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ХІМІЧНА 
ТА ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА
ПРОМИСЛОВІСТЬ 

6.1. Загальна характеристика

Хімічний комплекс охоплює галузі промисловості, що виробляють сирови
ну й конструкційні матеріали. Найважливішим у цьому комплексі є виробництво 
з неорганічних та органічних речовин різних хімічних сполук для інших галузей 
промисловості. Сировинна база хімічної промисловості диференціюється залеж
но від природних та економічних особливостей окремих країн та регіонів. В од
них районах – це вугілля, коксовий газ, в інших – нафта, сумішні нафтові гази, 
солі, сірчаний колчедан, газові відходи чорної та кольорової металургії, у третіх 
– кухонна сіль тощо. Сировинний фактор впливає на спеціалізацію окремих те
риторіальних поєднань хімічних виробництв. Хімічне виробництво в міру вдоско
налення технологічних методів може, в свою чергу, впливати на сировинну базу.

Хімічна промисловість пов’язана з багатьма галузями: з нафтопереробною, 
коксуванням вугілля, чорною та кольоровою металургією, лісовою промисловіс
тю завдяки складній системі зв’язків та поєднанню виробництв, з яких формують
ся міжгалузеві комплекси. До таких комплексів належить і хіміко-лісовий. В од
них випадках роль хімічної промисловості у цих комплексах провідна, в інших –
вона не має формуючого значення, лише доповнюючи усталену систему зв’язків. 
Проте загалом хімічну промисловість слід розглядати як головну галузь, що ви
значає склад і напрям розвитку комплексу. Здебільшого лісова промисловість роз
глядається у цьому комплексі як постачальник деревини для хімічної (як перероб
ка) промисловості. Хімічна промисловість має дуже складну галузеву структуру, 
що охоплює близько 200 взаємопов’язаних виробництв з великою номенклатурою 
продукції. Ці виробництва об’єднані у три великі групи: неорганічна, або основна, 
хімія, хімія органічного синтезу та гірничохімічна промисловість.

Неорганічна хімія переважно виробляє напівфабрикати, що використову
ються в інших галузях промисловості. Виняток становлять мінеральні добрива, 
які виробляє певна галузь. 

До органічної хімії відносяться виробництва вуглеводної сировини, органі
чних напівфабрикатів, синтетичних матеріалів. Основною сировиною для хімії
органічного синтезу є вуглеводні нафти, природний та попутний газ. Використо
вуються також вуглеводні сполуки, що одержуються з вугілля.

Гірничохімічна промисловість утворює сировинну базу передусім для неор
ганічної хімії.

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л. Системи технологій366

Розглянемо деякі хімічні галузі окремих країн світу. Хімічна промисловість 
розташована передусім у розвинутих країнах. Лише у США виробляється понад 
чверть, а в шістьох найрозвинутіших країнах – понад ¾  хімічної продукції світу.

Закономірність розвитку хімічної промисловості у США пояснюється наяв
ністю на їх території чималої кількості практично усіх видів хімічної сировини: 
нафти, газу, солей, фосфоритів тощо. Інші розвинуті країни залежать від імпорту 
хімічної сировини.

Розвинуті країни мають потужну багатогалузеву хімічну промисловість. 
Навпаки, у невеликих країнах розвинута переважно одна галузь. Наприклад, у 
Швейцарії – фармацевтична, у Нідерландах – гумовотехнічна промисловість.

У США хімічна промисловість зосереджена в штатах Нью-Йорк, Пенсільва
нія, Нью-Джерсі, у районі Великих озер, на узбережжі Мексиканської затоки та 
у Каліфорнії. 

У Німеччині відокремлюються Гейнсько-Вестфальський район, Рур, Гейн
сько-Майнський район, Людвігсгафен, Гапле, Котбус. 

У Великобританії хімічна промисловість розташована у Ланкаширі й Півні
чно-Східному Уельсі.

У Франції – в Паризькому, Рейнсько-Альпійському та Північному районах.
В Італії – у Ломбардії.
В Японії – на острові Хонсю (Токіо, Осака, Нагая).
Хімічна промисловість Росії зосереджена здебільшого в Центральному, 

Волго-Вятському, Поволзькому, Уральському та Північно-Західних районах.
У територіально невеликих державах Європи хімічна промисловість конце

нтрується у старих індустріальних районах.
Основна хімія як галузь охоплює кислотну, содову промисловість та вироб

ництво мінеральних добрив. Родовища природної сірки розташовані переважно 
в США, Канаді, Мексиці, Італії, Польщі, Росії. Важливою сировиною є пірит, 
поклади якого є у багатьох країнах, але головний видобуток здійснюється в Іта
лії, Іспанії, Норвегії, Португалії, Росії, Японії, Іраку, США, Канаді.

