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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 такого 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.  

Моделювання процесу вивчення та освоєння родовищ корисних копалин 

потребує визначення оптимального «життєвого циклу» промислового освоєння 

надр з урахуванням комплексу геологічних ризиків та ризиків гірничого бізнесу 

при виборі джерел фінансування з урахуванням 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 із завданнями 

Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази (МСБ) 

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 інституційно-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 урахуванням 

стадійності ГРР 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 МСБ 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 вивчення регіональних особливостей розвитку 

мінерально-сировинної бази;  

- методи порівняльного аналізу та поваріантні техніко-економічні 

розрахунки для проведення геолого-економічної оцінки окремих родовищ 

корисних копалин.  

Об’єкт 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. 

1. 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. 

2. 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 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.  

3. 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 урахуванням стадійності 
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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 актуалізувати структуру Державної служби геології та надр України в 

умовах асоціації з ЄС. 

Висновки щодо неефективності державного фінансування 2 та 3 стадії 

ГРР з урахуванням системи ризиків (геологічних, ризиків гірничого бізнесу та 

інших) можуть бути враховані при внесені змін в діючу Загальнодержавну 

Програму розвитку МСБ в період до 2030 року в частині повної або часткової 

відмови від державного 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. 

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.  

Особистий внесок здобувача в публікації, що виконані в співавторстві 

визначається наступним чином. В опублікованих роботах [1–3, 5, 8] автору 

належить огляд літератури, вибір об’єкта досліджень, постановка завдання, збір 

та обробка статистичного та аналітичного матеріалу, їх аналіз, узагальнення 

результатів, формування пропозицій та висновків. У роботі [4] автору належать 

огляд літератури, вибір об’єкта досліджень, постановка завдання, аналіз та 

інтерпретація, систематизація матеріалів, обґрунтування отриманих результатів 

та формування частини висновків. 

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 
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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 

наукометричних баз даних Web of Science, 1 стаття у не фаховому науковому 

виданні та 5 матеріалів тез доповідей на наукових конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з переліку 

умовних позначень, 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.   

Подяки. Автор щиро вдячний колективу ННІ «Інститут геології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 

висококваліфіковані та професійні консультації, надані його співробітниками в 

межах виконання дисертаційної роботи. Окремо автор висловлює подяку 

науковому керівнику доктору геологічних наук, професору, завідувачу кафедри 

геофізики Вижві С.А. та кандидату геологічних наук, доценту кафедри геології 

родовищ корисних копалин Курило М.М. за конструктивні зауваження та 

поради щодо застосування сучасних підходів в рамках виконання даного 

міждисциплінарного дослідження. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Інституційне та нормативно-правове 

забезпечення геологічного вивчення та використання надр» 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. 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.  

Досліджено національний вимір інституційного забезпечення вивчення та 

використання надр. Визначено суб’єкти взаємодії у сфері надрокористування і 

показано механізм такої взаємодії. В результаті аналізу діючої нормативно-

правової бази України в сфері надрокористування, в частині посуб’єктного 

розподілу функцій, було систематизовано та виділено групи інституційного 

забезпечення геологічного вивчення та використання надр: інституції загальної 
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компетенції, міжгалузеві інституції спеціальної компетенції та галузеві 

інституції спеціальної компетенції. До інституцій загальної компетенції 

віднесено законодавчо та нормативно утворюючи та локально виконавчі 

інституції; до міжгалузевих інституцій спеціальної компетенції – інституції 

моніторингу, контролю та безпеки, поресурсового управління та нагляду, 

фінансово-економічного регулювання, науково-освітнього супроводу; до 

галузевих інституцій спеціальної компетенції – інституції надвідомчого та 

галузевого управління, реалізації мінерально-сировинної політики, формування 

мінерально-сировинної бази, видобутку корисних копалин та реалізації 

мінеральної сировини.  

