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Додаток до листа  

Профспілки металургів і гірників України  

від   19.07.2022     N 01-БМ/121 
 

 

СТАН ГІРНИЧО-ДОБУВНОЇ ТА МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ 

Даний документ містить результати моніторингу та аналізу  

повідомлень  і даних українських та іноземних інформаційних джерел  

з відповідними висновками станом на 07.07.2022 

 

Для вирішення проблем економіки України, яка перебуває зараз у важкому стані у 

зв’язку з війною, сьогодні ведеться важливий діалог між державою та представниками бізнесу з 

нагальних питань підтримки виробництва, надання послуг, фінансування армії та здійснення 

соціальних видатків для підтримки населення. 

З початку війни вітчизняний бізнес зазнав величезних збитків та руйнувань. 

Українська економіка, стратегічним сектором якої є експортно орієнтована 

гірничо-металургійна галузь, дедалі швидше та глибше інтегрується в економіку світу, у 

тому числі, внаслідок військової агресії росії та надання великої міжнародної допомоги.  

Для відбудови України потрібні мільярдні інвестицій, нові технології, передовий 

досвід та реформи.  
 

Згідно з макроекономічними висновками НБУ за червень п. р. глобальна економіка 

сповільнилася і ці  ризики посилюються. Стримується промислове виробництво у світі. 

Головні причини цього: 

- млявий попит,  

- висока інфляція, 

- порушення логістичних шляхів постачання на тлі карантинних обмежень у Китаї та 

війни в Україні. 

Сповільнилися темпи зростання нових замовлень і міжнародної торгівлі. 

Виробничі витрати компаній зростають темпами, найвищими з 2008 року 

(найбільші темпи зростання - у квітні 2022-го), і все частіше перекладаються на клієнтів 

через відпускні ціни, що призводить до рекордних темпів інфляції в США та Європі. 

В США та Єврозоні індекс інфляції зараз перевищує 8%. Інфляція у Польщі сягнула 

13,9%, в Естонії — понад 20%. Востаннє на Заході таку інфляцію фіксували ще у 1970 роках. 

Серед основних причин такої інфляції - емісія грошей під час ковіду, подорожчання 

енергоносіїв, очікування нових санкцій, нестача продовольства через заблоковані українські 

порти. У сусідів України на ціни також тисне попит з боку біженців.  

Найбільший вплив на глобальну інфляцію мали ціни на продовольство та енергію.  

26 червня на саміті G7 було констатовано настання чималих проблем у світовій 

економіці, перед якою постала загроза рецесії (тривалого та стійкого падіння темпів 

економічного зростання). 

Для глобальної економіки в стані рецесії характерними є наступні чинники: 

- підвищення витрат виробників 

- зростання споживчих цін (при цьому з певного моменту виробники вже не зможуть 

закладати свої витрати у відпускні ціни) 

- падіння споживчого попиту  

- скорочення виробництва  

- зростання безробіття  

- зниження доходів споживачів  

- зменшення продажів 

і новий цикл, починаючи зі скорочення виробництва. 
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Виробнича інфляція перебуває на максимумах за багато десятиліть. У США індекс 

цін виробників у травні становив 10,8%, що є рекордом за 35 років, у Німеччині ціни 

виробників зросли в порівнянні з травнем минулого року на 33,6%, чого не було з 1949 року. 

Споживчі ціни зростають темпами, яких у США та Європі не бачили з першої половини 1980-х. 

Негативним є наявність передумов для подальшого зростання цін виробників:  

- виробничі та логістичні ланцюжки, що не відновилися після коронакризи,  

- подорожчання енергоносіїв,  

- війна в Україні,  

- можливий воєнний конфлікт у Тайвані,  

- необхідність боротьби з високою інфляцією.  

 

Стан ГМК: наслідки воєнних дій для підприємств галузі,  

збереження виробничого потенціалу ГМК 
 

До війни металургія була для України найбільшим джерелом експортних надходжень. 

Наразі її виробничі та експортні можливості підірвані: низку підприємств було знищено, деякі - 

зупинено, частина відновила роботу лише частково. 

Війна порушила виробничий ритм роботи підприємств ГМК та нанесла їм великих 

фізичних і економічних втрат - вона вдарила по тих об’єктах, які в основному були зосереджені 

на Сході країни, де зараз ведуться активні бойові дії.  