Провідне місце у виробництві добрив належить країнам Західної Європи, 
Північної Америки та Японії. Значне місце посідають також Росія, Україна, Ка
захстан, Білорусь. До найбільших виробників азотних добрив належать США, 
країни Західної Європи, Японія, Росія, Україна, Індія, Кувейт, Венесуела, Мек
сика, Румунія, Польща. У Чилі азотні добрива виробляються з природної селіт
ри. Родовища калійних солей є у Центральній Європі (Німеччина, Франція), 
США, Казахстані, Конго, Тунісі. Виробництво розташовується безпосередньо у 
місцях видобутку калійних солей.

Фосфатно-добривна промисловість використовує як сировину фосфорити й 
апатити. Переважна частина фосфоритів знаходиться у Північній Африці, Перу, 
США (Флорида, Скелясті гори) – на ці регіони припадає 90 % світових запасів. 
Фосфорити є також у Китаї, Австралії, Казахстані, Росії, Мексиці, Йорданії, То
го, Сенегалі, В’єтнамі. До найбільших виробників фосфорних добрив належать 
США, Марокко, країни Західної Європи, Україна, Казахстан, Індія, Росія, Брази
лія, Польща, В’єтнам.

Промисловість хімії органічного синтезу використовує сировинну нафту. 
Це багатогалузеве виробництво. Підприємства тяжіють до районів нафтовидобу
тку, масового споживання нафтопродуктів та магістральних нафтопроводів. Ви
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робництво синтетичних смол, пластмас зосереджено переважно у США, Німеч
чині, Японії, а також у Польщі, Чехії, Росії. Хімічне виробництво волокна – в 
економічно розвинутих країнах: США, Японії, Великій Британії, Італії, Франції, 
а також в Україні, Єгипті, Росії, Бразилії, Польщі, Білорусі.

Виробництво синтетичного каучуку зосереджено у США, деяких країнах 
Західної Європи, Японії, Канаді. Ця галузь швидко розвивається повсюди, особ
ливо у Європі, хоча є країни (Австралія, Швеція, Фінляндія тощо), де немає та
кого виробництва. Це пояснюється високою вартістю нафти, слабкістю внутріш
нього ринку, іншими несприятливими обставинами.

Фармацевтична промисловість посідає одне з найважливіших місць у хіміч
ній індустрії світу. Важливими факторами розміщення цієї галузі є наявність 
наукової бази та сировини. У деяких країнах, як, наприклад, Швейцарії, питома 
вага фармацевтичних виробів у загальному обсязі хімічної продукції дорівнює 
майже половині. У виробництві медикаментів провідне місце посідають США, 
Японія, Німеччина, Швейцарія, Велика Британія, Угорщина, Франція.

Хімічна промисловість України
Хімічна промисловість України належить до складних галузей. У структурі 

хімічної та нафтохімічної галузей виділяють такі підгалузі: гірничохімічну, ос
новну хімію, хімію органічного синтезу, галузі з виробництва полімерних мате
ріалів, хімію тонкого органічного синтезу (лаків, фарб, фотохімічних виробів), 
побутову хімію. Останнім часом як окремі галузі виділяються мікробіологічна і 
фармацевтична промисловість, які теж належать до хімічної. Основу хімічної 
промисловості становлять видобуток сировини, виробництво мінеральних доб
рив і полімерних матеріалів.

За особливостями розміщення хімічна та нафтохімічна промисловості є 
одними з найскладніших. Численні міжгалузеві, внутрішньогалузеві та техноло
гічні зв’язки, широкий асортимент продукції, використання великої кількості 
палива, енергії та води зумовлюють своєрідність територіальної організації хімі
чної промисловості. Сучасне розміщення галузі сформувалося під впливом геог
рафічних, економічних і технічних факторів.

Сировинна база хімічної промисловості надзвичайно різноманітна і вклю
чає корисні копалини, сільськогосподарську сировину, вторинні продукти про
мислової переробки, синтетичні хімічні матеріали, повітря, воду.

