
Розуміючи важливість розвитку в країні фундаментальних досліджень 

та беручи до уваги багаторічний досвід надання підтримки науковцям 

України 28 травня 2015 р. у приміщенні Державного фонду 

фундаментальних досліджень України (ДФФД) був підписаний 

«Меморандум про наукове співробітництво» між Державним фондом 

фундаментальних досліджень України (ДФФД) та Українським науково-

технологічним центром (УНТЦ). Від імені ДФФД зазначений Меморандум 

підписав директор Б. Гриньов, від УНТЦ – виконавчий директор Б. Куртіс. У 

церемонії підписання також узяли участь співробітники ДФФД та УНТЦ. 

Бажаючи зміцнити та поширити наукову співпрацю шляхом підтримки 

високого наукового рівня, сторони  домовилися про підтримку наукових 

досліджень шляхом проведення спільних конкурсів. 

Головними цілями співпраці є: 

1. Забезпечення ефективності розвитку наукових досліджень та їх 

впровадження; 

2. Підтримка процесу комерціалізації та просування науково-технічних 

розробок, виконаних у рамках цього Меморандуму; 

3. Проведення спільних науково-технічних конференцій, семінарів та 

презентацій, у тому числі забезпечення видання поліграфічної та 

презентаційної продукції. 

Конкурси будуть відкритими для будь яких лабораторій, науково-

дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та 

підприємств. 

Сторони спільно проводитимуть експертизу проектів, поданих на конкурс, 

яка базуватиметься  на висновках українських та міжнародних експертів. 

Довідково. Український науково-технологічний центр, УНТЦ (англ. The 

Science and Technology Center in Ukraine, STCU) – міжнародна міжурядова 

організація, створена з метою запобігання поширенню знань та досвіду, 

пов’язаних зі зброєю масового знищення. Таким чином країни, що фінансують 

цей центр, намагаються зробити свій внесок у забезпечення міжнаціональної 

безпеки. Центр має 178 організацій-партнерів (урядові та комерційні фірми). 

УНТЦ сприяє напрацюванню та розвитку професійних зв’язків учених та 

інститутів з провідними експертами та інститутами ЄС, Канади та США. Крім 

того, УНТЦ проводить тренінги та здобуття знань і досвіду у сферах: патентне 

право, стратегічне планування, бізнес-адміністрування та комерціалізація, 

трансфер технологій. 

З моменту першого засідання членів правління УНТЦ у 1995 р., центр 

профінансував понад 1400 науково-дослідних проектів учених з України, 

Грузії, Азербайджану, Молдови та Узбекистану, загальною сумою більше 200 

млн дол. США. Учасниками проектів за цей час стали понад 18 тис. науковців, 

10 тис. з яких є колишніми вченими оборонного комплексу Радянського Союзу. 



Крім того, УНТЦ стала механізмом, який зміг об’єднати українських, 

грузинських, азербайджанських, молдовських та узбецьких учених та інститути 

з великою кількістю урядових та комерційних партнерів зі США, Канади та ЄС. 

З часу створення Український науково-технологічний центр не лише 

інвестував в Україну 200 млн дол. для втілення в життя понад 400 наукових 

проектів, а й дав роботу більш як тисячі українським ученим, понад 80 

університетам та науково-дослідним інститутам (28 травня 2015 року 

підписано «Меморандум про наукове співробітництво» між Державним 

фондом фундаментальних досліджень та Українським науково-

технологічним центром (УНТЦ) // Державний фонд фундаментальних 

досліджень України (http://goo.gl/DeIlIL). – 2015. – 28.05). 

 