Зокрема, під час бойових дій втрачено провідні меткомбінати «Азовсталь» і ММК 

Ілліча. Постраждало й найбільше в Європі коксохімічне підприємство - Авдіївський коксохім. 

Російський ворог цілеспрямовано руйнував і руйнує потужний економічний потенціал держави. 

Сьогодні металургія знаходиться у вкрай важкому стані. На «Запоріжсталі», 

«Каметсталі» забезпечити відвантаження продукції приблизно на 15 відсотків. Критичною є 

ситуація на Авдіївському КХЗ. Проблема забезпечення підприємств коксом після зупинки 

АКХЗ  загострилася. 

Рівень роботи всіх металургійних підприємств можна оцінити у 10-15% від того, що 

було до війни. Але вироблену продукцію майже неможливо вивезти. Практично відсутній 

внутрішній ринок, немає державної програми з будівництва,  відсутнє державне замовлення.  

Зруйнований Маріуполь та блокування портів за оцінкою Forbs обійдуться 

металургам у 10 млрд дол.  

Група «Метінвест» створила робочу групу для роботи над проектом нової 

«Азовсталі», яку планує відновити в Маріуполі (інтерв’ю виданню Delo.ua генерального 

директора «Азовсталі» Енвера Цкітішвілі). Група має намір після визволення захоплених 

територій відновити завод «Азовсталь» є ключовим підприємством у структурі української 

економіки. Згідно з інформацією GMK Center, це кожна 5-та тонна сталі, 0,6% ВВП України та 

3,8% експорту товарів. 

Важко працюють інші великі металургійні підприємства - «Запоріжсталь», 

«АрселорМіттал Кривий Ріг». Останнє у січні-травні 2022 року відрахувало до бюджетів усіх 

рівнів 6,2 млрд грн податків та зборів, але з липня, виходячи з важких умов діяльності, 

переважна частина трудового колективу, включно з топ-менеджментом, буде  переведена 

працювати на  2/3 навантаження.  

Продовжують працювати із значно меншим навантаженням  «Дніпроспецсталь», 

Запорізький завод феросплавів, «Запоріжкокс» та «Запоріжвогнетрив», підприємства 

Дніпропетровської області. 
 

«Метінвест» оголосив про тимчасове з 1 липня зупинення роботи трьох своїх ГЗК. 

Передбачається тимчасове зупинення видобутку на Південному, Інгулецькому та Північному 

гірничо-збагачувальних комбінатах. З гірничо-збагачувальних комбінатів продовжить 

працювати лише ЦГЗК, але зі зменшенням потужності. 

Згідно прес-релізу «Метінвесту», також з 1 липня скоротить потужності до однієї домни 

«Каметсталь». 
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Таке рішення компанія пояснює проблемами у логістиці, високою собівартістю 

металопродукції та зовнішніми факторами (істотне падіння цін на чавун та сталь, скорочення 

попиту та обсягів споживання сировини). 
 

Провідні експерти та представники роботодавців галузі свідчать - національний ГМК  

знаходиться у вкрай важкому стані.  

Окрім порушення логістики та втрати ринків, виробництво продовжує бути  обмеженим 

комендантською годиною, блокадою портів, погіршенням платіжної дисципліни, а також 

окупованими або знищеними виробничими потужностями - нині близько 40% довоєнних 

потужностей українського виробництва сталі опинилися під окупацією або розташовані в 

безпосередній близькості від району бойових дій. 

 

Україна у світовому рейтингу металургійного виробництва  

Чавун 

За даними Всесвітньої асоціації виробників сталі Worldsteel (не співпрацює з росією), за 

5 місяців 2022 р. металургійними підприємствами країн світу вироблено 586 млн т чавуну, з 

яких 540,6 млн т доменним способом і 45,4 млн т методом прямого відновлення. Це на 5,6% 

нижче за показник аналогічного періоду 2021 р. (620,5 млн т). Перше місце належить 

Китайській Народній Республіці, металурги якої в січні-травні 2022 р. виплавили 360,9 млн т 

чавуну, що на 5,9% нижче показника 5 місяців 2021 р. (383,5 млн т). Частка китайського чавуну 

в світовому виробництві за 5 місяців 2022 р. становить 61,6%. 

