
     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОСТАНОВА  
. 

  03.03.2021  . 

 

м. Київ 

 

№.    68    . 

 

 

Про результати виконання Цільової 

програми наукових досліджень НАН 

України «Мінерально-сировинна база 

України як основа безпеки держави»  

 

 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь голови Наукової ради 

Цільової програми наукових досліджень НАН України «Мінерально-

сировинна база України як основа безпеки держави» академіка НАН 

України В.І.Старостенка, Президія НАН України відзначає, що програму 

було спрямовано на науково-методичну підтримку розвитку мінерально-

сировинної бази України, протидії деградації геологічної галузі, яка 

критично впливає на економічну, соціально-політичну й геополітичну 

стабільність та життєзабезпечення населення, а тому ці дослідження 

працюють на зміцнення безпеки держави.  

Протягом 2016–2020 рр. за програмою виконувалося 27 проєктів  

(24 – за бюджетною програмою КПВК 6541030 та 3 у 2019 р. –                   

КПВК 6541230) за чотирма основними напрямами-розділами, 

визначеними Науковою радою програми. У їх розробленні брало участь 

16 установ з 5 відділень НАН України, а саме: наук про Землю, хімії, 

фізико-технічних проблем енергетики, ядерної фізики та енергетики, 

інформатики, а також Інститут телекомунікацій і глобального 

інформаційного простору, що забезпечило комплексний підхід до 

виконання завдань програми і дозволило отримати такі найважливіші 

результати за основними напрямами-розділами. 

За напрямом «Наукова підтримка розвитку мінерально-сировинної 

бази рідкісних, рідкісно-земельних металічних корисних копалин та 

технології переробки комплексних руд»: 

 

 



 вперше на основі оновленої концепції геологічної будови, нових 

тектонофізичних даних та методів обробки й інтерпретації геофізичних 

полів та аномалій побудовано Структурно-петрофізичну карту 

Побузького гірничорудного району (масштаб 1 : 100 000), яку 

використано як основу для прогнозування комплексів корисних копалин; 

 розроблено пошукові критерії як загальнометодичні, так і  на 

конкретні корисні копалини. Застосування загальнометодичних критеріїв 

дало змогу визначити найперспективніші в Побузькому гірничорудному 

районі розломні зони: Тальнівську, Первомайську, Гайворонську, 

Заваллівську, Берестягівську, Хмільникську, Маньківську, осьову 

мантійну частину Голованівської шовної зони та інші. Визначені 

пошукові критерії на конкретні рудопрояви і родовища стосуються 

апатит-фосфатних, титано-ільменітових, легкозбагачуваних залізних руд, 

хрому, силікатного нікелю, золота та інших благородних металів, 

рідкісних, рідкісноземельних елементів, графіту, алмазів. Наприклад, 

визначено, що пошуковою ознакою скупчень мінералів, які містять 

рідкіснометальні-рідкісноземельні елементи, зокрема лантан, церій, ітрій, 

ітербій, є «кишені» залізо-марганцевої кори вивітрювання в детально 

закартованих широтних розломах та зонах сколювання; встановлено, що 

такі зони та «кишені» добре картуються гравімагнітними та 

геоелектричними методами. 

За напрямом «Наукове обґрунтування ресурсного забезпечення 

енергетичної безпеки країни»: 

 показано, що перспективи нарощування мінерально-сировинної 

бази Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну пов’язані з 

освоєнням нових площ і глибоких горизонтів. Зокрема, доведено 

перспективність освоєння родовищ Південно-Західного вугленосного 

району як газовугільних;  

 встановлено, що вугільні пласти Тяглівського і Любельського 

родовищ відрізняються від аналогічних у промисловій частині басейну 

більшою потужністю і площею розповсюдження, а вугілля родовищ має 

вищу якість і меншу зольність. Доведено, що газове вугілля Тяглівського 

родовища придатне для коксування. Запаси і ресурси вугілля в районі 

оцінюються у понад 2 млрд. т, що удвічі перевищує залишкові запаси 

промислової частини басейну. Перспективним для каптування і 

використання метану визнано Тяглівське родовище.  

