
 

 

 

Паспорт проєкту 
 

Назва проєкту Освітній проєкт з питань глобальної і національної безпеки 

“КОНТРОЛЬ ЕКСПОРТУ МАТЕРІАЛІВ ПОДВІЙНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ТА РХБЯ (РАДІОЛОГІЧНИХ, ХІМІЧНИХ, БІОЛОГІЧНИХ, 

ЯДЕРНИХ) ВИКЛИКІВ” 

 

Виконавець 

проєкту 

Навчально-науковий інститут публічного управління та державної 

служби Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (ННІ ПУДС) 

Український науково-технологічний центр (УНТЦ) 

 

Партнери проєкту Європейський Союз 

Український науково-технологічний центр (УНТЦ) 

The Trench (Бельгія) 

Льєзький Університет (Бельгія) 

Бенефіціар  

(цільова група) 

проєкту 

 

Студенти, молоді спеціалісти, професорсько-викладацький склад 

ННІ публічного управління та державної служби та КНУ імені 

Тараса Шевченка, інші зацікавлені особи. 

 

Терміни 

впровадження 

проєкту 

 

березень 2019 року – дотепер  

Мета проєкту Популяризація знань про експортний контроль і подвійне 

використання допомагає підвищити обізнаність щодо важливості 

наявності експортного контролю та того, що він запроваджується 

розумним і відповідальним способом. 

Основні напрями 

(компоненти) 

проєкту 

 

Лекції, семінари, вебінари, тренінги та дискусії з основ РХБЯ 

Координатор 

проєкту  
 

Від ННІ публічного управління та державної служби: 

Вікторія ГУРА – заступник директора, доцент кафедри глобальної 

та національної безпеки ННІ ПУДС Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

viktoriya.gura@knu.ua  

 

Додаткова 

інформація 

УНТЦ є першою в Україні міжурядовою неприбутковою 

організацією, яка була створена на підставі чотиристоронньої 

Угоди, укладеної 25 жовтня 1993 року між Україною, Канадою, 

Швецією та Сполученими Штатами Америки. Угода набула 

чинності 4 травня 1994 року.  

УНТЦ розпочав свою діяльність після проведення першої ради 

членів правління 14-15 грудня 1995. 

Пізніше, 26 листопада 1998, Європейський Союз приєднався до 

Угоди УНТЦ і замінив Швецію в якості Сторони-донора. 

mailto:viktoriya.gura@knu.ua


Впродовж діяльності Центру, Азербайджан, Грузія, Молдова і 

Узбекистан приєдналися до УНТЦ в якості країн-членів Угоди. На 

сьогоднішній день, головна штаб-квартира УНТЦ знаходиться в 

Києві і має регіональні представництва в Баку, Кишиневі і Тбілісі, 

а також у Харкові та Львові. 

УНТЦ був створений з метою запобігання розповсюдженню зброї 

масового знищення (ЗМЗ) шляхом підтримання вчених, колишніх 

учасників оборонного комплексу, зорієнтувавши їх досвід та 

знання на мирні та бізнес-орієнтовані цілі в в міжнародному 

науковому суспільстві. УНТЦ впроваджує досвід Сторін-донорів 

організації щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, з 

метою: 

1. Спрямування досвіду та знань вчених, в минулому експертів у 

сфері ЗМЗ, на мирні цілі. 

2. Сприяння у захисті та використанні результатів досліджень, на 

користь їх розробників, а також Сторін-донорів Центру 

3. Підтримка інтеграції вчених в національні, а також міжнародне 

наукове та бізнес-суспільство. 

З моменту першого Засідання членів правління УНТЦ у 1995 році, 

Центром було профінансовано більше 1400 науково-

дослідницьких проектів вчених з України, Грузії, Азербайджану, 

Молдови та Узбекістану, загальною сумою більше 200 млн.дол. 

США. Учасниками проектів за цей час стали больше 18.000 

науковців, 10.000 з яких є колишніми вченими ооронного 

комплексу Радянського Союзу. 

Крім цього, УНТЦ стала механізмом, який зміг об’єднати 

українських, грузинських, азербайджанських, молдовських та 

узбекських вчених та інститути з великою кількістю урядових та 

комерційційних партнерів з США, Канади та ЄС. На даний 

момент, УНТЦ залучено більше 70 млн. долл для фінансування 

науково-дослідних проектів саме від цих зовнішніх партнерів. 

УНТЦ сприяє напрацюванню та розвитку професійних зв’язків 

вчених та інститутів з провідними експертами та інститутами ЄС, 

Канади та США, а також запроваджуе проведення тренінгів та 

здобуття знань та досвіду в таких сферах як патентне право, 

стратегічне планування, бізнес-адмінеістрування та 

комерціалізація та трансфер технологій. 

 