Для оцінки дієвості та ефективності української моделі інституційного 

забезпечення геологічного вивчення та використання надр було здійснено 

аналіз відомчого підпорядкування, функцій та напрямів діяльності вітчизняної 

геологічної служби та геологічних служб країн ЄС та Австралії, як країни з 

розвинутою мінерально-сировинною базою, яка є світовим лідером в галузі 

раціонального використання надр. В процесі дослідження автором було 

виділено дві групи країн ЄС з урахуванням кількості та обсягів видобутку 

мінеральної сировини. Перша група об’єднує країни ЄС (Швецію, Фінляндію, 

Польщу) та Австралію, які характеризуються розвинутою видобувною 

промисловістю, як правило, зі значним експортним потенціалом. Геологічні 

служби країн першої групи покликані вживати дії щодо популяризації 

мінерально-сировинної бази, моніторингу її збалансованості, залучення 

інвестицій з боку бізнесу в її розвиток шляхом активізації обсягів пошуку та 

розвідки в межах геологорозвідувальних робіт. Друга група представлена 

країнами, де видобуток мінеральної сировини здійснюється в обмежених 

обсягах або не проводиться взагалі. До другої групи віднесено досить високо 

розвинуті країни – Великобританію, Німеччину та Францію. Країни, що 

входять до другої групи, спрямовані не на розбудову мінерально-сировинної 

бази, а на сталий розвиток мінерально-сировинного комплексу з урахуванням 

екологічних аспектів. Саме тому геологічні служби країн другої групи 

покликані вирішувати, перш за все, правові, соціально-економічні та екологічні 

проблеми, пов’язані з логістикою мінерально-сировинного комплексу та 

безпосередньою переробкою сировини. Слід зауважити, що досвід країн ЄС та 

Австралії засвідчує ефективність та дієвість децентралізації в частині створення 

регіональних геологічних служб у складі державних геологічних служб.  

Всебічний аналіз функціонального призначення і ролі геологічних служб 

країн ЄС та Австралії показав як ряд типових, так і ряд відмінних функцій для 

геологічних служб названих вище країн. Ряд типових функцій засвідчує, що 

Державна служба геології та надр України має досить логічну структуру, але 

аналіз відмінних функцій дає змогу стверджувати, що Державна служба 

геології та надр України, як центральний орган виконавчої влади, який реалізує 

політику в сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, не 

забезпечує ряд ключових і прогресивних функцій у сфері своїх повноважень.  
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Другий розділ «Мінерально-сировинна політика та основні 

інструменти державного планування і фінансування геологічного 

вивчення та використання надр» визначає фундаментальні засади 

державного планування та механізм фінансового забезпечення геологічного 

вивчення надр в Україні в рамках реалізації мінерально-сировинної політики.  

Досліджено дефініцію «мінерально-сировинна політика» та надано 

авторське визначення. Так, мінерально-сировинна політика розглядається як 

комплекс заходів та інструментів інституційного, організаційно-розпорядчого, 

законодавчого та економічного впливу на суб’єкти надрокористування в 

процесі реалізації їх права на раціональне вивчення, використання та охорону 

надр. Визначено та систематизовано ознаки, що покладені в основу 

уніфікованої класифікації мінерально-сировинної політики. На основі 

розробленої класифікації, надано оцінку мінерально-сировинної політики 

України та порівняно її з мінерально-сировинною політикою окремих країн ЄС 

та Австралії. Виявлено, що 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 повне 

блокування ініціативи щодо інвестиційної діяльності.  

В процесі дослідження встановлено, що при стабільному зростанні 

загального рівня фінансової спроможності держави (в еквіваленті національної 

валюти) рівень фінансування геологічної галузі залишається стабільно не 

прогнозованим. 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 коштів є Міністерство екології та природних 

ресурсів, а відповідальним виконавцем – Державна служба геології та надр 

України,  як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. 

Реалізація функцій Державної служби геології та надр України відбувається в 

рамках виконання 2-х бюджетних програм – «Керівництво та управління у 

сфері геологічного вивчення та використання надр» та «Розвиток мінерально-

сировинної бази», які забезпечують безпосереднє виконання та фінансування 

заходів Загальнодержавних програм розвитку МСБ України на період до 2030 

року. 

Оцінено особливості, стан виконання та динаміку фінансування 

Загальнодержавних програм розвитку МСБ України до 2018 року в межах 

фінансування бюджетної програми КПКВ 2404020 «Розвиток мінерально-

сировинної бази» (рис. 1). Ретроспективно встановлено, що видатки на 

розвиток МСБ в період з 2006 року по 2010 рік стабільно зростали в еквіваленті 

національної валюти з 565,9 млн грн. до 1055,7 млн грн., різке їх зменшення 
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майже вдвічі до 500,0 млн грн. спостерігається в 2011 році, що викликане 

змінами в податковому законодавстві в частині скасування збору за 

геологорозвідувальні роботи. 
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Рис. 1.  Динаміка фінансування бюджетної програми КПКВ 2404020 

«Розвиток мінерально-сировинної бази» (2006–2018 рр.) 

