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Методологія дослідження. Результати отримано за рахунок використання методів:
наукового узагальнення – при встановленні особливостей експлуатації колчеданових рудних
родовищ; аналізу й синтезу – для визначення залежності екологічних порушень від етапу
гірничотехнічного виробництва.
Результати. Розглянуто

проблеми відповідального управління у гірничодобувній

промисловості, які пов’язані з розвідкою, видобутком та переробкою колчеданових рудних
родовищ. Доведено, що вже розвідувальний етап супроводжується викидом на поверхню
великих мас високотоксичних колчеданних руд, їх розпорошенням по всій периферії
родовищ і центрів гірничих виробництв. Це супроводжується змінами геологічного
середовища з формуванням гірничотехнічних ландшафтів і загальною забрудненістю
ґрунтів, донних відкладень та річкових вод важкими металами. Проміжний та завершуючий
етапи гірничорудних виробництв породжують центри гірничорудного техногенезу, які
мають тенденцію до розростання і створення екологічного напруження.
Новизна. Розроблено основні принципи відповідального менеджменту в освоєнні
рудних родовищ на основі кількісної оцінки впливу на поверхневі води та на геологічне
середовище всіх видів гірничотехнічних виробництв і центрів. Рекомендовано в центрах
техногенезу з повним циклом гірничотехнічних виробництв передбачити комплекс заходів
екологічного і економічного характеру, спрямований на відновлення порушених земель та
покращення умов оточуючого середовища. У центрах техногенезу з завершеним етапом
розвідки

й

перспективами

подальшого

розвитку

запропоновано

розташовувати

інфраструктурні елементи (дороги, мости, ЛЕП, жилі комплекси) з урахуванням їх
можливого використання при формуванні курортних, туристичних і альпіністських баз.
Практична значущість. Розроблені рекомендації з формування відповідального
управління в гірничодобувній промисловості, яка пов’язана із розвідкою, видобутком та
переробкою колчеданових рудних родовищ, дозволять створити більш ефективний комплекс
менеджменту та знизити негативні екологічні наслідки освоєння рудних родовищ.
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