
1. Міністерство освіти і науки України220

Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

(найменування головного розпорядника)(КПКВК ДБ)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України

3.

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

2201040 Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ0980
(КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми)(КФКВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

 1 Українські вчені мають належні умови для досліджень та інтегровані у світовий науковий простір

Мета бюджетної програми5.

Забезпечення високоефективного провадження наукової та науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти та наукових установах, зокрема тих, що належать до сфери управління МОН, 
сприяння впровадженню наукових результатів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання 

 1 Виконання наукових і науково-технічних робіт у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління МОН

 2 Збереження наукових об'єктів, що становлять національне надбання

 3 Виконання наукових та науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням

 4 Підтримка функціонування Державної науково-технічної бібліотеки та забезпечення доступу до електронних баз даних наукової та науково-технічної інформації

 5 Грантова підтримка наукових досліджень, надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених

 6 Забезпечення розвитку інформаційних систем сфери науки та інновацій, інформування суспільства про стан сфери науки та інновацій та реформу системи державного управління у ній

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою7.
тис. гривень
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разомзагальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разомзагальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

10987654321

Затверджено у паспорті бюджетної програми

разомзагальний 
фонд

Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення №

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

11
Усього  874 671,9  375 291,9  1 249 963,8  863 881,7  752 433,7  1 616 315,4 -10 790,2  377 141,8  366 351,6

 192818,7-3124,5  189694,2 485036,9 198618,7 286418,2 5800,0 1  289542,7  295342,7Фундаментальні дослідження у ЗВО та НУ за пріоритетними напрямами науки і 
техніки

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
Економія виникла внаслідок процедури закупівель в кінці поточного року

 121639,2-3730,9  117908,3 766765,6 446198,2 320567,4 324559,0 2  324298,3  648857,3Прикладні дослідження і розробки ЗВО та НУ за пріоритетними напрямами науки 
і техніки

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
Економія виникла внаслідок процедури закупівель в кінці поточного року

 102227,3 102227,3 3  102227,3  102227,3Підтримка наукових проєктів молодих вчених, які працюють у ЗВО та НУ
 39551,8 39551,8 4  39551,8  39551,8Пітримка науково-технічних (експериментальних) розробок

 193,3  193,3 17093,3 17093,3 5  16900,0  16900,0Забезпечення збереження та належного функціонування наукових об'єктів, що 
становлять національне надбання

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми

-4587,0 -4587,0 11866,6 3213,0 8653,6 7800,0 6  8653,6  16453,6Дослідження якості продукції Українською лабораторією якості і безпеки 
продукції агропромислового комплексу

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми

 7125,0  7125,0 33622,3 33622,3 7  26497,3  26497,3Забезпечення доступу ЗВО та НУ до електронних наукових баз данних

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми

 68076,4  68076,4 104181,1 104181,1 36104,7 8  36104,7Придбання наукоємного обладнання для виконання наукових робіт

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми

-3786,0 -3786,0 36414,0 36414,0 10  40200,0  40200,0Виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за державним 
замовленням

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
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 484,0 484,0 11  484,0  484,0Проведення наукової та науково-технічної експертизи конкурсної заявки та 

остаточного звіту за державним замовленням
 16,0 16,0 12  16,0  16,0Проведення експертизи щодо надання/позбавлення наукових об'єктів статусу 

національного надбання
-630,0 -630,0 13  630,0  630,0Фінансування грантів Президента України для підтримки наукових досліджень 

молодих учених доктори наук до 35 років

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
Кошти спрямовано на напрям "Забезпечення доступу ЗВО та НУ до електронних наукових баз даних", як такі, що не було використано у звязку з неврегульованістю законодавчих 
підстав

-675,0 -675,0 14  675,0  675,0Фінансування грантів Президента України для підтримки наукових досліджень 
молодих учених докторантів до 33 років

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
Кошти спрямовано на напрям "Забезпечення доступу ЗВО та НУ до електронних наукових баз даних", як такі, що не було використано у звязку з неврегульованістю законодавчих 
підстав

-2820,0 -2820,0 15  2820,0  2820,0Фінансування грантів Президента України для підтримки наукових досліджень 
кандидатів наук до 30 років

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
Кошти спрямовано на напрям "Забезпечення доступу ЗВО та НУ до електронних наукових баз даних", як такі, що не було використано у звязку з неврегульованістю законодавчих 
підстав

-3000,0 -3000,0 16  3000,0  3000,0Фінансування грантів Президента України для підтримки наукових досліджень 
докторів наук до 45 років

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
Кошти спрямовано на напрям "Забезпечення доступу ЗВО та НУ до електронних наукових баз даних", як такі, що не було використано у звязку з неврегульованістю законодавчих 
підстав

-577,3-67,2 -644,5 15033,8 222,7 14811,1 800,0 17  14878,3  15678,3Бібліотечно-бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування, 
формування інформаційних ресурсів

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми

-228,2 228,2 422,7 422,7 228,2 18  194,5  422,7Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на 
01.01.2021 (крім АРК, м. Севастопіль, Донецької та Луганської обл.)