 

Встановлено, що Програма розвитку МСБ до 2010 року повинна була 

бути забезпечена на 38,2% державними коштами та на 61,8% іншими 

джерелами. По факту фінансування Програми розвитку МСБ до 2010 року за 

державний кошт було виконано на 72,2% від планового показника. В основу 

фінансування Програми розвитку МСБ до 2030 року було закладено 13,8% 

державного фінансування та 86,2% інших джерел фінансування. Програма 

розвитку МСБ до 2030 року була профінансована відповідно до етапів: 1 етап 

(2011–2012 рік) на 66,1% та 2 етап (2013–2019 рік) на 8,4%. Результатом такого 

недостатнього фінансування є повне або часткове невиконання індикативних 

показників в процесі реалізації заходів вищевказаних програм. Комплексний 

аналіз виконання завдань та обсягів їх недержавного фінансування в рамках 

реалізації Програм розвитку МСБ до 2010 та 2030 року унеможливлений 

відсутністю уніфікованої щорічної звітності суб’єктів господарювання 

недержавної форми власності. Виявлено, що Загальнодержавна програма 

розвитку МСБ до 2030 року некоректно відображена в паспортах бюджетних 

програм, які безпосередньо декларують фактичний рівень її виконання та 

ефективність використання виділених коштів.   

Визначено послідовність та особливості проведення 

геологорозвідувальних робіт по стадіям у процесі геологічного вивчення надр з 

метою картування території України й окремих її регіонів, а також пошуку, 

розвідки, підготовки до розроблення й експлуатації. Проведено співставлення 

стадій та їх фінансового забезпечення в Україні та закордоном. Встановлено, 

що у цілому стадійність відповідає схемам, які рекомендовані Організацією 

Об’єднаннях Націй (ООН) як міжнародні, але має свою специфіку в частині 

пошукових і пошуково-оціночних робіт. 

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. Подальші 
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розрахунки будуть відображені з урахуванням виправлених технічних помилок 

на загальну суму 29,75 млн грн, у тому числі за рахунок державного бюджету 

на 29,74 млн грн., інших джерел на 0,01 млн грн. Детальний аналіз 

Загальнодержавної програми розвитку МСБ до 2030 року в частині розподілу 

фінансування за стадіями ГРР дає змогу стверджувати, що державним коштом 

забезпечується проведення всіх трьох стадій ГРР (табл. 1). Таке державне 

фінансування припадає виключно на державні інституції, що належать до 

сфери управління Державної служби геології та надр України.  

Таблиця 1 

Державне фінансування геологорозвідувальних робіт в Україні в рамках 

виконання Програми розвитку МСБ до 2030 року – стадійний аспект 
Стадії Обсяг витрат за етапами, млн. грн. Усього по 

Програмі 

(2011–

2030 рр.) 

Питом

а вага, 

% 
1етап      

(2011–2012 

рр.) 

2етап                  

(2013–2020 

рр.)  

3етап          

(2021–2030 

рр.) 

I стадія ГРР 173,46 887,53 1530,24 2591,23 9,91 

II стадія ГРР 1184,62 5871,97 10125,49 17182,08 65,71 

III 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 
 

З метою виявлення оптимального розподілу фінансування ГРР по стадіям 

проведено співставлення показників фінансування за Програмою розвитку 

МСБ до 2030 року із розподілом основних геологічних ризиків та загальних 

ризиків гірничого бізнесу (рис. 2).  
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Рис. 2. Співвідношення геологічних ризиків та ризиків гірничого бізнесу із 

розподілом державного фінансування ГРР за Програмою до 2030 року 

 

Загальнодержавна Програма розвитку МСБ до 2030 року в частині 

розподілу фінансування за стадіями ГРР не враховує комплекс ризиків, у тому 

числі геологічних та загальних ризиків гірничого бізнесу в рамках виконання 

поставлених завдань. 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 
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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 («неокупності») притаманні III стадії ГРР, яка є 

найбільш капіталомісткою, та на фінансуванні якої зосереджено 16,7% 

державного фінансування. Державним коштом забезпечено фінансування 

найбільш ризикованих стадій ГРР, що в результаті може призвести до 

неотримання очікуваного якісного геологічного продукту та неефективного 

використання державних коштів.  

