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літій-фтористого геохімічного типу не викликає запи-
тань, то стосовно наунсдорфських слід сказати, що во-
ни за речовинним складом більш подібні до гранітів 
стандартного геохімічного типу. Останні, скоріш за все, 
є породними представниками ранньогорських гранітів, 
тоді як перші, без сумніву, – пізньогорські утворення. 

Висновки. Результати різноваріантного співстав-
лення речовинного складу рідкіснометальних гранітів 
західної, середньої, східної частин Рудних Гір і україн-
ських гранітоїдів математичними методами показали, 
що в петрохімічому і геохімічному відношенні найбільш 
наближеними до рудногорських металоносних порід на 
території УЩ є граніти кам'яномогильського комплексу. 
Припускається, що в межах їхнього поширення могли 
формуватися рудопрояви або окремі родовища олова. 
Питання лише в тому чи не знищені вони ерозією. Оче-
видно, що саме з цими процесами пов'язаний той факт, 
що досі на території поширення кам'яномогильських 
гранітів не виявлено жодного рудопрояву, а тим більше 
родовища, олова. 

Характерно, що петрохімічно-геохімічна спорідненість 
досліджених нами рідкіснометальних гранітів обох регіо-
нів підтверджується практично ідентичною (за деяким 
винятком) акцесорною мінералізацією. Основним рудним 
мінералом як для гранітів Рудних Гір, так і УЩ є касите-
рит, локально – молібденіт. Крім того, в літій-фтористих 
гранітах Рудних Гір зустрічається також вольфраміт. В 
гранітах стандартного геохімічного типу олово здебіль-
шого не утворює власних мінералів. В цьому випадку 
його основним мінералом-носієм є біотит [10]. 
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Графіт, як один з важливих складових сучасної техніки та виробництва, відіграє для будь-якої країни важливу роль. 

Властивості цього мінералу дозволяють використання його, як і вуглецю в цілому, у всіх галузях народного господарст-
ва, науки та техніки. В роботі розкрито основні зміни в промислових секторах споживання та виробництва графіту в 
Україні та світі.  

Graphite, as one of the most important components of modern technology and production, played for any country an important role. 
The properties of this mineral allow you to use it as and carbon in General, in all sectors of the national economy, science and technology. 
The work covers the main changes in the industrial sectors of consumption and production of graphite in Ukraine and in the world. 

 
Вступ. Графіт дуже широко використовується в різ-

номанітних галузях промисловості, зокрема для вироб-
ництва ливарних форм, тиглів, реторт, вогнетривів, аку-
муляторів, електродів, метало-графітових виробів, коло-
їдно-графітових препаратів тощо. Окрім того, як алотро-
пна модифікація вуглецю, графіт має надзвичайно важ-
ливе наукове значення, зокрема для аналізу походження 
та еволюції органічного світу, вуглеводнів та ін. На даний 
час, завдяки новітнім досягненням світової науки, галузі 
використання вуглецю постійно розширюються. Достат-
ньо згадати такі природні та синтезовані різновиди як 
алмаз, лонсдейліт, карбін, фулерени та ін. Останніми 
роками на основі графіту було отримано новий перспек-
тивний матеріал – графен [6, 7]. 

Мета роботи. Визначення особливостей кон'юнкту-
ри ринку графіту, що передбачає аналіз динаміки видо-
бутку, виробництва, споживання мінеральної сировини 
в Україні та світі. 

Виклад основного матеріалу. Графітові руди за 
структурно-текстурними ознаками поділяються на явно- 
та приховано кристалічні. Перший тип поділяється на 
щільнокристалічний та лускатий різновиди, що мають 
найбільшу промислову цінність. Лускаті руди з вмістом 
графіту понад 3 % є промисловими внаслідок спроще-
ної технології збагачення, що полягає в розмелюванні і 
селективній флотації графіту з одержанням концентра-
тів високої чистоти. Щільнокристалічний різновид утво-
рює масивні чи вкраплені руди з вмістом 15-90 % графі-
ту. Багаті руди піддають ручній рудорозборці, бідні зба-
гачують. Серед прихованокристалічного графіту 
виділяють щільну та тонкодисперсну відміни, він набу-
ває промислового значення при вмісті його в рудах 80-
90 %, оскільки не збагачується флотаційним методом, а 
піддається тільки розмелюванню.  