Україна  обіймає 12-ту позицію серед 40 країн-виробників чавуну (4,15 млн т або 

46,7% відносно січня-травня 2021 р.). 

 
Сталь 

Світова виплавка сталі за 5 місяців 2022 р. становить 791,8 млн т, що на 6,3% нижче 

показника січня-травня 2021 р. (844,7 млн т). Лідером тут також є Китайська Народна 

Республіка, яка виплавила 435,02 млн т, що на 8,7% нижче показника 5 місяців 2021 р. (476,5 

млн т). Частка КНР у світовому виробництві сталі становить 54,9%. 

Україна обіймає 18-те місце серед 64 країн-виробників сталі (4,24 млн т або 47,2% 

відносно січня-травня 2021 р.). 

 

За даними ОП «Укрметалургпром» в Україні за перші 5 місяців 2022 року випуск 

металургійної продукції знизився в середньому на 47% порівняно з аналогічним періодом 

минулого року. 

За 5 місяців 2022 року вироблено: 

- чавуну   4,15 млн т (46,7% відносно січня-травня 2021 р.), 

- сталі       4,24 млн т (47,2%), 

- прокату  3,79 млн т (47,3%). 
 

Одним із найважливіших післявоєнних завдань України буде відновлення країни, 

зокрема, відбудова міст і селищ та відродження бізнесу на деокупованих територіях.  

Після війни металургія має стати драйвером відновлення економіки України, 

зокрема, через посилений попит на металоконструкції на локальному ринку. 
 
  

Зайнятість та робочі місця, збереження кваліфікованих кадрів, рівень 

заробітних плат 

За відсутності офіційної статистичної інформації в Україні щодо рівня зайнятості, 

середньої заробітної плати по країні в цілому та в провідних галузях, у тому числі і в ГМК, 

висновки щодо цих показників доводиться робити на основі даних, які надаються первинними 

організаціями ПМГУ, або публікуються на порталі Work.ua та на інших інформаційних 

ресурсах. 
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Станом на 01.07.22 на порталі Work.ua представлено 3 783 572 резюме кандидатів на 

працевлаштування (+2,9% у порівнянні зі значенням на 01.06.22) та лише  35 443 вакансій від 

роботодавців (+104 %). 

Спостерігається суттєве (більше, ніж в 2 рази) збільшення кількості вакансій від 

роботодавців, проте воно є неспівставним з кількістю резюме пошукувачів роботи.  

Попит на працевлаштування майже у 107 разів перевищує пропозиції на ринку 

праці. 

Аналіз кількості працівників на працюючих підприємствах ГМК в сучасних умовах 

можна виконати лише по тим підприємствам, на яких діють первинні організації ПМГУ та які 

надають таку інформацію. 

На підприємствах, за якими є дані, відзначається суттєве скорочення чисельності 

працівників у травні в порівнянні з січнем 2022 року: 

на гірничодобувних  - від 1% до 41%; 

на  коксохімічних -     до 11%; 

на підприємствах чорної металургії  - від 7%-8% на більшості підприємств і до 41% на 

окремих; 

на трубних підприємствах від 1% до 7%. 

В травні 2022 р. в простої з оплатою у розмірі 2/3 тарифної ставки перебувала значна 

частина працівників галузі (більше 70% на окремих підприємствах). До того ж, 6 липня 2022р. 

керівництво ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на офіційних ресурсах підприємства 

повідомило, що з липня переважна частина колективу працюватиме на 2/3 навантаження. 

Суттєвою проблемою ГМК є втрата кваліфікованих спеціалістів, багато з яких 

переїхали в інші регіони та за кордон. Так, за даними ресурсу «Економічна правда», на 

підприємствах «Метінвесту» в Маріуполі працювали близько 35 тис людей – лише з половиною 

з них вдалося встановити зв'язок.  

Тому, для збереження кадрового потенціалу ГМК України необхідно знаходити 

можливості щодо працевлаштування робітників з тимчасово окупованих регіонів на 

інших підприємствах, які працюють, та їх перенавчання. 
 

Рівень заробітних плат на вітчизняних підприємствах протягом воєнних місяців 

суттєво скоротився.  