Досліджено особливості фінансування та організації геологічного 

вивчення надр на прикладі вітчизняних залізорудних родовищ за всіма 

адміністративно-територіальними одиницями України. Виділені групи 

родовищ, для яких встановлені обсяги запасів, складають до 100 млн т., 100-500 

млн т., 500-1000 млн т. та більше 1000 млн т. Близько 80% запасів залізних руд 

для родовищ, які розробляються, забезпечені запасами від 500 млн т. і більше, 

що підтверджує середній рівень їх виснаженості. 

Встановлено ступінь забезпеченості запасами залізних руд за даними 

діючих спеціальних дозволів на користування надрами та проектною 

продуктивністю по видобутку. 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, оптимальним терміном забезпеченості 

балансовими запасами визначено 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. 

В межах дослідження здійснено пошук непрямих джерел фінансування 

заходів, направлених на розвиток вітчизняної мінерально-сировинної бази. 

Одним з таких джерел визначено фінансування заходів з підготовки кадрів 

геологічного профілю та фінансування наукових досліджень в сфері 

геологічного вивчення, використання, відтворення та охорони надр. 

Визначено, що підготовка фахівців та наукових кадрів в геологічній 

галузі здійснюється за державним замовленням, де замовником виступає 

Міністерство освіти і науки України (МОН) та Національна академія наук 

України (НАН). За результатами дослідження систематизовано перелік галузей 

та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців геологічного 

профілю за освітньо-кваліфікаційними рівнями. Проведений аналіз динаміки 

випуску кадрів геологічного напряму засвідчив, що даний показник в період з 
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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.  

Виконання наукових досліджень у сфері геологічного вивчення, 

використання, відтворення та охорони надр на базі вищих навчальних закладів 

(ВНЗ) та наукових установ, що підпорядковані МОН, відбувається за 

результатами конкурсного відбору. Досліджено активність ВНЗ та наукових 

установ щодо участі у конкурсі на виконання таких досліджень. Для 

підвищення рівня виконання досліджень геологічного напряму, ефективного та 

раціонального використання державних коштів надано рекомендації щодо 

законодавчого закріплення порядку погодження фінансування таких робіт між 

МОН України та Державною службою геології та надр. 

Третій розділ «Регіональні аспекти розвитку й відтворення 

вітчизняної мінерально-сировинної бази» присвячений дослідженню  

регіонального розвитку й відтворення вітчизняної МСБ та способам їхнього 

фінансового забезпечення. 

Запровадження всеохоплюючого процесу децентралізації в Україні, як 

однієї з ключових умов асоціації с ЄС, викликало необхідність дослідження 

розвитку мінерально-сировинної бази за регіональною ознакою та відповідно 

пошук можливих джерел фінансування заходів регіонального характеру в 

контексті розвитку МСБ України в цілому.   

Досліджено структуру мінерально-сировинної бази України за 

регіональною ознакою шляхом групування адміністративно-територіальних 

одиниць за активністю щодо виконання робіт з користування надрами, за 

ступенем промислового освоєння наявних розвіданих запасів корисних 

копалин, за кількісно-видовою ознакою, за наявністю стратегічно важливих 

корисних копалин. В процесі такого групування виявлено, що збалансований 

розвиток МСБ окремих регіонів ускладнений нерівномірним розподілом 

вивчених і прогнозних мінеральних ресурсів у межах окремих територій, а 

також особливостями розподілу споживачів мінеральної сировини. Виявлено 

головні недоліки в регіональній структурі мінерально-сировинної бази та 

визначено напрями їхньої оптимізації для досягнення збалансованих показників 

освоєння.  

Регіональний розвиток МСБ мають забезпечувати регіональні (місцеві) 

програми. Дослідження офіційних сайтів областей, міст та об’єднаних громад 

засвідчили системну відсутність регіональних програм розвитку мінерально-

сировинної бази, офіційно затверджених рішеннями місцевих органів 

самоврядування. В умовах поглиблення децентралізації, зокрема об’єднання 

територіальних громад та надання їм частини владних повноважень з 

передбаченими фінансовими ресурсами, відповідальність за розроблення та 

виконання регіональних (місцевих) програм розвитку МСБ має зростати й 

регулюватись законодавчо. Програми розвитку мають бути науково та 

економічно обґрунтованими з чітко визначеною метою, містити завдання, 

стратегічну ціль, напрями використання коштів, показники якості, кількості та 
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відповідну щорічну звітність щодо їх виконання й використання асигнувань на 

їх реалізацію. В рамках виконання дослідження розроблено та запропоновано 

щодо впровадження типову регіонального (місцеву) програму розвитку 

мінерально-сировинної бази з врахуванням вищезазначених груп індикативних 

показників. 

