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Засідання Міжвідомчої науково-технічної ради України з проблем 

позапічної обробки та безперервного розливання сталі 

 

31 жовтня 2016 р. у Києві відбулося чергове засідання Міжвідомчої 

науково-технічної ради (МНТР) України з проблем позапічної обробки та 

безперервного розливання сталі  (Національна академія наук України). 

Слід нагадати, що МНТР було створено згідно з Постановою Президії 

НАН України (№ 21 від 28.01.2005 р.) та за узгодженням із Міністерством 

промислової політики України й Міністерством освіти і науки України. 

Базовою організацією ради визначено Фізико-технологічний інститут металів 

та сплавів (ФТІМС) НАН України, а головою ради призначено академіка 

В. Найдека. До складу цього органу увійшли провідні українські фахівці – 

представники вітчизняних профільних міністерств, провідних науково-

дослідних установ і вищих навчальних закладів, проектних організацій, а також 

металургійних і машинобудівних підприємств, асоціацій та об’єднань. 

Головне завдання МНТР полягає в об’єднанні та концентрації зусиль 

державних організацій, керівників та власників металургійних і 

машинобудівних підприємств, вчених та фахівців-практиків для визначення 

шляхів вирішення на високому науково-технічному рівні проблем як розвитку, 

так і ефективного поточного функціонування підприємств чорної металургії 

України, особливо в галузі позапічної обробки й безперервного розливання 

сталі. 

За 10 років діяльності ради відбулося десять її пленарних засідань у різних 

містах України (Києві, Донецьку, Дніпрі, Краматорську, Кам’янському) і 34 

наради у робочих групах. Рішення, ухвалені під час попередніх пленарних 

засідань МНТР, разом з конкретними пропозиціями надсилалися до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства промислової політики 

України, Міністерства освіти і науки України, Відділення фізико-технічних 

проблем матеріалознавства НАН України, а також організацій і підприємств 

металургійного профілю. 

Цьогорічне жовтневе засідання ради, проведене за організаційної і 

технічної підтримки найбільшого вітчизняного об’єднання у гірничодобувній 

та металургійній галузях ТОВ «Метінвест Холдинг», було присвячене аналізу 

сучасного стану гірничо-металургійного комплексу держави та кризових явищ 

у ньому задля подальшого пошуку шляхів вирішення наявних нагальних 

проблем. Слід зазначити, що завдяки величезній організаційній роботі з 

підготовки засідання, проведеній членами МНТР і підрозділами ТОВ 

«Метінвест Холдинг», представники науки, освіти, великого бізнесу й 

виробництва в металургійній галузі держави вперше узгодили свої позиції з 

низки принципових питань. 
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Взяли участь у засіданні й виступили з доповідями за запропонованою 

тематикою провідні фахівці профільних наукових установ НАН України – 

ФТІМС, Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона, Інституту чорної 

металургії ім. З. І. Некрасова й Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. 

Францевича та представники вищої управлінської ланки ТОВ «Метінвест 

Холдинг» і найбільших підприємств, що входять до його складу, – ПрАТ 

«Металургійний комбінат «Азовсталь»», ПрАТ «Маріупольський 

металургійний комбінат імені Ілліча», ПрАТ «Запоріжсталь», ПрАТ 

«Авдіївський коксохімічний завод» і ТОВ «Термо Техно Україна». Фахівці 

Національної металургійної академії України та ТОВ GIR International 

долучилися до засідання в режимі веб-конференції. Під час заходу з доповіддю 

виступив також директор Інституту економіки та прогнозування НАН України 

академік В. Геєць. 

<…> За результатами засідання ради його учасники ухвалили рішення, у 

якому, серед іншого, вказується на необхідність активізації напрацювань, 

призначених для налагодження раціональної співпраці між підприємствами, 

установами, компаніями й організаціями різного профілю та форм власності. 

Така взаємодія передбачає обмін інформацією, надання консультаційних 

послуг, спільне визначення пріоритетних проблем – як у галузі загалом, так і на 

конкретних підприємствах. Було вирішено також утворити робочі групи та 

провести круглі столи з цих проблем, а за підсумками таких заходів – узгодити 

спільну довгострокову програму дій. Крім того, МНТР, посилаючись на 

світовий досвід, планує звернутися до органів державної влади України з 

пропозиціями щодо заохочення виконавців і споживачів інноваційних 

наукоємних розробок (як фундаментальних, так і прикладних) шляхом надання 

їм фіскальних пільг та преференцій. 
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