 

8,9 – періоду стабільного максимального видобутку; 10 – зменшення обсягів 

видобутку та вичерпання запасів корисних копалин; 11 – припинення видобувної 

діяльності, ліквідаційні роботи або консервація; 12 – освоєння техногенних 

родовищ; 13 – альтернативне використання техногенних об’єктів.     
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Рис.4.1 Типові складові циклу геологічного вивчення та освоєння родовищ корисних 

копалин[149].  

 

Для визначення оптимальної моделі «життєвого циклу» вивчення та 

промислового освоєння родовищ корисних копалин було вибірково досліджено 15 

родовищ неметалічних корисних копалин будівельної сировини Житомирської 

області. Аналіз проводився ретроспективно, шляхом співставлення кількості 

родовищ корисних копалин, структури їх запасів за ступенем техніко-геологічного 

вивчення, термінами забезпеченості запасів, термінами проведення 

геологорозвідувальних робіт, форм власності суб’єктів проведення таких робіт та 

суб’єктів користування надрами-власників спеціальних дозволів, що чинні на 

момент проведення дослідження.  

За результатами розрахунків, попереднього розділу 4.1. «Аналіз тривалості 

вивчення, параметрів освоєння та структури запасів родовищ корисних копалин 

будівельної сировини в межах Житомирської області» обґрунтовано усереднені 

значення тривалості основних складових життєвого циклу родовищ будівельної 

сировини, які характерні для рентабельних балансових запасів та нерентабельних 

позабалансових запасів. Інструкція із застосування класифікації запасів і ресурсів 

корисних копалин [108] визначає балансові запаси корисних копалин як запаси, для 

яких на момент проведення геолого-економічної оцінки згідно з техніко-

економічними розрахунками та/або матеріалами фінансової звітності доведено, що 

коефіцієнт рентабельності продукції гірничодобувного підприємства 
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(розрахунковий та/або фактичний) є достатнім для економічно ефективного 

видобування корисних копалин на такій ділянці надр. Позабалансовими запасами 

визначаються запаси, видобуток і використання яких на момент оцінки є економічно 

недоцільними, але в майбутньому вони можуть стати об'єктом промислового 

значення. 
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Рис. 4.2.  Тривалість основних складових життєвого циклу родовищ будівельної 

сировини 

 

Для забезпечення промислового значення, рентабельності, окупності розробки 

запасів твердих корисних копалин оптимальна послідовність і тривалість складових 

життєвого циклу є наступними: геологорозвідувальні роботи, включно з дослідно-

промисловою розробкою (ДПР) – 3-5 років; тривалість допромислового періоду, 

проектування і підготовчих робіт – 1 рік; вихід на максимальну продуктивність 

видобутку – 2 роки; загальний період видобування 45-50 років; термін окупності 

капіталовкладень – 3 роки (рис. 4.2.). 

Перевищення та недотримання визначених показників може спричинити втрату 

промислового значення запасів і перехід їх до позабалансових груп. Приклад 

життєвого циклу родовища при необґрунтовано тривалому періоді ГРР для 

виділених 3 і 4 груп (таблиця 4.3.) родовищ є наступним: геологорозвідувальні 

роботи, включно з ДПР – до 9 років; тривалість допромислового періоду, 

проектування і підготовчих робіт – 3 роки; вихід на максимальну продуктивність 
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видобутку – 5 років; загальний період видобування 20  років, термін окупності 

капіталовкладень – 7 років. 

Фактичні показники щодо тривалості пошуків і пошуково-оціночних робіт, 

тривалості розвідки та терміну забезпеченості робіт за 15 досліджуваними 

родовищами будівельної сировини в межах Житомирської області в декілька разів 

перевищують оптимальні показники, що свідчить про неефективність організації та 

фінансування ГРР відповідно до строків та стадій ГРР. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Визначено оптимальну модель «життєвого циклу» геологічного вивчення та 

промислового освоєння родовищ корисних копалин з врахуванням вимог 

стадійності на прикладі родовищ будівельної сировини в межах Житомирської 

області. Фактичні показники щодо тривалості пошуків і пошуково-оціночних робіт, 

тривалості розвідки та терміну забезпеченості робіт в декілька разів перевищують 

оптимальні показники, що свідчить про неефективність організації та фінансування 

ГРР відповідно до строків та стадій ГРР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. В процесі дослідження зарубіжного досвіду інституційного забезпечення 

геологічного вивчення та використання надр виявлено як ряд типових, так і ряд 

відмінних функцій для геологічних служб країн ЄС та Австралії. На сьогодні 

Державна служба геології та надр України не забезпечує ряд ключових і 

прогресивних функцій у сфері надрокористування, таких як: моніторинг 

кон'юнктури ринків мінеральних ресурсів, популяризація мінерально-сировинного 

комплексу і забезпечення проведення робіт із залучення інвестицій в розвиток МСБ. 

Доцільно внести зміни в структуру профільного органу виконавчої влади 

доповнивши її відповідними Департаментами.  

2. Для вибору джерела фінансування відповідно до стадій ГРР необхідно 

зважувати на комплекс ризиків, в тому числі на такі як геологічні та загальні ризики 

гірничого бізнесу. Оптимально фінансувати 1 стадію ГРР за рахунок державних 

коштів, а 2 та 3 стадії за рахунок недержавних коштів. Можливе виключення для 

стратегічно важливих корисних копалин, що безпосередньо впливають на 

національну безпеку держави, шляхом визначення їх переліку на законодавчому 

рівні.   

3. Неоднорідність розподілу корисних копалин в Україні та різний ступінь 

їхнього вивчення за територіально-адміністративною ознакою зумовлюють потребу 

регіонального вивчення розвитку та відтворення МСБ. Дорожньою картою щодо 

таких дій мають стати регіональні програми розвитку МСБ, наявність яких 

закріплено законодавчо, але повноцінно не впроваджено. Виявлено системну 

відсутність регіональних програм розвитку МСБ. З огляду на запроваджений процес 

децентралізації та закріплену законодавчо участь обласних органів влади в 

погодженні надання дозволу на користування надр доцільно внести зміни до 

Бюджетного кодексу України в частині зарахування частини такого збору до 

місцевих бюджетів. 

4. Визначено оптимальну модель «життєвого циклу» геологічного 

вивчення та промислового освоєння родовищ корисних копалин з урахуванням 
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вимог стадійності на прикладі родовищ будівельної сировини в межах 

Житомирської області. Фактичні показники щодо тривалості пошуків і пошуково-

оціночних робіт, тривалості розвідки та терміну забезпеченості робіт в декілька 

разів перевищують оптимальні показники, що свідчить про неефективність 

організації та фінансування ГРР відповідно до строків та стадій ГРР. Для 

забезпечення промислового значення, рентабельності, окупності розробки запасів 

твердих корисних копалин оптимальна послідовність і тривалість складових 

життєвого циклу є наступними: геологорозвідувальні роботи, включно з ДПР – 3-5 

років, тривалість допромислового періоду, проектування і підготовчих робіт – 1 рік, 

вихід на максимальну продуктивність видобутку – 2 роки, загальний період 

видобування 45-50 років, термін окупності капіталовкладень –  до 3 років. 
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