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4.1.1. Розвиток ливарного виробництва в Україні 

Племена, які населяли сучасну територію України, вже в епеолітичну епоху (4-3 тис. до н.е.) 
створили первісну металургію міді. У 3 тис. до н.е. з’являються різноманітні металеві вироби. 
Розквіт бронзоливарної справи припадає на середину 2 – початок 1 тис. до н.е. У період 
катакомбної культури (початок 1 тис. до н.е.) ливарство виокремилось у самостійне ремесло. У 
Північному Причорномор’ї в 3-1 ст. до н.е. виникає найбільший у Східній Європі центр 
бронзоливарного виробництва. У післяскіфський період давні східні слов’яни (6-9 ст. н.е.) 
досягли високого рівня розвитку ливарного ремесла. 

У період Київської Русі ливарне ремесло, незважаючи на несприятливі умови, не тільки отримало 
широке розповсюдження, але й почало використовувати нову техніку лиття. Після монголо-
татарського іга ливарство в Україні відновилося швидко. У самостійну галузь ливарне 
виробництво відокремилось у 18-19 ст. 

Перша світова війна загальмувала розвиток машинобудування в Україні. Після революції ливарне 
виробництво розвивається поетапно. До 1926 року триває націоналізація заводів. За перше 
п’ятиріччя будуються великі ливарні цехи. Потім здійснюється будівництво багатьох заводів-
гігантів, зростає кваліфікація працівників. Триває ріст механізації та автоматизації. За роки 8-го 
п’ятиріччя на 72% підвищився обсяг лиття спеціальними засобами (табл. 4.1.1). 

 

Але після 1990 року обсяг ливарного виробництва зменшився. Україна належить до країн з 
розвиненими ливарним та ковальським виробництвами, які до 1990 року мали в своєму складі 
1350 ливарних цехів і дільниць. 

Проте негативні процеси, що супроводжують реформування в економіці, особливо важко 
відобразились на заготовочному виробництві. Виробництво литва скоротилось  за 1991-97 роки 
на 81,6% (табл. 4.1.2). 
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Найбільше скорочення випуску відбулось з таких прогресивних видів отримання заготовок, як 
литво з кольорових сплавів (89,7%). Таке ж падіння обсягів спостерігалось при виробництві 
точних литих заготовок (92,1%). 

Погіршились техніко-економічні показники роботи заготовочних цехів. Порушились 
матеріально-технічне забезпечення і зв’язки по заготовках. Припинилось технічне переозброєння 
на сучасній основі. 

Вже кілька років у вітчизняних замовників немає коштів на розрахунки за литво. 

Прогноз розвитку виробництва до 2015 року передбачає прискорення технічного переозброєння, 
спеціалізації виробництва, створення і широкого застосування прогресивних ресурсозберігаючих 
технологій, підвищення механізації та автоматизації (табл. 4.1.3) [12]. 

 

Зараз ливарне виробництво прийшло у занепад, але воно є і може відновитись, тому важливо 
знати, як ливарне виробництво впливає на довкілля і як зменшити шкідливий вплив. 

 