Україна має потужну сировинну базу для розвитку хімічної промисловості, 
унікальні родовища сірки, калійних солей, кам’яної солі, самосадної солі, хлори
дних солей натрію, магнію, брому, великі запаси каоліну, вогнетривких глин, 
вапняків, доломітів, графіту. Сировинну базу становлять також вугілля, продук
ти коксового виробництва, горючі гази і нафта.

Гірничохімічна промисловість України продукує калійні солі, кам’яні солі, 
вапняки.

Нафтопереробна – це переробка нафти, виробництво сажі, переробка довіз
ного синтетичного і натурального каучуку.

Гумова промисловість виробляє тисячі найменувань різноманітної продук
ції – шини, гумоазбестові вироби та інші.

Розділ 6. ХІМІЧНА ТА ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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Основна хімічна промисловість виробляє соду, сірчану кислоту, мінеральні 
добрива, кальциновану соду, каустичну соду, вапняки, хлор, що застосовується 
для випуску неорганічних продуктів, отрутохімікатів, полімерів.

Мінеральні добрива – азотні, калійні, фосфорні, комбіновані гранульовані 
добрива з домішками мікроелементів.

Азотно-тукова промисловість виникла поблизу коксохімічних підприємств, 
використовує коксовий газ для одержання аміаку. Азотно-тукова промисловість 
випускає азотні добрива, сульфат амонію, аміачну селітру, карбамід тощо.

Полімерна промисловість залежить від достатньої кількості вуглеводної 
сировини, палива, електроенергії, води. Випускає: поліхлорвінілові сполуки і 
пластмаси, силопластики і пластмасові вироби, кремнійорганічні сполуки, син
тетичні смоли, полівініл, полістирол.

Промисловість хімічних волокон характеризується високою матеріало-, ене
рго-, водоємністю. Волокна поділяються на штучні, що виробляються з целюло
зи, й синтетичні, сировиною для яких є синтетичні смоли. Випускає: синтетичні 
волокна, штучний шовк, штучне волокно.

Побутова хімія – різноманітні мила, миючі засоби та інша побутова хімія.
Фармацевтична промисловість – велика кількість різноманітних ліків.
Якщо розглядати хімічну промисловість схематично, вона має таку загаль

ну схему:
I. Хімічна промисловість.

1. Гірничохімічна промисловість.
2. Головна або основна хімія:

 виробництво кислот;
 виробництво мінеральних добрив.

3. Промисловість хімічних волокон.
4. Лакофарбова промисловість.
5. Промисловість синтетичних фарб.

II. Хіміко-фармацевтичний комплекс.
III. Нафтохімічна промисловість:

1. Шинна промисловість.
2. Гумоазбестова промисловість.

До цього матеріалу можна навести дані табл. 6.1.1.

Головні показники і географія хімічної промисловості України
Хімічна промисловість становить значну частку виробничого потенціалу 

України. Ця галузь не має великої міцної сировинної бази, крім калійних та маг
нієвих солей, кухонної солі, самородної сірки, цеолітових туфів. Україна повніс
тю залежить від імпорту каучуку, на 50-60 % – синтетичних волокон, пластмас, 
гірничохімічної сировини, фарб, на 30-40 % – продуктів основної хімії та мінера
льних добрив. В Україні розвинута багатогалузева хімія. Більша частина продук
ції припадає на основну хімію, а потім іде лакофарбова промисловість, пластма
сове виробництво, лиття скла, виробництво шин, гумоазбестових виробів тощо.

Особливістю хімічного комплексу є здатність забезпечити народне госпо
дарство матеріалами з наперед визначеними властивостями, поліпшеної якості і 
в необхідній кількості. У промисловому комплексі України частка хімічної про
мисловості ще незначна і становить близько 6,5 % вартості продукції.
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Виробництво основних видів продукції хімічної промисловості у 1989-2005 рр. 
наведено у табл. 6.1.2.

