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Унікальні властивості каоліну зумовили велику кількість напрямків використання даної сиро-
вини. Каоліни мають широке застосування у промисловості при виробництві різноманітної продукції. 
У керамічному виробництві каоліни є основним сировинним матеріалом, який безпосередньо фор-
мує якість керамічних товарів, вогнетривів тощо. У виробництві парфюмерно-косметичних, лакофар-
бових, полімерних, гумових та інших товарів каолін використовується як наповнювач відповідної про-
дукції. Україна має значні запаси каоліну (близько 1110 млн. т), які становлять 8 % від загальносвіто-
вих і за обсягами розвіданих запасів поступається лише США, Великобританії та Китаю [1]. Сучасне 
промислове виробництво переважно орієнтоване на використання матеріалів з максимальним вміс-
том каолінітових мінералів і мінімальним вмістом кварцу, калієвого польового шпату, слюди, мінера-
лів оксидів заліза і титану [3]. Збільшення вироблення продукції з каоліну, на який так багата Укра-
їна, допоможе збільшити обсяг експортної продукції і тим самим посприяти розвитку налагоджен-
ню торгово-економічних відносин з іншими країнами. Не зважаючи на значні запаси та обсяги видо-
бування каолінів і хоча у середині минулого століття були отримані певні результати [2, 4], в Украї-
ні практично відсутні комплексні дослідження з питань перспектив розвитку виробництва збагачено-
го каоліну в Україні.

Виділяють три основні галузі використання каоліну: 
1. Целюлозно-паперова галузь - як наповнювач (зменшує вартість паперу і одночасно покра-

щує якість друку), а також покращує такі якості паперу, як яскравість, глянець, гладкість, а також по-
глинання чорнила. Мелований папір на 35% складається з каоліну. Серед продукції цієї галузі най-
більшого розповсюдження набули газетний папір, папір для друкування, особливо високоякісний па-
пір для різнокольорового друку.

 2. Фарфоро-фаянсове виробництво - каолін використовується з метою надання білизни про-
дукції. Основні сектори ринку збуту: скляні, порцелянові вироби, санітарно-технічні, столовий посуд, 
настінна плитка, вогнетривка кераміка. 

3. Хімічна промисловість - у виробництві фарб, в якості білого пігменту, гуми, пластику, скло-
волокна, де каолін використовується як джерело оксиду алюмінію, а також у фармацевтичній галузі.

Крім того він складає певну частину обсягу експорту України. На українському каоліні пра-
цює більша частина порцеляно-фаянсових заводів країн СНД та чимало в Європі, тоді як українські 
заводи зупинені. Відомо, що Україна до 1993 р. виробляла понад 1 млн. т збагаченого каоліну і вхо-
дила до лідируючої групи. На даний час обсяг виробництва в країні скоротився до 170–200 тис. т, що 
становить трохи більше 1% від світового виробництва. Це майже в 5 разів менше ніж вироблялося 
в 80-х роках або на порядок менше по відношенню до реального сировинного потенціалу держави. 

Виробництво вищих марок каоліну та розвиток промисловості на їх основі потребує викорис-
тання сучасного обладнання та новітніх технологій, яких країні на теперішній час бракує. Виняток ста-
новить тільки Глухівецьке родовище, на якому завдяки інвестиціям з 2002 року удосконалено техноло-
гічний процес, і почали зростати обсяги виробництва. Застаріле обладнання гірничо-збагачувальних 
комбінатів, відсутність наукових розробок по розвитку родовищ каоліну спричиняють зменшення об-
сягів виробництва збагаченого каоліну. Задля розвитку виробництва збагаченого каоліну в Україні 
слід прийняти такі дії: 1) залучення іноземних інвестицій; 2) налагодження економіко-торговельних 
зв’язків з країнами бізнес-партнерами по сумісному виробництві збагаченого каоліну; 3) проведен-
ня науково-дослідних робіт по детальнішому вивченню властивостей каолінів та подальше їх вико-
ристанні у розробці нових родовищ та створенні вітчизняного виробництваа продукції з каоліну, що й 
планується дослідити у подальшому.
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