Руди графіту контрастні в геоелектричних полях і 
добре фіксуються методами електророзвідки завдяки 
дуже низькому опору. 
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Основні галузі застосування природного графіту: 
 металургія (виробництво тиглів, ливарних форм, 

вогнетривів, протипригарних фарб); 
 нафтогазова галузь; 
 електрохімія; 
 -машинобудування, авіаційна та космічна техніка 

(гальмівні колодки і накладки, самозмащувальні меха-
нічні частини – підшипники і вкладки). У зв'язку з замі-
ною азбесту у виробництві гальмівних накладок різко 
зросла доля графітного компоненту з 1-2 до 15 %; 

 атомна промисловість використовує виготовлені з 
графіту блоки та деталі реакторів. У цьому випадку ва-
рто зауважити, що значимість сировини для галузі на 
сучасному етапі знижується, оскільки все більше засто-
совується штучний графіт, отриманий на основі похід-
них нафти та вугілля.  

Традиційною галуззю застосування графіту залиша-
ється виробництво олівців.  

На сучасному етапі світові запаси графіту є значни-
ми, ними володіють більшість країн світу. Проте, розпо-
діл цих запасів територіально нерівномірний, тому ли-
ше деякі деяких держав видобуток даної сировини є 
рентабельним.  

Основні поклади графітових руд (86 %) зосереджені 
в Китаї. Значними запасами, особливо з огляду на порі-
вняно невелику територію, володіють Мексика, Чехія та 
Мадагаскар. Темпи видобутку графіту в кожній з цих 
країн різні (табл. 1). Так, наприклад, країна, що володіє 
меншими запасами (Бразилія), видобуває більше сиро-
вини, ніж країна з більшими запасами (Мексика). Тобто 
для економіки кожної держави графітовидобувна галузь 
має різну значимість.  

 
Таблиця  1  

Світовий видобуток графіту по країнах (т) [8] 
Країна 2005 2006 2007 2008 2009 

Бразилія 77 494 76 194 77 163 76 200 76 200 
Канада 28 000 28 000 28 000 27 000 25 000 
Китай 720 000 720 000 800 000 810 000 800 000 
Чехія 3 000 5 000 3 000 3 000 -- 
Індія 130 000 120 000 130 000 140 000 130 000 
Північна Корея 32 000 30 000 30 000 30 000 30 000 
Республіка Корея 39 68 52 73 70 
Мадагаскар 6 400 4 857 5 000 5 000 5 000 
Meксика 12 357 12 500 12 500 7 229 5 011 
Норвегія  2 300 2 300 2 000 2 000 2 000 
Шрі-Ланка 3 000 5 756 9 593 10 000 11 000 
Швеція 800 800 800 800 800 
Tуреччина 100 300 400 400 400 
Україна 10 400 5 800 5 800 5 800 5 800 
Узбекистан  60 60 60 60 60 
Зімбабве 4 298 6 588 6 000 5 000 2 500 
Сума 1 030 000 1 020 000 1 110 000 1 120 000 1 090 000 

Примітка: – дані відсутні 
 
Починаючи з 2005 р. світове виробництво природно-

го графіту збільшилось на 6.6 %, до 1.20 млн т. Проте, 
в 2010 р. спостерігається загальний деякий спад. Коли-
вання сумарного видобутку в 2005-2010 рр. відображені 

на рис. 1. З огляду на ці дані, можна зробити висновок, 
що кризові 2008-2009 рр. фактично не вплинули на ви-
добуток даної сировини в світі, проте їх наслідком ста-
ло скорочення видобутку в 2010 р. [8, c. 68]. 

 

Обсяг 
світового 
видобутку 
графіту 

 
Рис. 1 Обсяг світового видобутку графіту 

 
За прогнозами Industrial Minerals на 2009 р. експорт 

природного графіту всіх країн-експортерів, окрім Китаю, 
мав би знизитись на 20-30 % у зв'язку зі скороченням 
об'ємів виробництва в галузях, що використовують да-
ну сировину. Як показує досвід, світовий попит на гра-
фіт був дуже слабким протягом останнього кварталу 
2008 р. і в першій половині 2009 р, що пов'язано з гло-
бальною рецесією на промислових секторах. Однак, в 
другій половині 2009 р. в усьому світі попит на графіт 
почав повільно зростати.  

Основними постачальниками природного графіту, в 
порядку зниження тоннажу, були: Китай, Мексика, Ка-

нада, Бразилія і Мадагаскар, на які, при їх поєднанні, 
припадає 98 % від об'єму і 90 % від вартості всього сві-
тового імпорту. Варто зазначити, що Китай є світовим 
лідером на протязі останніх 15-20 років. Найбільшим 
виробником природного графіту в Китаї є компанія 
Qingdao Haida Graphite Co Ltd (провінція Шаньдунь, 
місто Циньдао). Протягом 2010 р. Китай займав голо-
вне місце на світовому ринку графіту, і його виробницт-
во в Китаї, як очікується, продовжуватиме рости. 