Таблиця 6.1.2

Галузі хімічного комплексу Господарське призначення головних 
видів продукції

1.  Хімічна промисловість

У тому числі:
 Гірничохімічна

 Основна хімія
 Промисловість хімічних волокон
 Промисловість синтетичних волокон 

і пластмас
 Лакофарбова промисловість
 Промисловість синтетичних барвників
2.  Хіміко-фармацевтична промисловість

3.  Нафтохімічна промисловість
У тому числі:

 Виробництво продуктів органічного синтезу

 Шинна промисловість
 Гумоазбестова промисловість

Сировинне забезпечення інших галузей 
комплексу

Сировинне забезпечення інших галузей 
комплексу
Забезпечення напівпродуктів
Конструкційні матеріали

Конструкційні матеріали
Кінцева продукція
Кінцева продукція
Виробництво напівпродуктів та кінцевих 
продуктів
Виробництво напівпродуктів та паливно-
енергетичних матеріалів
Виробництво напівпродуктів, головним чином 
для полімерів матеріалів, конструкційних 
матеріалів
Конструкційні матеріали
Конструкційні матеріали

Таблиця 6.1.1
Господарське призначення продукції галузей хімічного 

комплексу України

Продукція 1989 1990 1992 1993 1994 1995 2000 2004

Мінеральні добрива 
(в перерахунку на 100 % 
поживних речовин), млн. т

5,5 4,8 3,3 2,5 2,3 2,2 2,4 2,4

Хімічні засоби захисту (в 
100 %-му обчисленні за 
діючою речовиною), тис. т

60,2 50,5 21,7 16,7 3,9 4,1 – –

Сірчана кислота 
в моногідриди, млн. т

4,3 4,2 3,0 1,8 1,64 1,58 1,13 1,42

Каустична сода, тис. т 471,6 444,5 401,9 291,7 266,0 213,4 160 210

Сода кальцинована, тис. т – 1120 1091 775,0 656,0 475,0

Хімічні волокна та нитки, 
тис. т

191,4 179,2 118,9 76,3 38,9 41,3 30,7 36,6

Синтетичні миючі засоби, 
тис. т

283,8 300.9 216.8 133,1 107,9 178,3 111 –

Мило господарське, тис. т 130,4 129,1 107,8 75,4 – – 66,9 62

Мило туалетне, тис. т 45,8 47,2 40,7 30,0 – –

2005

2,6

–

1,60

209

40,1

–

60,1
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Хімізація народного господарства України виявляється в широкому викори
станні мінеральних добрив у різних галузях та сферах народного господарства, 
впровадженні хімічних технологій у промисловості й сільському господарстві, 
сприяє інтенсифікації виробничих процесів, економії витрат праці.

Хімічна промисловість належить до найбільш матеріалоємних. Характерною 
рисою є застосування в хімічній промисловості допоміжних матеріалів. Частка 
матеріальних витрат у гірничохімічній промисловості становить 22,7 %, у вироб
ництві хімічних волокон – 59,0 %, синтетичних барвників – 62,6 %, пластмас і син
тетичних смол – 72,2 %, лаків і фарб – 90,1 %, продукції основної хімії – 61,6 %.

У хімічній промисловості використовуються різні види енергії: електрична, 
теплова, механічна, світлова, штучний холод. Енергоносіями є електричний 
струм, пара, гаряча вода, паливо, охолоджена вода, повітря, інертні гази. За енер
гоємністю її продукції можна поділити на три групи підгалузей (табл. 6.1.3).

Таблиця 6.1.3

Хімічна промисловість споживає багато води, яка використовується в тех
нологічних процесах і для охолодження продуктів. За витратами води на 1 т го
тової продукції виробництво хімічної промисловості поділяється на три групи: 
неводоємне (до 50 м3), середньої водоємності (50-100 м3), великої водоємності 
(100-1000 м3). До останніх належить виробництво хімічних волокон, пластмас, 
синтетичних смол, синтетичного каучуку, деякі електрохімічні виробництва.

Сучасне географічне розміщення галузі сформувалося під впливом геогра
фічних, економічних і технічних факторів.

