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Загальна характеристика 

 Гірнича справа зародилася разом з людським суспільством, і, поки існує на Землі 
людина, вона не перестане займати велике місце в економічній діяльності людства. 

Розвиток гірничої справи характеризується постійною взаємодією людини та 
природи у процесі добування корисних копалин. Ця взаємодія та протидія з природою 
йдуть у боротьбі за стійкість бортів кар’єрів проти їх зсунення, з тиском гір у підземних 
гірничих розробках, з раптовими викидами газу тощо. 

У зв’язку з цим людина повинна досліджувати закономірності поведінки порід, їх 
фізичні властивості та в постійній боротьбі з природними явищами обрати раціональні 
засоби добування корисних копалин. Люди помітили, що зміна пори року, тепла та 
холоду руйнує породи: у тріщини надходить волога і при її заморожуванні стінки 
тріщин різко розкриваються, масив гірських порід тріскається та руйнується. Помітили 
вони також, що й при нагріванні породи розтріскуються або м’якшають. Тому для 
примітивної технології добування корисних копалин використовувалися вогнища та 
заморожування. 

Суттєвим етапом у розвитку добування корисних копалин є впровадження металевих 
інструментів (особливо залізних). З’явилися сокири, клинки, кувалди, кайла. Тепер 
можна було вставляти в тріщини клинки, забивати їх кувалдою, потім відокремлювати 
шматки породи від масиву. 

Засоби механізації праці визначали види робіт та виробничі процеси з добування 
корисних копалин. 

Машини та устаткування визначили засоби розкриття, підготовки та системи 
розробки корисних копалин. Ця закономірність сьогодні проявляється ще більш чітко, 
особливо з переходом гірських робіт на більші глибини. Цілком імовірно, що люди у 
різний час і у різних місцях прийшли до отримання металів з руд незалежно один від 
одного. 

Після кам’яного та бронзового віків людство вступило в епоху залізного меча і в той 
же час в епоху залізної сокири та інструменту. У гірничій справі використовували 
залізні знаряддя. 

Інтенсивне зростання міст, розвиток торгівлі та ремесел, який почався наприкінці 
середніх віків, призвели до того, що за феодалізму гірничій справі надавали дуже 
великого значення. 

З початком капіталістичних відносин відбувається економічний підйом, який сильно 
впливає на суспільство в цілому та на розвиток гірничої справи зокрема. Це призвело до 
підвищеного попиту на залізо і, відповідно, на залізні руди, деревне та кам’яне вугілля. 

Історія гірничої справи – це історія поступового передання машинам та приладам 
функцій людини. Сучасні методи гірничої справи відрізняються від методів, які 
використовувалися у минулі століття. Але сутність їх однакова – комплекс робіт по 
відокремленню від масиву гірських порід, їх транспортування, підняття та переробка. Ці 
процеси супроводжуються проходженням та підтриманням гірничих розробок і 
забезпечуються вентиляцією, водовідливом та каналізацією. 

Розвиток суспільства з часу його зародження й становлення пов’язаний з 
використанням мінеральної сировини, яка вилучається з надр землі. Використання цієї 
сировини постійно зростає. За період з 1961 по 1988 рр. добуто понад 44% всієї кількості 
вугілля, вилученої з надр з початку XX століття, майже 55% – залізної руди, більше 73% 
– нафти, 78% – природного газу, 67% – калійних солей, 72% – фосфоритів, майже 80% – 
бокситів. З загальної кількості урану, добутого в капіталістичних країнах з початку його 
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промислового освоєння, понад 77% припадає на 1965-1985 роки. Інтенсивно 
розвивається добування бокситів, апатитів, залізної руди та легуючих металів. Так, з 
1955 по 1985 рр. світове добування бокситів зросло в 11 разів, апатитів – в 10,5, 
фосфоритів та калійних солей – більше ніж в 5, молібдену – майже в 7, нікелю та 
кобальту – в 4,5, залізної та хромітової руди – в 3,5 рази. 

Передбачається, що зростання світового добування найбільш важливих видів 
корисних копалин складе не менше 1-2 % на рік, а загальна їх кількість, яка буде 
вилучена з надр у 1981- 2000 роках, оцінюється такими цифрами: світове добування 
залізної руди 19-22 млрд. т, міді 130- 
140 млн. т, нікелю – 12-14 млн. т, молібдену 2,1-2,2 млн. т. Але запаси мінерально-
сировинних ресурсів, особливо ті, які знаходяться в землі, майже не відновлювані.  

В табл. 1.3.1. наведено дані про розвідані та вивчені запаси корисних копалин. З 
таблиці випливає, що для країн до 2000 року запасів вугілля, залізної, марганцевої та 
хромової руд, фосфатної сировини та калійних солей при використанні на рівні того ж 
періоду повинно вистачити ще на 100-300 років. Але запасів поліметалевих руд, які 
містять Ni, Co, W, Mo, Cu, Pb, Zn, Sn, а також азбесту та особливо самородної S 
залишається на 30-60 років та менше. 
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Проблема вичерпності мінеральних ресурсів має три аспекти: фізична межа 

вичерпності, коли який-небудь мінерал або гірська порода повністю вичерпуються 
(наприклад, самородне золото, срібло, нафта); екологічний – у разі розробки сировини в 
таких масштабах і темпах, що ставиться під загрозу існування людини (зростання 
вироблених просторів, осідання поверхні, порушення гідрологічного режиму грунтових 
та підземних вод, їх мінералізація вище допустимого вмісту), та економічний, який 
визначається сукупністю технічних, технологічних, соціальних та економічних факторів. 