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми

-503,1 -503,1 19  503,1  503,1Відшкодування витрат на відрядження, пов'язаних з виконанням обов'язків членів 
тимчасової комісії для ознайомлення з діяльністю наукової установи під час 
проведення державної атестації наукових установ
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Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми

 3600,0 3600,0 20  3600,0  3600,0Забезпечення розвитку інформаційних систем сфери науки та інновацій

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код 
державної 
цільової

програми

Назва державної цільової програми

11109876543

разом
спеціальний

фонд
загальний

фондразом
спеціальний

фонд
загальний

фондразом
спеціальний

фонд
загальний

фонд

ВідхиленняКасові видатки (надані кредити з бюджету)Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

21

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання9.

11

Фактичні результативні показники

Джерело
інформації

Одииниця
виміруПоказники

№
з/п

Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми

разомзагальний 
фонд

спеціаль-
ний фонд

Відхилення

1 2 3 4 8 9 10 12 13765

разомспеціаль-
ний фонд

загальний 
фонд разом

спеціаль-
ний фонд

загальний 
фонд

1 затрат
Кількість установ, залучених до 
виконання фундаментальних 
досліджень, прикладних досліджень 
і розробок

од. Статистична звітність,форма 3-
наука

 121  126  247 1  121  126  247

Середньорічна штатна чисельність 
працівників, всього, в тому числі:

осіб Статистична звітність,форма 3-
наука

 7250,6  4027  11277,6 2  7250,6  4027  11277,6

дослідники осіб Статистична звітність,форма 3-
наука

 5355  2570  7925 3  5355  2570  7925

техніки осіб Статистична звітність,форма 3-
наука

 828,6  1018  1846,6 4  828,6  1018  1846,6

спеціалісти осіб Статистична звітність,форма 3-
наука

 659  226  885 5  659  226  885

робітники осіб Статистична звітність,форма 3-
наука

 408  213  621 6  408  213  621

Кількість фундаментальних 
досліджень, які виконуються за 
пріорітетними напрямами науки і 
техніки

од. План, статистична звітність  255  254  509  130-82  212 7  337  42  379

Кількість прикладних досліджень і 
розробок, які виконуються за 
пріорітетними напрямами розвитку 
науки і техніки

од. План, статистична звітність  377  875  1252 -62-67  5 8  444  870  1314

Кількість наукових проєктів 
молодих вчених

од. План, статистична звітність  152  152 -20-20 9  172  172

Кількість науково-технічних 
(експериментальних) розробок

од. План, статистична звітність  70  70  7 7 10  63  63



5
Кількість наукових об'єктів, що 
становлять національне надбання

од. Постанови КМУ від 
19.12.01.№1709, та від 24.02.2016  
№108

 41  41  2 2 11  39  39

Розмір одного гранту Президента 
України для підтримки наукових 
досліджень молодих учених 
докторанти до 33 років

тис.грн. Указ Президента  України від 
09.04.2002 №315, управлінський 
облік

-75-75 12  75  75

Розмір одного гранту Президента 
України для підтримки наукових 
досліджень молодих учених 
кандидати наук  до 30 років

тис.грн. Указ Президента  України від 
09.04.2002 №315, управлінський 
облік

-60-60 13  60  60

Розмір одного гранту Президента 
України для підтримки наукових 
досліджень молодих учених доктори 
наук  до 35 років

тис.грн. Указ Президента  України від 
09.04.2002 №315, управлінський 
облік

-90-90 14  90  90

Розмір одного гранту Президента 
України для підтримки наукових 
досліджень докторів наук  до 45 
років

тис.грн. Указ Президента  України від 
09.04.2002 №315, управлінський 
облік

-150-150 15  150  150

Кількість відряджень, пов'язаних з 
виконанням обов'язків членів 
тимчасової комісії для 
ознайомлення з діяльністю наукової 
установи під час проведення 
державної атестації наукових 
установ