Середня заробітна плата пропозиції та попиту на ринку праці в Україні на 01.07.22, 

розрахована за даними, неведеними у вакансіях та резюме порталу Work.ua на цю ж дату, 

становить: 

середня заробітна плата за вакансіями - 13 650 грн (+0,4% у порівнянні зі значенням 

на 01.06.22), середня ЗП за резюме 15 602 грн (+0,6%). 

Бажана кандидатами на працевлаштування заробітна плата у резюме перевищує 

заробітну плату, вказану роботодавцями у вакансіях, усереднено по ринку праці на 14,3%. 

Середня заробітна плата в Україні за даними Державної служби статистики у 2021 році 

склала 14 014 грн., а у січні 2022 року - 14 577 грн.  

Скорочення заробітних плат значно відчули працівники  підприємства ГМК України. 

Так, падіння рівня заробітної плати в квітні у порівнянні з січнем 2022 року становить:  

➢ на гірничодобувних підприємствах –      до 37%;  

➢ на коксохімічних підприємствах -           до 53,6%; 

➢ на підприємствах чорної металургії  -   від 11,6% до 30%; 

➢ на трубних підприємствах -                      до 36%. 
 

Соціальний діалог та колективно-договірна робота  

в умовах воєнного стану 
 

Працюючи у складних умовах воєнного стану і реформування трудового 

законодавства, яке обмежує права працівників,  організації ПМГУ докладають зусиль для 

максимально можливого збереження рівня соціального захисту членів ПМГУ, у тому числі 

виходячи з реалій дії норм прийнятого Закону України від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ «Про 

організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». 

https://www.work.ua/jobs/?ss=1
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До війни на підприємствах ГМК діяло 156 колективних договорів. 

Сьогодні ряд норм колективних договорів до кінця дії воєнного стану призупинено, 

зокрема: 

➢ оплата вимушеного простою не з вини працівника у розмірі 100% встановленого окладу, 

якщо працівник знаходиться на робочому місці; 

➢ виплата усіх видів матеріальної допомоги, окрім допомоги на поховання працівників і 

ветеранів (пенсіонерів) підприємства та оплати ритуальних послуг; 

➢ надання всіх видів додаткових оплачуваних відпусток, крім відпустки у зв’язку з 

вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку; 

➢ виплати працівникам, які звільняються з у зв'язку з виходом на трудову пенсію; 

➢ перерахування коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу; 

➢ оплата праці у подвійному розмірі працюючим в день професійного свята День 

працівників металургійної та гірничодобувної промисловості; 

➢ виплата працівникам усіх видів заохочувальних виплат з нагоди ювілейних та 

святкових дат; 

➢ фінансування заходів у сфері оздоровлення та літнього відпочинку працівників, 

членів їх сімей (в т.ч. дітей), а також ветеранів та пенсіонерів підприємства; 

➢ фінансування діяльності Ради ветеранів. 
 

Соціальний діалог з роботодавцями сьогодні є непростим, проте він продовжується,  

незважаючи на всі проблеми і складнощі роботи в умовах воєнного стану. На першому в період 

воєнного стану засіданні Ради Федерації металургів України і Профспілки металургів і 

гірників України 05.04.2022. було розглянуто ситуацію в гірничо-металургійному 

комплексі України, стан та особливості соціального діалогу в умовах воєнного часу та 

реалізацію Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» 

від 15.03.2022 № 2136-ІХ. 

Учасники дійшли згоди щодо необхідності співпрацювати в наступних напрямах: 

-  розробка та реалізація узгоджених  дій щодо відновлення  галузевих підприємств  та 

стабілізації їх діяльності в умовах воєнного  стану  та після закінчення бойових дій в Україні; 

-  участь у розробці законопроектів, спрямованих на захист та підтримку підприємств 

ГМК України; 

-  вжиття заходів, спрямованих на збереження робочих місць та трудового потенціалу 

галузі;  

- координація заходів допомоги ЗСУ у сприянні забезпеченню обороноздатності 

держави; 

-  розробка та спільна реалізація заходів щодо надання допомоги переселенцям, зокрема, 

у їх працевлаштуванні; 

-  проведення консультацій та розробка спільних заходів з питань впровадження 

часткової кваліфікації членів трудових колективів для ефективної реалізації їх права на труд та 

набуття відповідних професійних навичок. 
 

5 липня поточного року відбулося наступне засідання Ради Федерації металургів 

України і Профспілки металургів і гірників України.  