В оцінці стану мінерально-сировинної бази, окрім кількості, не менш важливу роль 
відіграє якість запасів. У всьому світі вона має тенденцію постійного погіршення: росте 
зольність вугілля, знижується концентрація металів у гірській масі. Так, у США вміст 
міді в рудах зменшився з 2,5-3,0% на початку століття до 0,8-0,7% до кінця 70-х років. За 
30 років в районах, багатих поліметалевими рудами (Австралія, Канада, США, 
Мексика), середній вміст Cu та Zn знизився в 2-2,5 раза. 

Родовища корисних копалин розташовані досить нерівномірно. Розвинені 
капіталістичні країни – США, Канада, Австралія, ПАР – мають великі запаси окремих 
видів мінеральної сировини; в них сконцентровано 67% залізної руди, 85 – марганцевої, 
вище 70 – хромітів, Pb, Zn, Hg, більше 90% – калійних солей. В країнах Ближнього та 
Середнього Сходу сконцентровано більше 2/3 доведених запасів нафти всього 
капіталістичного світу. У надрах країн, що розвиваються, знаходиться 90% кобальту, 
87% олова, 74% бокситів, 60% міді [10]. 

За багаторічний період існування гірничодобувної промисловості на поверхні та в 
надрах землі накопичилася велика кількість раніше некондиційних, тобто бідних запасів 
корисних копалин, які зараз за своїми якісними характеристиками стали на одному 
щаблі з природними родовищами, які заново освоюються. Окрім того, продукти 
переробки корисних копалин, такі, як відібрана порода, хвости збагачення, зола фабрик, 
шлаки заводів, у ряді випадків можуть бути рівноцінними замінниками природних 
мінеральних утворень. 

  
Подальший розвиток та зміцнення мінерально-сировинної бази країн можливий за 

різними напрямками:  
•        це розширення пошукових та геолого-розвідувальних робіт для виявлення великих та 

багатих родовищ корисних копалин на великих глибинах, збільшення об’ємів 
розвіданих запасів на діючих гірничих підприємствах; покращення географічного 
розташування розвіданих запасів по гірничопромислових регіонах; 

•        більш широке використання родовищ корисних копалин, розташованих у зоні морських 
схилів, шельфів на дні Світового океану; 

•        створення та використання принципово нових, нетрадиційних, високоефективних 
засобів геологічної розвідки корисних копалин, ресурсозберігаючих засобів добування, 
збагачення та переробки мінеральної сировини; 

•        комплексне освоєння родовищ корисних копалин та використання мінеральної 
сировини; 

•        детальне обстеження, вивчення, оцінка та постановка на облік запасів техногенних 
родовищ, тобто мінеральних накопичень в надрах та на поверхні, які утворилися під 
впливом людської діяльності; 

•        скорочення втрат мінеральної сировини на всіх етапах освоєння та використання запасів 
надр, особливо на стадіях збагачення та переробки мінеральної сировини; 
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•        залучення у розробку запасів корисних копалин, які раніше не вилучалися; 
•        створення нових родовищ та матеріалів, які замінюють продукцію мінерально-

сировинного комплексу, органічний синтез мінеральної сировини та отримання штучних 
продуктів (діамантів, рубінів, слюди, конструкційних матеріалів та ін.). 

  
У розв’язанні цих проблем закріплення та розвитку мінерально-сировинної бази 

значне місце належить гірничодобувній промисловості. Чим краще та якісніше 
освоюються родовища корисних копалин, чим комплексніше використовується 
мінеральна сировина та утилізуються її продукти, тим менше треба зусиль геологів, 
витратиться менше трудових, матеріальних та фінансових ресурсів на введення в 
експлуатацію нових родовищ та будівництво нових переробних підприємств. 

Характер та ступінь використання мінерально-сировинних ресурсів обумовлені 
рівнем розвитку гірничодобувної промисловості. В гірничодобувній промисловості 
сконцентровано 40% капіталовкладень, біля 30% – виробничих фондів. Корисні 
копалини займають майже 40% річного вантажообігу на залізничному транспорті, а на 
річковому та морському – до 50%. Загальні витрати на транспортування мінеральної 
сировини з урахуванням палива оцінюються в 30-35% їх собівартості на місцях 
добування. Якщо прийняти частину національного прибутку, який отримується за 
рахунок ресурсів, за 100%, то корисні копалини забезпечують 70%, а земля, ліс, вода – 
30%. Зараз загальна кількість гірської маси, яка переміщується на планеті, 100 млрд. т. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


