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Головні показники. Географія галузі 

Чорна металургія – база розвитку машинобудування та багатьох інших галузей, яка включає 
виробництво чорних металів, труб, прокату, феросплавів, металовиробів, коксохімічну 
промисловість, вторинну обробку металів (в Україні до чорної металургії відносять також 
видобування і збагачення руд). 

Виділяються такі типи металургійних заводів: а) інтегровані підприємства (комбінати) повного 
циклу великої потужності (до 16 млн. т сталі за рік) по виробництву чавуну, сталі, прокату; б) 
інтегровані підприємства (комбінати) повного циклу середньої потужності (до 3-5 млн. т) по 
виробництву чавуну, сталі, прокату; в) переробні підприємства по виробництву сталі, прокату, які 
працюють на металевому брухті (в т. ч. мінізаводи потужністю до 1 млн. т); г) переробні заводи 
по виробництву електросталі, прокату з металевого брухту (потужністю 100-150 тис. т); д) 
прокатні та трубопрокатні заводи; е) феросплавів і метизні підприємства 4-ї переробки (обробка 
прокату), агломераційні і по виробництву окатишів. 

Чорні метали виробляють 67 країн світу. В 1994 р. світовий обсяг випуску сталі становив 726,5 
млн. т, у тому числі в промислово розвинутих країнах – 376,9 млн. т, в країнах Латинської 
Америки – 43,3 млн. т. Перше місце в світі у виробництві сталі посідає Японія (97,2 млн. т), друге 
– Китай (92,2 млн. т), третє – США (70,1 млн. т), Україна (22,8 млн. т, див. табл. 3.2.1). Розвинуті 
країни спеціалізуються на виробництві високоякісної сталі, а країни, що розвиваються, – на 
виробництві масових видів металу. 

 

 

Основні типи розміщення чорної металургії: 1) на місцевій сировині – Донбас і Придніпров’я 
(Україна); 2) на базі залізорудних ресурсів – Лотарингія (Франція), Урал (Росія); 3) на базі 
ресурсів коксівного вугілля – Рур (Франція), Пенсільванія (США), Донбас (Україна); 4) в портах і 
припортових районах, великі інтегровані заводи на імпортних руді і паливі – заводи Японії, 
Франції (Дюнкерк, Фоссюр-Мер), Великобританії (порт Голбот); 5) на базі привізної сировини у 
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великих центрах споживання сталі – США (Чикаго, Детройт); 6) в районах споживання – невеликі 
заводи, переважно переробні, – США, Італія, Росія (Москва, Волгоград). Важливою формою 
розміщення чорної металургії є не ізольовані металургійні центри, а металургійні райони. Це 
насамперед стосується США (Клівленд – Детройт – Чиказький район – 60 млн. т сталі на рік), 
Німмеччини (Рейнсько-Вестфальський район), України (Донбас – Придніпров’я) [8]. 

Щодо нашої країни, то Україна має велику мінерально-сировинну і паливну бази для розвитку 
чорної металургії. До того ж запаси сировини і палива розміщені в безпосередній близькості одне 
від одного. 

Розміщення запасів основних сировинних ресурсів металургійного виробництва – вугілля і 
залізної руди – вплинуло на розміщення металургійних заводів. На території України 
сформувалося три райони чорної металургії: Донецький, Придніпровський і Приазовський. 

Придніпровський металургійний район включає металургійні підприємства Дніпропетровська, 
Дніпродзержинська, Запоріжжя, Кривого Рога, Нікополя і Новомосковська. У формуванні цього 
району головну роль відігравало близьке розміщення великих запасів залізної руди і наявність 
водних ресурсів. Коксоване вугілля потрапляє з Донбасу. За обсягом виробництва якісного 
металу Придніпровський район є провідним в Україні (серед металургійних підприємств – завод 
ім. В.І.Леніна в Кривому Розі виробляє найбільшу кількість сталі, поступаючись в цьому тільки 
Магнітогорському металургійному комбінату), однак за загальним обсягом виробництва металу 
поступається Донецькому району. 

Металургійні заводи в Дніпропетровську (ім. Г.І.Петровського, ім. Комінтерну), Дніпродзер-
жинську (ім. Ф.Е.Дзержинського), Запоріжжі (“Запоріжсталь”, “Дніпроспецсталь”), Кривому Розі 
(ім. В.І.Леніна) виробляють метал і прокат.  

Для забезпечення водою Криворіжжя збудовано канал Дніпро – Кривий Ріг, що дозволило значно 
зменшити дефіцит технічної води. 

До Донецького металургійного району відносяться підприємства чорної металургії Донецької (за 
винятком заводів м.Маріуполь) і Луганської областей. Металургійні заводи району 
використовують кокс з місцевого вугілля, привізну залізну руду з Криворіжжя (частково з 
родовищ Курської магнітної аномалії), в основному місцеві флюси і вогнестійкі матеріали, 
марганцеву руду Нікопольських родовищ з Придніпров’я. В Донецькому районі відчувається 
дефіцит води для чорної металургії, що трохи стримує ії розвиток. Прокладений раніше канал 
Північний Донець – Донбас не вирішив повністю проблеми водопостачання Донбасу. Тому зараз 
будується канал Дніпро – Донбас, перша черга якого вже діє. 

Великі металургійні заводи знаходяться в Донецьку, Макіївці (ім. С.М.Кірова), Костянтинівці, 
Краматорську, Єнакієвому та інших промислових центрах. 

Приазовський металургійний район – найменший з металургійних районів України як за 
кількістю підприємств, так і за обсягом вироблюваної продукції. Металургійні підприємства 
Приазов’я сконцентровані в основному в Маріуполі. Це гіганти чорної металургії – заводи 
“Азовсталь” та ім. Ілліча [12].  

 