На засіданні констатували, що стан національного ГМК  безпрецедентно важкий: 

обсяги випуску продукції галузі в поточному періоді порівняно з аналогічним періодом 

минулого року впали у 7 разів, серед чинників падіння – все ті ж логістичні проблеми,  блокада 

портів, складнощі з постачанням сировини, майже повна відсутність внутрішнього ринку, 

наростаючий кадровий дефіцит. До цього додалося й підвищення на 70% тарифів 

«Укрзалізниці».  

Учасники засідання розглянули окремі питання впливу на трудові колективи 

практичного застосування норм чинного Закону України № 2136 і змін внесених проектом 

Закону України № 7251.  Сторони соціального діалогу в ГМ України довились повернутися до 
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обговорення нагальних проблем збереження трудового потенціалу галузі після набуття 

чинності змінами до Закону №2136. 

 

 

ГМК України за оцінками Уряду - стратегічний сектор вітчизняної економіки, який 

сьогодні знаходиться в кризі. Галузь важко працює в умовах воєнного стану та виробляє 

життєво необхідну для країни металопродукцію, наповнює бюджети всіх рівнів, сприяє 

підвищенню обороноздатності держави, забезпечує роботою як працівників власних 

підприємств, так і значну кількість працівників суміжних галузей.  

Сьогодні підприємствам ГМК України вкрай потрібна підтримка Уряду та об’єднання 

зусиль соціальних партнерів з метою збереження виробничого та трудового потенціалу галузі, 

вирішення головних економічних завдань держави, швидкого відновлення та розвитку країни 

після війни.  

З урахуванням викладеного вище, а також з метою підтримки в умовах воєнного стану 

та глибокої кризи підприємств ГМК України вважаємо доцільним запропонувати Кабінету 

Міністрів України розглянути пропозиції Профспілки металургів і гірників України щодо 

напрямів спільних дій Уряду, роботодавців та профспілок галузі для сприяння 

забезпеченню обороноздатності держави та післявоєнного відновлення її економіки: 

В умовах війни 

1. Актуалізувати державну промислову політику з урахуванням стану та можливостей 

ГМК України та потреб секторів економіки з метою розвитку внутрішнього ринку 

споживання металопродукції з високою доданою вартістю. 

2. Напрацювати програмні документи Уряду, які передбачатимуть стимули 

розвитку, механізми підтримки підприємств ГМК України, зокрема, шляхом розв’язання 

проблем логістики, встановлення справедливих економічно-обґрунтованих тарифів на 

перевезення металопродукції та надання державних замовлень на виробництво відповідних її 

обсягів та видів, включаючи продукцію подвійного призначення. 

3. Визначити з метою збереження трудового потенціалу країни механізми 

стимулювання до повернення тимчасово переміщених, зокрема, й за меж України, 

громадян, у тому числі кваліфікованих фахівців, вироблення політики високих професійних 

стандартів та обґрунтованих норм оплати праці. 

4. Визначати стандарти трудового законодавства щодо умов праці та її оплати на 

підприємствах ГМК України, які забезпечуватимуть відновлення робочої сили працівників, їх 

соціальний захист. 

5. Розробити механізми контролю забезпечення рівня зайнятості  та заробітної 

плати на підприємствах галузі з урахуванням виконання відповідних державних замовлень.  

 

В умовах підготовки та післявоєнного відновлення України 

1. У проектах комплексної модернізації країни - в частині пріоритетної розробки та 

реалізації актуальної соціальної політики держави.  

2. В напрямі просування до інтеграції в ЄС - у процесах гармонізації трудового 

законодавства України з ЄС з позиції його адаптації до європейських стандартів та потреб 

мілітаризованої вітчизняної економіки. 
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3. На основі Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-

промислового комплексу - в розробці комплексу заходів з організації адаптації членів 

трудових колективів підприємств ГМК до роботи в умовах освоєння та впровадження 

нових інноваційних технологій і нарощування наявних виробничих потужностей для 

виготовлення продукції оборонного призначення. 

4. У розробці проектів колективних угод на національному рівні - забезпечити баланс  

інтересів сторін соціального діалогу та їх відповідальність. 

 

 

 

Підготовлено відділом соціально-економічної роботи ПМГУ 

 