Мексика забезпечувала світовий ринок аморфним 
графітом, а Шри-Ланка, одночасно з Чилі – його пило-
вим різновидом. Китай і Канада, в порядку зниження 
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тоннажу, є основними постачальниками кристалічного 
лускатого і пилу лускатого графіту. 

В останні роки Канада відкрила ряд нових покладів 
графіту, і ця тенденція, як очікується, буде продовжува-
тися в протягом найближчих декількох років.  

У 2008-2009 рр. загальний обсяг світового експорту та 
імпорту природного графіту знизився на 16 та 27 % відпо-
відно. Це пов'язано зі зниженням об'ємів виробництва в 
металургійній та автомобільній галузях промисловості, які 
є основними споживачами природного графіту. 

Серед країн світу найбільшими споживачами приро-
дного графіту (близько 50 % всього об'єму природного 
графіту) в 2006-2009 рр. виступили такі промислово 
розвинені країни як Японія, Німеччина, та США. Ці краї-
ни є провідними імпортерами графіту, їх частка імпорту 
становить близько 350-450 тис. т. 

Вартість природного графіту та диференціація цін 
визначається за його сортами – найбільша ціна визна-
чена для типу графіту з максимальним вмістом вуглецю 
в даному сорті. У 2006 р., коли постачання природного 
графіту були широко доступні, головним чином – з Ки-
таю, ціни на сировину були низькі. До 2008-2009 рр. 
ціни досягають максимуму внаслідок браку постачань 
(рис. 2). Причиною стало зниження обсягів експорту 
китайського графіту в 2008 р. Ціновий максимум на 
природний графіт відзначений у серпні-вересні 2008 р., 
на початку 2009 р., після незначного спаду, ціни знову 
починають рости. Середня ціна за тонну кристалічного 
графіту з вмістом вуглецю 94-97 % за період часу 2004-
2009 рр. збільшилася в середньому на 44-50 % [3]. 

 

вартість, $/т 

світове виробництво, тис  т 

рік 
 

Рис. 2. Динаміка цін на природний графіт на світовому ринку, період 2002-2009 рр. 
 

Україна також володіє значними запасами графіту. 
Серед країн СНД вони є найбільшими. Всього на тери-
торії України нараховується близько 100 родовищ і 
проявів графіту, що приурочені до порід архею та ниж-
нього протерозою.  

Графітоносна провінція Українського щита включає 
в себе чотири графітоносні райони – Волинський (Бур-
тинське), Побузький (Завалівське), Криворізький (Бала-
хівське, Петрівське родовища) та Приазовський (Трої-

цьке, Маріупольське) [2, c. 121]. Адміністративно родо-
вища приурочені до Запорізької, Кіровоградської, Доне-
цької та Хмельницької областей. Найбільша кількість 
запасів графіту припадає на Кіровоградську область за 
рахунок розміщення на її території запасів Завалівськог 
та Балахівського родовищ (рис. 3).  

Значні запаси Хмельницької області обумовлені 
розміщенням на її території Буртинського графітового 
родовища (табл. 2). 
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Рис. 3. Розподіл запасів графіту по областях 

 
Таблиця  2  

Запаси графіту на основних графітових родовищах України [2] 
Ступінь геологічної вивченості та величина запасів, тис. т 

А В С1 А+В+С1 С2 Родовище 
руда графіт руда графіт руда графіт руда графіт руда графіт 

Троїцьке       20,27 163 252 14 
Петрівське 2002 125 650 42 4871 373 7523 540 1696 115 
Маріупольське 149 7 248 10 3043 118 3440 135 1347 41 
Завалівське   17489,1 1210,4 77701 4836,8 62526 263 14613 744,2 
Балахівське   4326 289 19610 1013 23,936 1,302 18469 820 
Буртинське   28165,3 1736 85225,6 4848,7 113390,9 6584,7 16586,7 898,9 
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У наведених нижче таблицях дано основну характери-

стику графітових родовищ України, що враховані держав-
ним балансом: середній вміст графіту, група складності 
родовища, потужності рудних тіл та порід перекриття, сту-
пінь геологічної вивченості, величина запасів тощо. Дані 
показники в багатьох випадках визначають перспектив-

ність родовища для промислової розробки. Так, напри-
клад, важливою умовою при освоєнні родовища є харак-
тер порід перекриття, адже більш економічно привабли-
вим є родовище, де породи перекриття також викликають 
промисловий інтерес і можуть розроблятися супутньо (За-
валівське, Балахівське, Буртинське) (таб. 3). 