од. Статистичні дані -60-60 16  60  60

Розвиток Національного 
репозитарію академічних текстів

тис.грн. наказ МОН  1100  1100 17  1100  1100

Розвиток Національної науково-
інформаційної системи URIS та 
Відкритого українського індексу 
наукового цитування OUCI

тис.грн. наказ МОН  2500  2500 18  2500  2500

Розробка науково-методичних, 
науково-організаційних та 
концептуальних засад створення 
закладу вищої освіти інноваційного 
типу

тис.грн. Указ Президента від 31.05.2021 
№ 217/2021, управлінський облік

 14000  14000 19  14000  14000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту
Кількість фундаментальних 
досліджень, завершених та 
впроваджених у поточному році

од. План, статистична звітність  154  458  612  433 17  416 1  137  42  179

Кількість прикладних досліджень і 
розробок, завершених та 
впроваджених у навчальний процес 
у поточному році

од. План, статистична звітність  142  875  1017 -34-99  65 2  241  810  1051

Кількість проєктів молодих вчених, 
завершених та впроваджених у 
поточному році

осіб ДЗ-кадри  57  57 -34-34 3  91  91
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Кількість науково-технічних 
(експериментальних) розробок, 
завершених та впроваджених у 
поточному році

осіб ДЗ-кадри  29  29 -13-13 4  42  42

Кількість проведених аналітичних 
досліджень

од. Статистична звітність  6500  3500  10000 -5000-5000 5  6500  8500  15000

Кількість аналітичних досліджень, 
які підтверджують якість продукції

од. План, Статистична звітність  6300  3350  9650 -4240-20 -4220 6  6320  7570  13890

Кількість розробок, що виконуються 
за державним замовленням

од. План, Статистична звітність  27  27 -13-13 7  40  40

Кількість придбаного наукоємного 
обладнання

од. Договори, управлінський облік  257  257  145 145 8  112  112

Кількість проведених експертиз 
остаточного звіту за державним 
замовленням

од. Управлінський облік  28  28  9 9 9  19  19

Кількість проведених експертиз 
конкурсних заявок за державним 
замовленням

од. Управлінський облік  208  208 -15-15 10  223  223

Кількість проведених експертиз 
щодо надання/позбавлення наукових 
об'єктів статусу національного 
надбання

од. Управлінський облік  8  8 11  8  8

Обробка бібліотечного фонду тис.од. Акти, звіти  46,6  46,6  1,6 1,6 12  45  45
Кількість відвідувачів бібліотеки 
протягом року

тис.од. Реєстратори, звіти  282,6  282,6 -37,4-37,4 13  320  320

Створення довідково-пошукового 
апарату (ДПА) ДНТБ

тис.од. Акти, звіти  35,1  35,1  0,1 0,1 14  35  35

Поповнення електронної картотеки 
та спеціалізованих баз даних ДНТБ

тис.од. Акти, звіти  57  57  1 1 15  56  56

Кількість ЗВО та НУ, яким надано 
доступ до електронних наукових баз 
даних

од. Управлінський облік  522  522  22 22 16  500  500

Кількість електронно-
інформаційних ресурсів, до яких 
надається доступ

тис.од. Реєстратори, звіти  10794,3  10794,3  9874,3 9874,3 17  920  920

Кількість статей у наукових 
виданнях, всього, з них:

од. Управлінський облік  397  397 18  397  397

Scopus од. Управлінський облік  25,6  25,6 19  25,6  25,6
Web of Science од. Управлінський облік  16,4  16,4 -10-10 20  16,4  10  26,4
Кількість цитувань у наукових 
виданнях, всього, з них:

од. Управлінський облік  793,9  793,9 21  793,9  793,9

Scopus од. Управлінський облік  189  189 22  189  189
Web of Science од. Управлінський облік  151,6  151,6 23  151,6  151,6
Кількість отриманних охоронних 
документів на об'єкти права 
інтелектуальної власності (патент на 
вихід), всього, з них:

од. Управлінський облік  937  937 24  937  937

в Україні од. Управлінський облік  925  925 25  925  925
за кордоном од. Управлінський облік  12  12 26  12  12
Кількість наукових установ, які 
пройшли державну атестацію

од. Управлінський облік  75  75 -45-45 27  120  120
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Кількість закладів вищої освіти, які 
пройшли державну атестацію в 
частині провадження ними наукової 
(науково-технічної) діяльності

од. Управлінський облік -125-125 28  125  125

Кількість створених та 
модернізованих модулів 
Національного репозитарію 
академічних текстів

од. Управлінський облік  2  2 29  2  2

Кількість створених та 
модернізованих модулів 
Національної науково-
інформаційної системи URIS та 
Відкритого українського індексу 
наукового цитування OUCI