Джерела фінансування регіональних (місцевих) програм розвитку МСБ 

законодавчо не встановлені, а тому і виникають питання щодо їх походження та 

обсягу асигнувань. Встановлено механізм розподілу таких надходжень між 

рівнями бюджету – державним та місцевим (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Розподіл рентної плати за користування надрами та збору за видачу 

спеціальних дозволів на користування надрами між державним та місцевими 

бюджетами 

 

Чинне бюджетне  законодавство передбачає зарахування надходжень від 

рентної плати за користування надрами як до державного, так і до місцевих 

бюджетів, та виключає такий механізм розподілу для збору за надання 

спеціального дозволу на користування надрами, чітко визначивши його 

зарахування виключно до державного бюджету. 

Досліджено динаміку та обсяги податкових платежів та плати за надання 

адміністративних послуг у сфері надрокористування (рис. 4). Виявлено, що в 

межах доходів місцевих бюджетів рівень виконання планового показника 

значно вищий ніж виконання аналогічного показника в межах державного 

бюджету, що свідчить про дисципліну адміністрування відповідних податкових 

платежів на місцевому та загальнодержавному рівні. Середній показник 

фактичного виконання планових надходжень рентної плати за користування 

надрами в досліджуваний період в межах державного бюджету становить 

Податкові надходження та плата за надання адміністративних послуг в сфері 

надрокористування в системі доходів державного та місцевих бюджетів 
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близько 70%, тоді як аналогічний показник в межах виконання показників 

місцевих бюджетів становить 110%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Аналіз податкових надходжень та плати за надання 

адміністративних послуг у сфері надрокористування 

 

Законодавчо закріплена участь обласних органів влади в погодженні 

надання спеціальних дозволів на користування надрами та співставлення обсягу 

надходжень від збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами 

з обсягом річного фінансування заходів з розвитку мінерально-сировинної бази 

дає підстави розглядати його як потенційне джерело фінансування 

регіональних (місцевих) програм розвитку МСБ.  

Запропоновано внести зміни до Бюджетного кодексу в частині 

зарахування частини збору за надання дозволу на користування надрами 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. 

У четвертому розділі «Визначення оптимальної моделі «життєвого 

циклу» вивчення та промислового освоєння родовищ корисних копалин 

вітчизняної мінерально-сировинної бази» досліджено етапи «життєвого 

циклу» родовищ корисних копалин та визначено оптимальні строки кожного з 

етапів, які характеризують рентабельність балансових запасів на прикладі 15 

родовищ неметалічних корисних копалин будівельної сировини в межах 

Житомирської області.  

За допомогою ретроспективного аналізу 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, які представлені такими корисними копалинами як: граніт, граніт 

порушений вивітрюванням, граніт порфіровидний, габро, габро порушене 

вивітрюванням, гранодіорит, лабрадорит. 
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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.  

В процесі дослідження було розраховано період ГРР вищевказаних 

родовищ та згруповано їх в 4 групи відповідно до терміну виконання таких робіт 

(табл. 2.) 

Таблиця 2 

Систематизація окремих родовищ будівельної сировини за тривалістю 

геологорозвідувальних робіт в межах Житомирської області 
№ п/п Період ГРР 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 

 

Коефіцієнт варіації, при максимальному (34 роки) та мінімальному (3 

роки) значенні періоду ГРР досліджуваних родовищ, свідчить про відсутність 

закономірності в термінах розвідки родовищ будівельної сировини в межах 

однієї адміністративно-територіальної одиниці. Тобто, статистично неможливо 

довести, що існувала реальна необхідність проведення ГРР для одного 

родовища 3 роки, а для іншого 34 роки. Вищеописана ситуація свідчить про 

неефективність організації ГРР окремих родовищ будівельної сировини в 

межах Житомирської області. 

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. Вищевказане 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 
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А за рахунок категорії В та/або С1, що не супроводжується додатковими ГРР, 

тобто запаси родовищ даної групи погашались без реального приросту. 

