
Місія ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» (Центр) полягає у науково-технічному 

забезпеченні розвитку вітчизняної промисловості, підвищенні її ефективності, 

конкурентоспроможності, екологічної безпеки, раціонального використання матеріальних 

та енергетичних ресурсів, збереженні та подальшому зростанні науково-технічного та 

промислового потенціалу України. 

ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» є єдиною в Україні та СНД установою, що складає 

конкуренцію провідним світовим інжиніринговим компаніям на ринку науково-

технічної продукції при виконанні у повному обсязі робіт зі створення нових та 

реконструкції діючих виробництв, освоєння нових видів продукції. Центр реалізує повний 

завершений цикл створення та впровадження інноваційної конкурентоспроможної 

продукції: виконує розробку нових технологій, комплексне проектування будівництва 

нових та реконструкції діючих металургійних виробництв, здійснює виконання комплексних 

робіт «під ключ», де, поряд з інжинірингом, постачає підприємствам технологічне, 

екологічне та енергозберігаюче обладнання, забезпечує виконання будівельно-монтажних 

та здійснює виконання пусконалагоджувальних робіт. 

Рівень науково-технічних розробок Центру відповідає або перевищує рівень 

передових вітчизняних та зарубіжних аналогів. Розробки вирізняються високою 

ефективністю, малою енергоємністю, низькими експлуатаційними витратами. 

Досягнення Центру у науково-технічній та виробничий діяльності, сформований 

кадровий потенціал, розвинута матеріально-технічна база служать основою для 

подальшого зростання виробництва, обсягів реалізації робіт, продукції, послуг, зміцнення 

фінансового становища, вирішення кадрових та соціальних питань у трудовому колективі. 

Перспективи розвитку ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» та вирішення його поточних 

проблем обумовлені досягненням наступних найважливіших стратегічних цілей. 

1. Ефективне виконання Центром покладених на нього функцій щодо науково-

технічного забезпечення розробки та впровадження державної політики у сфері 

промислового виробництва, екології, ресурсо- та енергозбереження, яка 

спрямована на: 

• забезпечення домінуючої ролі вітчизняної науки, продукції вітчизняних 

машинобудівних підприємств у створенні нових та реконструкції діючих підприємств 

гірничо-металургійного комплексу (ГМК) та інших базових галузей; 

•  збільшення фінансових надходжень до державного бюджету за рахунок 

підвищення рівня функціонування підприємств ГМК України у сферах екології, ресурсо- та 

енергозбереження; 

•  гармонізацію економічних основ екологічної складової діяльності підприємств ГМК 

України з європейськими підходами і нормативами; 

•  ефективне використання ресурсоцінних промислових відходів; 

•  підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, у т.ч. вторинних, з 

метою зменшення обсягів споживання природного газу та енергетичного вугілля, 

забезпечення європейського рівня енергоспоживання в ГМК України. 

2. Забезпечення стабільних обсягів виробництва та нарощування отриманого 

доходу. 

Важливим показником ефективної роботи Центру є постійне зростання обсягів 

виробництва. З моменту створення у 2001 р. Центр значно розширив сферу діяльності і 

збільшив обсяги виробництва майже у 40 разів. Таке зростання виробничої діяльності 

обумовлено, насамперед, високим рівнем науково-технічної продукції Центру, її 

конкурентоспроможністю, напруженою і якісною роботою колективу, високопрофесійним 

та ефективним керівництвом Центром. 

Протягом 2001–2017 рр. більш ніж у 60 разів зросли й розміри сплачених 

ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» податків, зборів та обов’язкових платежів до державного та 

місцевого бюджетів, державних соціальних фондів, які становлять зараз близько 

40 млн грн на рік. 



Щорічно іде значне підвищення продуктивності праці (обсяг виробництва продукції 

на одного працівника на рік), яка з 2001 р. зросла у 12 разів. При цьому постійно йде 

значне зростання заробітної плати працівників.  