од. Управлінський облік  7  7 30  7  7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності
Середні витрати на виконання 1 
фундаментального дослідження

тис.грн. Управлінський облік  1123,2  433,7  264  295,6 1  859,2  138,1

Середні витрати на виконання 1 
прикладного дослідження і розробки

тис.грн. Управлінський облік  850,3  509,9  119,9  136,8 2  730,4  373,1

Середні витрати на виконання 1 
наукового проєкту молодих вчених

тис.грн. Управлінський облік  672,5  78,2 3  594,3

Середні витрати на виконання 1 
науково-технічної 
(експериментальної) розробки

тис.грн. Управлінський облік  565 -62,8 4  627,8

Середня вартість проведення 1 
аналітичного дослідження

грн. Управлінський облік  1331,3  918  0,4 5  1331,3  917,6

Середні витрати на виконання 1 
розробки за державним замовленням

грн. Управлінський облік  1348,7  343,7 6  1005

Середня вартість збереження та 
забезпечення належного 
функціонування 1 наукового 
об'єкту, що становить національне 
надбання

тис.грн. Управлінський облік  416,9 -16,4 7  433,3

Середні витрати на придбання 1 
одиниці наукоємного обладнання

тис.грн. Управлінський облік  405,4  83 8  322,4

Середні витрати на виконання 1 
наукової та науково-технічної 
експертизи

тис.грн. Управлінський облік  2 9  2

Середні витрати на сервісне 
обслуговування користувачів на базі 
сучасних інформаційних технологій

тис.грн. Управлінський облік  46,5  222,7 -577,3 10  46,5  800

Середні витрати  на забезпечення 
доступу до електронних наукових 
баз даних на 1 державний ЗВО та 
НУ

тис.грн. Управлінський облік  64,4  11,4 11  53
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Середні витрати на створення 1 
одиниці модуля Національного 
репозитарію академічних текстів

тис.грн. Управлінський облік  550 12  550

Середні витрати на створення 
1модуля Національної науково-
інформаційної системи URIS та 
Відкритого українського індексу 
наукового цитування OUCI

тис.грн. Управлінський облік  357,1 13  357,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості
Частка впроваджених результатів 
фундаментальних досліджень у 
загальній кількості завершених у 
поточному році

відс. Статистична звітність,форма 3-
наука

 100  100 1  100  100

Частка завершених 
фундаментальних досліджень у 
поточному році у загальній їх 
кількості

відс. Статистична звітність,форма 3-
наука

 60,4  100  19,8 2  40,6  100

Частка завершених прикладних 
досліджень і розробок у поточному 
році у загальній їх кількості

відс. Статистична звітність,форма 3-
наука

 37,7  100 -16,4  6,9 3  54,1  93,1

Частка якісної продукції у загальній 
кількості проведених аналітичних 
лабораторних досліджень

відс. Управлінський облік  96,9  95,7 -0,3  6,6 4  97,2  89,1

Частка завершених проєктів 
молодих вчених у загальній їх 
кількості

відс. Статистична звітність,форма 3-
наука

 37,5 -15,4 5  52,9

Частка завершених науково-
технічних (експериментальних) 
розробок у загальній їх кількості

відс. Статистична звітність,форма 3-
наука

 41,4 -25,3 6  66,7

Частка впроваджених результатів 
науково-технічних 
(експериментальних) розробок у 
загальній кількості завершених у 
поточному році

відс. Управлінський облік  100 7  100

Повнота обслуговування 
відвідувачів Державною науково-
технічною бібліотекою

відс. Управлінський облік  100  27,8 -72,2 8  100  100

Рівень погашення кредиторської 
заборгованості, зареєстрованої в 
органах ДКСУ на 01.01.2021 (крім 
АРК, м. Севастопіль, Донецької та 
Луганської обл.)

відс. Статистична звітність,форма 3-
наука

 100  100 9  100  100

Рівень забезпечення створеними та 
модернізованими модулями 
Національного репозитарію 
академічних текстів

відс. Управлінський облік  100 10  100
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Рівень забеспечення створеними та 
модернізованими модулями 
Національної науково-
інформаційної системи URIS та 
Відкритого українського індексу 
наукового цитування OUCI

відс. Управлінський облік  100 11  100

Рівень завершення розробки 
науково-методичних, науково-
організаційних та концептуальних 
засад створення закладу вищої 
освіти інноваційного типу

відс. Управлінський облік  100 12  100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми10.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Олексій ШКУРАТОВЗаступник Міністра з питань європейської 
інтеграції (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)(підпис)