Експлуатація родовищ третьої група супроводжувалась погашенням запасів, 

але з дорозвідкою вже розвіданих родовищ та додатковими ГРР. Четверта група 

родовищ характеризується інтенсивним погашенням без додаткової розвідки та 

додаткових 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 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. 5). 
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Рис. 5. Тривалість основних складових життєвого циклу родовищ будівельної 

сировини 

 

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 (табл. 2) родовищ є наступним: 

геологорозвідувальні роботи, включно з ДПР – 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.
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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 

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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АНОТАЦІЯ  

Балега А.В. Мінерально-сировинна політика і геологічне вивчення 

надр в умовах асоціації з ЄС. - Рукопис. 

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. 

Здійснено аналіз інституційно-правового забезпечення геологічного 

вивчення та використання надр в Україні в рамках реалізації мінерально-

сировинної політики. Досліджено міжнародний досвід та надано рекомендації 

щодо реформування державної геологічної служби України. Досліджено 

діючий механізм державного планування і фінансового забезпечення 

геологічного вивчення надр в Україні з врахуванням стадійності 

геологорозвідувальних робіт та суб’єктів їх виконання. Виявлено системну 

відсутність регіональних програм розвитку мінерально-сировинної бази (МСБ). 

Розроблено типову місцеву програму розвитку МСБ. Запропоновано внесення 

змін в Бюджетний кодекс України в частині джерел фінансування місцевих 

програм розвитку МСБ. Визначено оптимальну модель «життєвого циклу» 
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геологічного вивчення та промислового освоєння родовищ корисних копалин з 

врахуванням вимог стадійності на прикладі родовищ будівельної сировини в 

межах Житомирської області. 

Ключові слова: мінерально-сировинна політика, мінерально-сировинна 

база, стадії геологорозвідувальних робіт, геологічна служба, місцеві програми 

розвитку мінерально-сировинної бази, «життєвий цикл» родовища. 

 

АННОТАЦИЯ 

Балега А.В. Минерально-сырьевая политика и геологическое 

изучение недр в условиях ассоциации с ЕС. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук 

по специальности 04.00.19 – экономическая геология. Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2019.  

Диссертация посвящена поиску оптимальной модели минерально-

сырьевой политики государства в условиях ассоциации с ЕС учитывая 

стадийность геологического изучения недр и особенности их финансового 

обеспечения.  

Проведен анализ институционно-правового обеспечения геологического 

изучения и использования недр в Украине в рамках реализации минерально-

сырьевой политики. Исследовано международный опыт и дано рекомендации 

по реформированию государственной геологической службы. Проведен анализ 

действующего механизма государственного планирования и финансового 

обеспечения геологического исследования недр в Украине с учетом 

стадийности геологоразведочных работ и субъектов их выполнения.  

Обнаружено системное отсутствие региональных программ развития 

минерально-сырьевой базы (МСБ). Разработано типовую муниципальную 

программу развития МСБ. Предложено внести изменения в Бюджетный кодекс 

Украины в части источников финансирования муниципальных программ 

развития МСБ. Разработана оптимальная модель «жизненного цикла» 

геологического исследования и промышленного освоения месторождений 

полезных ископаемых с учетом стадийности работ на примере строительного 

сырья Житомирской области. 

Ключевые слова: минерально-сырьевая политика, минерально-сырьевая 

база, стадии геологоразведочных работ, геологическая служба, муниципальные 

программы развития минерально-сырьевой базы, «жизненный цикл» 

месторождения. 

 

 

ANNOTATION 

BALEGA A. Mineral policy and geological study of mineral resources in 

conditions of association with the EU. – The manuscript. 
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, 2018. 
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The dissertation is concerns to studying and search for the optimal model of the 

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

which takes into account the stage of geological study and peculiarities of financial 

support of exporation. 

The legal regulation of 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 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. Foreign experience has shown that the State Geology and 

Subsoil Service of Ukraine 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 

The current mechanism of state planning and financial support of geological 

studying 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 geological sector within the framework of the implementation of the National 

Program of Mineral Resources Development in the period up to 2030 does not 

correspond to the statutory ones. This Program provides for state funding for Stage II 

(prospecting) and Stage III (detail 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 
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the Ministry of Education and Science of Ukraine and the State Geology and Subsoil 

Service of Ukraine. 

The system lacks regional (local) programs for the development of mineral 

resources. 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 optimal model of "life cycle" of geological exploration and industrial 

development of mineral deposits has been determined, taking into account regional 

aspects and international experience on the example of deposits of construction 

materials within the Zhytomyr region. 

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 mineral reserves and their transfer to off-balance groups. 

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

service, municipal programs of development of mineral resources, "life cycle" of the 

deposit. 