 
Таблиця  3  

Основні геологічні параметри графітових родовищ України 
Потужність порід 

перекриття Родовище 
Група  

складності  
геологічної будови 

Потужність 
рудного  

тіла, м (макс.)

Вміст графіту 
(середній) 

від до 

Промислове значення  
та характер порід перекриття 

Троїцьке 3 300 8,04 0,2 8 
розміщено в санітарно-охоронній 
зоні Бердянського водосховища 

Петрівське 3 50 7,18 3,5 20 малопродуктивні землі 
Маріупольське 2 250 3,92 0,7 35 орні та малопродуктивні землі 

Завалівське 2 80 6,2 8 45 
будівельний камінь, піски, глини 
(пром.знач) 

Балахівське 2 300 4,94 2 10,3 піски та глини (пром.зн) 
Буртинське 2 49 5,85 20 36 глини (пром.зн.) 

 
На даний час експлуатується Завалівське родовище 

(ВАТ "Заваллівський графітовий комбінат" державного 
концерну "Укрцемент" розробляє Південно-Східну діля-
нку, проектна потужність – 35 тис т графітового концен-
трату), Балахівське та Буртинське готуються до викори-
стання і перебувають на державному балансі України. 
Хоча Маріупольське родовище не розробляється, Марі-
упольський графітовий комбінат активно експлуатуєть-
ся ВАТ "Маркограф" і випускає графітову продукцію. 
Сировиною для комбінату слугують відходи металургій-
них комбінатів, підприємств електротехнічної промис-
ловості та ін. Частково ввозиться концентрат із Зава-
лівського комбінату. Маріупольський комбінат випускає 
3 види графіту: акумуляторний, мастильний і графіт для 

спецсталі. Споживачами товарного графіту є машино-
будівні і металургійні підприємства Донбасу [5, c. 20]. У 
найбільшому та освоєному Побузькому районі на базі 
Завалівського родовища діє однойменний графітовий 
комбінат, що на 70-80 % забезпечував усі потреби ко-
лишнього СРСР, а Україна була практично монополіс-
том із виробництва графітової продукції. На сьогодні 
споживачами Завалівського графітового комбінату є 
підприємства України та країн Далекого і Близького 
зарубіжжя (Росії, Білорусі, Латвії, Німеччини, Польщі, 
Туреччини, Литви, Молдови, Туркменистану, Грузії, 
Японії, Австрії, Словаччини та ін.). У 2010 р. розробка 
руд Завалівського родовища була призупинена. 

 
Основні споживчі та об'єми споживання 

продукції ВАТ Завалівський графітовий комбінат

кількість графіту, що надійшла 
підприємствам України, т 

кількість графіту, що надійшла на 
підприємства Близького та 
далекого зарубіжжя,т 

 
Рис. 4. Споживачі та об'єми споживання українського графіту 

 
На даний час в Україні існують перспективи розши-

рення сировинної бази графіту. Руди з високим вмістом 
графіту виявлені на Млинківській площі в Кіровоградсь-
кій області; на Середньому Побужжі виявлено 7 перс-
пективних ділянок (Дубінівська, Демов´ярська, Собати-
нівська, Східно-Савранська, Котовська, Південно-
Хащуватська, Шамраївська). 

Напрямки розвитку графітовидобувної галузі України 
прописані у "Загальнодержавній програмі розвитку міне-
рально-сировинної бази України на період до 2030 року" 
[1, c. 241], де першочерговими завдяннями є виявлення 
активних запасів графіту на території Української графі-
тоносної провінції, проведення оціночних робіт по вже 
виявлених ділянках та модернізація виробництва на За-
валівському графітовому комбінаті за рахунок випуску 
принципово нових дефіцитних виробів із терморозшире-
ного та силіцируваного графіту для різних галузей про-
мисловості, ракетно-космічної техніки тощо 

Висновки. На сьогоднішній день графіт є важливою 
промисловою сировиною для багатьох країн світу. Зна-

чний вплив на галузь спричинили кризові явища в сві-
товій економіці, проте на даний час спостерігається 
ремісія графітовидобувної галузі багатьох країн світу і 
відновлення потужностей промислових секторів, що 
використовують графіт. Запаси та ресурси графіту в 
Україні залишаються традиційно значними, вони здатні 
цілком забезпечити потреби вітчизняної промисловості 
та зайняти провідне місце на світовому ринку. 
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