 

 

За напрямом «Водні ресурси України» оцінено основні техногенні 

чинники виснаження і забруднення поверхневих вод на репрезентативних 



ділянках басейнів Дніпра і Дністра. Оцінено рівень екологічного 

благополуччя їхніх гідроекосистем, встановлено перевищення фонового 

рівня забруднення і визначено перелік пріоритетних забруднюючих 

речовин. Запропоновано стратегію вибору найкращої технології для 

знешкодження специфічних токсичних і біологічно стійких забруднень 

стічних вод, на основі якої створено ряд ефективних технологічних 

рішень, спрямованих на збереження екологічного благополуччя 

поверхневих водних ресурсів. 

Обґрунтовано необхідність використання альтернативних джерел 

питного водопостачання населення України – напірних, захищених від 

прямих надходжень забруднюючих речовин, підземних вод, які мають 

стабільні у часі хімічні, фізико-хімічні та мікробіологічні показники. 

Для науково-методичного забезпечення водопостачання в районах, 

де розвинені тріщинуваті кристалічні породи, оцінюється залучення 

ресурсів підземних вод для збільшення дебітів свердловин та 

водоносність  розломних зон. В результаті виконання одного з проєктів 

програми з цією метою за результатами моделювання встановлено, що 

основна роль у формуванні експлуатаційних ресурсів підземних вод 

належить вертикальному перетіканню через роздільний шар кори 

вивітрювання, а також наявності горизонтального взаємозв’язку із 

підземними водами кристалічного масиву. Рішення впроваджено при 

виборі свердловин двох діючих ділянок Жашківського родовища 

підземних вод. 

За напрямом «Розвиток мінерально-сировинної бази неметалічних 

корисних копалин»: 

 створено базу даних рудопроявів флюориту на території 

Середнього Придністров'я, складено карту флюоритоносності із 

зазначенням їхньої геохімічної спеціалізації як комплексної сировини: 

поліметалічно-флюоритової (свинець-цинк, мідь), рідкіснометально-

флюоритової (літій, ртуть, золото). Визначено перспективні площі 

флюоритоносності та надано рекомендації щодо доцільності 

комплексного видобутку флюориту й інших корисних копалин, які 

прийнято до впровадження у Правобережній геологічній експедиції               

ДП «Українська геологічна компанія»; 

 

 

 створено інтегровану у ГІС-базу даних поширення 

глауконітвмісних та фосфоритвмісних відкладів на території центральних 

та західних областей України, яка містить інформацію про 258                           

та 151 об’єкт відповідно. Глауконіти і фосфорити розглядалися як 



агрохімічна сировина. Розроблено металогенічне районування території 

за закономірностями поширення глауконітвмісних порід й укладено 

найбільш повний список позабалансових родовищ та проявів. Вперше 

визначено перелік комплексних і потенційно комплексних родовищ та 

проявів, одним із корисних компонентів у яких є або може бути глауконіт. 

За напрямом «Оцінка геоекологічних проблем освоєння 

мінерально-сировинних ресурсів» з метою обґрунтування геолого-

економічних та еколого-геологічних параметрів безпечного розвитку 

гірничодобувних районів України вперше виконано геолого-економічні 

розрахунки реструктуризації Донецького вугільного і Криворізького 

залізорудного басейнів в умовах трансформації енергетичної сфери. 

Науково обґрунтовано введення у нормативно-правову базу 

надрокористування та проведення гірничих робіт плати за асиміляційний 

потенціал територій використання надр, яка вже існує у деяких країнах 

ЄС. Зазначені напрацювання впроваджено Державною комісією України 

по запасах корисних копалин при експертизі і затвердженні запасів 

родовищ з накопиченими порушеннями екологічних параметрів 

геологічного середовища, а також  в Державній екологічній академії 

післядипломної освіти та управління. 

Загалом за 2016–2020 рр. у результаті виконання програми 

отримано 12 нових патентів на корисні моделі та винаходи України,            

ще 6 заявок на видачу охоронних документів розглядаються. Отримано               

29 актів, листів, довідок про впровадження результатів досліджень. 

Опубліковано 31 монографію, 124 статті, з яких 94 у виданнях, які 

входять до наукометричних баз SCOPUS та Web of Science, ще 16 статей 

у друці; матеріалів та тез конференцій – 189.  

Перешкодою на шляху ефективного використання надр України є 

жалюгідний матеріальний стан Державної служби геології та надр 

України, яка неспроможна організовувати пошукові та розвідувальні 

роботи і гине на очах. Якщо так буде тривати і далі, то і графіт, і навіть 

залізну руду будемо купувати за кордоном, а геологічне знімання 

залишиться на рівні 60-70-х рр. минулого століття. 