Географія сировинних ресурсів, їх потужність, умови залягання істотно 
впливають на розміщення підприємств гірничохімічного комплексу. Зростання 

Підгалузі

Частка галузі
в енерговитратах

хімічної 
промисловості

Частка 
енерговитрат
у собівартості

продукції

1. Високоенергоємні:
 азотна
 хімічних волокон
 каустична сода
 содова

32,5
13,9
9,7
5,7

21,9
9,7

18,5
23,4

2. Середньоенергоємні:
 основна хімія
 гірнича хімія
 пластмасова хімія і хімія синтетичних 

смол
 калійна
 аніліно-фарбова

4,3
3,7
2,9

2,9
2,1

7,6
14,5
7,2

13,9
7,2

3. Малоенергоємні:
 переробка пластмас
 хімічних засобів захисту рослин
 лакофарбова
 сірчана
 склопластиків
 реагентів
 фотохімічна
 киснева
 побутова хімія

1,8
1,7
1,6
1,4
0,9
0,9
0,9
0,6
0,6

3,3
8,3
2,4

15,1
6,4
4,3
5,6

27,0
2,1
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потреб у нафті і газі, що стали основною сировиною в галузі органічного синте
зу і нафтохімічної промисловості, посилює вплив фактора сировинних ресурсів 
у розміщенні виробництва. Щоправда, наявність розгалуженої мережі трубопро
водів зумовлює наближення виробництва до районів споживання. 

Україна має унікальні родовища самородної сірки у Прикарпатті (Роздолля, 
Язів, Яворів), калійних солей (Калуш-Голинська і Стебницька групи), а також 
калійні солі в Донбасі (Артемівськ, Слов’янськ), Закарпатті (Солотвин) і Прика
рпатті (Болехів, Дрогобич), самосадну сіль в озерах і лиманах Причорномор’я та
Криму. Особливо багате на хлоридні солі натрію, магнію, брому озеро Сиваш, 
великі запаси нерудних копалин – глин, вапняку, графіту, каоліну.

Хімічна промисловість найбільш розвинута в Донбасі, Придніпров’ї і Зака
рпатті.

Продукцією гірничохімічної промисловості є калійні солі Калуша і Стебни
ка, кам’яна сіль Артемівська і Слов’янська, сірка Роздолу, вапняки Донецької 
області та Автономної Республіки Крим. Галузь в основному сконцентрована у 
Карпатському, Донецькому і Придніпровському економічних районах.

Нафтопереробна промисловість зосереджена в районах видобування наф
ти, в портових містах України, у Донбасі, Придніпров’ї, Прикарпатті та Центра
льній частині України. Це нафтопереробні підприємства Одеси, Херсона, Кре
менчука, Лисичанська, Дрогобича.

Гумова промисловість. Вона представлена Дніпропетровським, Білоцерків
ським комбінатами шин та гумоазбестових виробів, Київським АТ “Київ-Гума”, 
Київським і Сумським регенераторними заводами, підприємствами у Бердянсь
ку, Запоріжжі, Харкові, Одесі, Ніжині та інших містах. Сажу виробляють у Да
шові, Стаханові та Кременчуку.

Основна хімічна промисловість. Виробництво кальцинованої соди зосере
джене в районах залягання солей та вапняків у Слов’янську і Лисичанську та у 
Красноперекопську. Сірчане виробництво розташовано в районах виробництва 
фосфорних і азотних добрив, у Костянтинівці, Сумах, Вінниці, Одесі, Горлівці, 
Дніпродзержинську й Лисичанську.

Мінеральні добрива
Фосфорні добрива на базі привізних апатитів Кольського півострова вироб

ляють на Вінницькому й Костянтинівському хімічних заводах, Сумському ВО 
“Хімпром” та Одеському суперфосфатному заводі. Певну роль відіграють руди 
Кролевецького (Сумська обл.), Ізюмського (Харківська обл.) та Придніпровсько
го родовищ фосфоритів.

Азотні добрива, основні центри – Дніпродзержинськ, Горлівка, Лиси
чанськ, Алчевськ, Сєвєродонецьк, Запоріжжя, Черкаси, Рівне.

Калійні добрива виробляють у Калуші на ВО “Оріана” і Стебницькому ка
лійному комбінаті, тобто в районі залягання калійних солей.

Полімерна промисловість (виробництво синтетичних смол і пластмас) розта
шована в Донбасі, Сєвєродонецьку (склопластики і пластмасові вироби), Запоріж
жі (кремній-органічні сполуки, синтетичні смоли), Дніпродзержинську (полівініл, 
полістирол), а також Калуші, Одесі, Києві, Фастові, де виробляють хімічну про-
дукцію. Вони стали центрами переробки синтетичних смол на пластмасові, плів
кові та інші вироби.

Промисловість хімічних волокон. Найбільші підприємства розміщені у Чер
нігові, Києві (Дарницький шовковий комбінат), Черкасах.
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