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Методологія дослідження. Результати отримані шляхом узагальнення й
оптимізації

науково-технічної

інформації

з

використанням

порівняльного аналізу, синтезу статистичних даних та

методу

аналізу тенденцій у

сфері природокористування.
Результати. Визначено основні переваги комплексного використання
ресурсного потенціалу природних ресурсів. Розроблено механізм формування
мінеральної

структури

відходів

у

технологічних

потоках

вугільного

виробництва, наведені результати статистичної обробки інформації про
мінерально-сировинний

потенціал

породних

відвалів

і

переробних

підприємств. Запропоновані напрями доцільної промислової утилізації відходів
з

урахуванням

їх

споживної

цінності,

реальних

техніко-технологічних

можливостей виробництва і попиту.
Новизна. У результаті дослідження встановлені найбільш перспективні
й економічно доцільні мінеральні компоненти породних відходів, які здатні
забезпечити конкурентоспроможність первинним природним ресурсам.
Практичне значення. Результати дослідження можуть бути використані
при

проведенні

попереднього

відбору

об’єктів

промислової

утилізації

техногенних утворень мінеральних скупчень відходів вугільного виробництва
для розробки конкретних бізнес-планів і організації розробки регіональних
програм.
Ключові слова: природокористування, ресурсний потенціал, навколишнє
середовище.
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