 

 

Таким чином, в рамках виконання Цільової програми наукових 

досліджень НАН України «Мінерально-сировинна база України як основа 

безпеки держави» отримано ряд важливих і вагомих наукових 

результатів, які сприяють вирішенню актуальних проблем розвитку 

мінерально-сировинної бази країни, реалізації планів, окреслених 

Кабінетом Міністрів України у Векторах економічного розвитку                        

https://gmk.center/ua/posts/zaliznij-vektor-metalurgi-majut-narostiti-marzhinalnist-produkcii/


до 2030 року. Водночас внаслідок зміни геополітичної ситуації, анексії 

частини території України відбулися зміни і в мінерально-сировинному 

комплексі, що має бути оцінено і враховано при обґрунтуванні 

ресурсного забезпечення економіки держави. Тривала реструктуризація 

та недофінансування геологічної галузі призвела до її скорочення. 

Започаткування в НАН України програми «Критичні та стратегічні 

мінеральні ресурси України за умов глобалізації та змін клімату» 

сприятиме покращенню структури мінерально-сировинної бази, 

реалізації Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної 

бази України на період до 2030 рр., яку було затверджено ще у 2011 р., 

але до виконання якої відповідні державні органи ще не приступали.  

Звіт за зазначеною Цільовою програмою наукових досліджень НАН 

України було заслухано і схвалено на засіданні Науково-координаційної 

ради Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України 

(протокол від 22.01.2021 № 1) та рекомендовано просити Президію НАН 

України започаткувати нову Цільову програму «Критичні та стратегічні 

мінеральні ресурси України за умов глобалізації та змін клімату». 

Президія НАН України постановляє: 

1. Доповідь голови Наукової ради Цільової програми наукових 

досліджень НАН України «Мінерально-сировинна база України як основа 

безпеки держави» академіка НАН України В.І.Старостенка взяти до 

відома.  

2. Ураховуючи актуальність, комплексність і міждисциплінарність 

досліджень з проблем мінерально-сировинної бази, вагомість і 

перспективність отриманих результатів при виконанні програми 

«Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави», 

вважати за доцільне започаткувати Цільову програму наукових 

досліджень НАН України «Критичні та стратегічні мінеральні ресурси 

України за умов глобалізації та змін клімату» на 2021–2025 рр. 

3. Затвердити Концепцію, Склад наукової ради та Положення про 

наукову раду Цільової програми наукових досліджень НАН України 

«Критичні та стратегічні мінеральні ресурси України за умов глобалізації 

та змін клімату» (далі – Програма) (додаються). 

4. Науково-організаційному відділу Президії НАН України разом з 

Відділом фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України 

передбачити на 2021 та майбутні роки цільові кошти на виконання 

Програми. 

5. Науковій раді Цільової програми наукових досліджень НАН 

України «Критичні та стратегічні мінеральні ресурси України за умов 

глобалізації та змін клімату»: 

https://gmk.center/ua/posts/zaliznij-vektor-metalurgi-majut-narostiti-marzhinalnist-produkcii/


5.1. Відповідно до Положення про цільові програми наукових 

досліджень НАН України і цільові наукові (науково-технічні) проєкти 

НАН України, затвердженого постановою Президії НАН України                     

від 19.12.2018 № 340 (зі змінами), у двотижневий термін після прийняття 

рішення про виділення коштів на фінансування виконання завдань 

Програми провести конкурс проєктів зазначеної Програми, забезпечивши 

високий науковий рівень експертизи для якісного відбору проєктів,                               

й в установленому порядку подати відібрані проєкти на затвердження 

Президії НАН України. 

5.2. У IV кварталі 2021 р. та наступних роках проводити звітні 

конференції за підсумками виконання завдань Програми. 

5.3. Установам НАН України, які виконували Цільову програму 

наукових досліджень НАН України «Мінерально-сировинна база України 

як основа безпеки держави», забезпечити висвітлення найважливіших 

отриманих результатів у засобах масової інформації та на веб-сайті НАН 

України. 

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Секцію 

фізико-технічних і математичних наук НАН України. 

  

 

 

 

 

                       Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                    А.Г.Загородній 

 

 

   В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                               В.Л.Богданов 

 


