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5.1. Загальна характеристика 

 

Хімічний комплекс охоплює галузі промисловості, що виробляють сировину й конструкційні 
матеріали. Найважливішою галуззю у цьому комплексі є виробництво з неорганічних та 
органічних речовин різних хімічних сполук для інших промисловостей. Сировинна база хімічної 
промисловості диференціюється залежно від природних та економічних особливостей окремих 
країн та регіонів. В одних 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 територіальних поєднань 
хімічних виробництв. Хімічне виробництво в міру вдосконалення технологічних методів може, в 
свою чергу, впливати на сировинну базу.  

Хімічна промисловість пов’язана з багатьма галузями. Вона комбінується з нафтопереробною, 
коксуванням вугілля, чорною та кольоровою металургією, лісовою промисловістю. Завдяки 
складній системі зв’язків утворюються такі або інші поєднання виробництв, з яких формуються 
міжгалузеві комплекси. До таких комплексів належить і хіміко-лісовий. В одних 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 визначає склад і напрям розвитку комплексу. Здебільшого 
лісова промисловість розглядається у цьому комплексі як постачальник деревини для хімічної 
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 гірничо-
хімічна промисловість. 

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

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

Гірничо-хімічна промисловість утворює сировинну базу передусім для неорганічної хімії. 

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 наявністю на їх території 
чималої кількості практично усіх видів хімічної сировини: нафти, газу, солей, фосфоритів тощо. 
Інші розвинуті країни значно залежать від імпорту хімічної сировини. 

Розвинені країни мають потужну багатогалузеву хімічну промисловість. Навпаки, у невеликих 
країнах розвинута переважно одна галузь. Наприклад, у Швейцарії – фармацевтична, у 
Нідерландах – гумовотехнічна промисловість. 
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У США хімічна промисловість зосереджена в штатах Нью-Йорк, Пенсільванія, Нью-Джерсі, у 
районі Великих озер, на узбережжі Мексиканської затоки та у Каліфорнії.   

У Німеччині виділяються Гейнсько-Вестфальський район, Рур, Гейнсько-Майнський район, 
Людвігсгафен, Гапле, Котбус.  

У Великобританії хімічна продукція виробляється у Ланкаширі та Північно-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-Західному районах. 

У територіально невеликих державах Європи хімічна промисловість концентрується у старих 
індустріальних районах. 

Основна хімія як галузь обіймає кислотну, содову промисловість та виробництво 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 Італії, Іспанії, Норвегії, Португалії, Росії, Японії, Іраку, США, Канаді. 

Провідне місце у виробництві добрив посідають країни Західної Європи, Північної Америки та 
Японії. Значне місце посідають також Росія, Україна, Казахстан, Білорусь. До найбільших 
виробників азотних добрив належать США, країни Західної Європи, Японія, Росія, Україна, Індія, 
Кувейт, Венесуела, Мексика, Румунія, Польща. У Чилі азотні добрива виробляються з природної 
селітри. 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, Того, Сенегалі, В’єтнамі. До найбільших виробників фосфорних добрив 
належать США, Марокко, країни Західної Європи, Україна, Казахстан, Індія, Росія, Бразилія, 
Польща, В’єтнам. 

Промисловість хімії органічного синтезу використовує сиру нафту. Це багатогалузеве 
виробництво. Підприємства тяжіють до районів нафтовидобутку, масового споживання 
нафтопродуктів та магістральних нафтопроводів. Виробництво синтетичних смол, пластмас 
зосереджене переважно у США, Німеччині, Японії, а також у Польщі, Чехії, Росії. Хімічне 
виробництво волокна – в економічно розвинених країнах: США, Японії, Великобританії, Італії, 
Франції, а також в Україні, Єгипті, Росії, Бразилії, Польщі, Білорусі. 

Виробництво синтетичного каучуку зосереджене у США, деяких країнах Західної Європи, Японії, 
Канаді. Ця галузь швидко розвивається повсюди – особливо у Європі, хоча є країни – Австралія, 
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Швеція, Фінляндія тощо, де немає такого виробництва. Це пояснюється високою вартістю нафти, 
слабкістю внутрішнього ринку, іншими несприятливими обставинами. 

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

Хімічна промисловість України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