В останні три роки, враховуючи економічну кризу в Україні, й зокрема у металургійній 

галузі, а також не сприятливу політично-економічну ситуацію в країні, що призвело до 

розриву партнерських стосунків з багатьма зарубіжними підприємствами-замовниками, 

відбулось певне зниження темпів росту виробництва. Але, використовуючи всі свої 

ресурси – високий рівень кваліфікації персоналу, значну матеріально-технічну базу, 

унікальність та високу якість науково-технічної продукції, – Центр планує у 2018–2021 рр. 

розширити ринок збуту, відновити та продовжити нарощувати темпи зростання обсягів 

виробництва, розвивати українську науку та впроваджувати нові ефективні та 

конкурентоспроможні технології у металургійну та інші галузі виробництва. 

3. Розвиток науково-технічної діяльності, підвищення якості продукції та робіт. 

ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» постійно проводить значну роботу щодо виконання 

пошукових робіт і створення нових видів обладнання за рахунок власних коштів. Так, у 

2017 р. розроблено нову конструкцію фільтра у вибухобезпечному виконанні, який може 

використовуватися під час створення газоочисток із самозаймистими газами, вугільним та 

іншим пилом, що дозволить розширити сферу діяльності Центру та підвищити 

конкурентоспроможність його робіт. 

4. Інвестиційне забезпечення виробництва, розвиток матеріально-технічної 

бази. 

Центром постійно проводиться робота з розробки інноваційно-інвестиційних проектів 

для реалізації на промислових підприємствах, а також підприємствах комунальної галузі, 

а саме: 

• створення електрометалургійних міні-заводів для виробництва високоякісного 

сортового прокату малотоннажними партіями; 

• створення комплексів з приготування і вдування пиловугільного палива в котельні 

агрегати з метою економії природного газу; 

• створення виробництва сучасних сухих газоочисних систем для оснащення 

шкідливих виробництв; 

• створення комплексів з переробки промислових відходів з отриманням і 

поверненням у виробництво ресурсоцінної сировини; 

• створення сучасних підприємств комплексної переробки твердих побутових 

відходів продуктивністю від 5 до 500 тис. т/рік з одержанням теплової та електричної 

енергії; 

• створення комплексів з переробки зношених автомобільних шин з отриманням 

альтернативних видів палива; 

• створення мобільних установок зі знешкодження непридатних до використання 

хімічних засобів захисту рослин; 

• створення обладнання з утилізації лікарняних відходів, непридатних до 

використання лікарських засобів, отрутохімікатів. 

5. Розширення ринків збуту, розвиток зовнішньоекономічної діяльності. 

• Постійно відбувається зростання питомої ваги обсягу реалізованої продукції 

Центру на промислових підприємствах України, проводиться активна маркетингова 

діяльність на ринку України, вивчається попит підприємств. 

• Відбувається зростання експорту продукції Центру завдяки активній маркетинговій 

діяльності. 

• Проводиться активна маркетингова діяльність на закордонних ринках, в першу 

чергу на ринках Близького Сходу, Південної та Південно-Східної Азії, Африки, Східної 

Європи. Проводиться вивчання нових ринків збуту для продукції Центру в країнах, що 

розвиваються. 



• Розвиток співпраці Центру із закордонними компаніями-партнерами щодо 

реалізації спільних проектів. На даний час налагоджено співпрацю та планується активна 

взаємодія з більш ніж 30 компаніями з 15 країн далекого зарубіжжя, у т.ч. з такими 

провідними інжиніринговими компаніями, як: Paul Wurth (Люксембург), Primetals 

Technologies (Великобританія), ABB Ltd (Швейцарія), ZVVZ (Чехія), Kuttner, SMS Demag, 

BWF, CVS (Туреччина), Danieli Corus, STG group SpA (Італія), METEKO (Хорватія) та ін. 

У 2017 р. ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» стало офіційним партнером ДП «Сіменс 

Україна» Департаменту «Автоматизація промисловості, безперервні процеси та приводи» 

в якості системного інтегратора. 

 

 


