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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.

Стимулювання фундаментальних та прикладних досліджень, розвиток національного дослідницького простору

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання 

 1 Грантова підтримка фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук;

 2 Грантова підтримка прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

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

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  696 929,4  696 929,4  666 784,9  2 763,4  669 548,3 -30 144,5  2 763,4 -27 381,1

-1184,5 -1184,5 36917,9 36917,9 1  38102,4  38102,4Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень України

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
1.За напрямом "Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень України" сума невикористаних коштів становить 1184,5 тис. грн., з них.:          

- 637,4 тис. грн. - товари та послуги (крім комунальних) - економія у результаті проведення закупівель через систему прозоро;
- 247,6 тис.грн. - витрати на відрядження - у зв`язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та встановлення відповідних 

тис. гривень
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карантинних та обмежувальних заходів, більшість запланованих відряджень не відбулись.      
 - 271,8 тис. грн. - комунальні послуги - НФДУ розміщено в орендованих приміщеннях, фактичні витрати за комунальні послуги відповідають рахункам наданих 
балансоотримувачами       
- 18,0 тис. грн. – окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - у зв`язку з тим, що була скасована 1 подорож:
відкрита зустріч із керівництвом та професорсько-викладацьким складом ЗВО, присвячена діяльності Фонду.
та подорож до партнерської установи щодо проведення спільного семінару «Грантовий менеджмент» (Польща, Національний центр досліджень і розвитку).
- 6,0 -  невикористана депонована заробітна плата
- 3,7  тис.грн. - оплата праці та нарахування - економія коштів за даною статтею  витрат у зв`язку з тим, що  Фонд має працюючі особи з інвалідністю, що призводить до економії 
нарахування податків.

 2763,4-26555,5 -23792,1 628936,9 2763,4 626173,5 2  652729,0  652729,0Грантова підтримка фундаментальних наукових досліджень у галузі 
природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук та прикладних 
наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за 
пріоритетними напрямами розвитку 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
5

-2404,5 -2404,5 3693,5 3693,5 3  6098,0  6098,0Фінансування наукових проєктів, обраних переможцями спільних конкурсів, що 
проводилися Державним фондом фундаментальних досліджень разом з 
іноземними науковими товариствами

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

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
Середньорічна штатна чисельність 
працівників НФДУ, всього, в тому 
числі:

осіб Постанова КМУ від 04.07.2018 
№528

 60  60 1  60  60

штатна чисельність НФДУ на 
01.01.2021

осіб Постанова КМУ від 04.07.2018 
№528

 60  60 2  60  60

штатна чисельність НФДУ на 
01.01.2022

осіб Постанова КМУ від 04.07.2018 
№528

 60  60 3  60  60



3
Наукова і науково-технічна 
експертиза грантової підтримки 
проєктів з виконання наукових 
досліджень і розробок за 
конкурсами, проведеними НФДУ

тис.грн. управлінський облік  911,1  911,1 -530,9-530,9 4  1442  1442

Кількість проєктів, яким надано 
гранти для виконання наукових 
досліджень і розробок за конкурсом 
"Наука для безпеки людини та 
суспільства"

од. управлінський облік  68  68 -4-4 5  72  72

Кількість проєктів, яким надано 
гранти для виконання наукових 
досліджень і розробок за конкурсом 
"Підтримка досліджень провідних та 
молодих учених"

од. управлінський облік  132  132 -4-4 6  136  136

Кількість наукових проєктів, 
обраних переможцями спільних 
конкурсів, що проводилися 
Державним фондом 
фундаментальних досліджень разом 
з іноземними науковими 
товариствами

од. управлінський облік  6  6 -3-3 7  9  9

Придбання обладнання для 
забезпечення діяльності НФДУ

тис.грн. управлінський облік  2072,8  2072,8 -367,2-367,2 8  2440  2440

Створення програмного 
забезпечення

тис.грн. управлінський облік  1950  1950 -50-50 9  2000  2000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
  При закупівлі обладнання через Систему Прозоро виикла економія коштів у розмірі 417,2 тис.грн.

2 продукту
Кількість оголошених конкурсів з 
відбору проєктів з виконання 
наукових досліджень і розробок, що 
фінансуватимуться за рахунок 
грантової підтримки

од. управлінський облік  3  3  2 2 1  1  1

Кількість проведених засідань 
комісії конкурсу

од. управлінський облік  21  21  10 10 2  11  11

Кількість проєктів, поданих для 
участі у конкурсі з відбору проєктів 
з виконання наукових досліджень і 
розробок, що фінансуватимуться за 
рахунок грантової підтримки

од. управлінський облік  771  771  271 271 3  500  500

Кількість проведених наукових і 
науково-технічних експертиз 
проєктів з виконання наукових 
досліджень і розробок

од. управлінський облік  1340  1340 -660-660 4  2000  2000

Кількість проєктів з виконання 
наукових досліджень і розробок, 
яким надані гранти

од. управлінський облік  57  57  7 7 5  50  50

Кількість одиниць програмного 
забезпечення

од. управлінський облік  1  1 6  1  1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 За результатами проведення конкурсу "Наука для безпеки та сталого розвитку України" 57  заявок отримали гранти  для підтримки проєктів з виконання наукових досліджень і 
розробок (протокол засідання Наукової ради НФДУ від 7 грудня 2021 року №52 ).
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3 ефективності

Середній розмір грантової 
підтримки одного проєкту з 
виконання наукових досліджень і 
розробок

тис.грн. Розрахунок  2450,8 -73,6 1  2524,4

Середній розмір витрат на 
проведення одної наукової і 
науково-технічної експертизи 
проєкту з виконання наукових 
досліджень і розробок

грн. Розрахунок  679,9 -41,1 2  721

Середній розмір фінансування 
одного наукового проєкту спільних 
конкурсів, що проводилися 
Державним фондом 
фундаментальних досліджень разом 
з іноземними науковими 
товариствами

тис.грн. Розрахунок  615,6 -62 3  677,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відповідно до фактичних показників спільного конкурсу , що проводилися Державним фондом фундаментальних досліджень разом з іноземними науковими товариствами 
середній розмір грантової підтримки  склав 615,6 тис.грн.
4 якості

Частка проєктів з виконання 
наукових досліджень і розробок, що 
отримали грантову підтримку у 
загальній кількості проєктів поданих 
на конкурс

відс. управлінський облік  13,1  3,1 1  10

Своєчасність проведення конкурсів 
по відбору проєктів з виконання 
наукових досліджень і розробок, що 
фінансуватимуться за рахунок 
грантової підтримки

відс. управлінський облік  100 2  100

Частка колективних грантів для 
підтримки проєктів з виконання 
наукових досліджень і розробок від 
загальної їх кількості

відс. управлінський облік  100 3  100

Частка завершених проєктів з 
виконання наукових досліджень і 
розробок  за конкурсом "Наука для 
безпеки людини та суспільства" від 
загальної їх кількості

відс. управлінський облік  100 4  100

Частка завершених проєктів з 
виконання наукових досліджень і 
розробок за конкурсом "Підтримка 
досліджень провідних та молодих 
учених" від загальної їх кількості

відс. управлінський облік  12,2 5  12,2

Рівень забезпечення обладнанням 
для діяльності НФДУ

відс. управлінський облік  91 -9 6  100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
  При закупівлі обладнання через Систему Прозоро виикла економія коштів.



5
Аналіз стану виконання результативних показників

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми10.

 У 2021 році за результатами роботи Національним фондом досліджень України було продовжено фінансування проєктів за двома конкурсами "Наука для безпеки 
людини та суспільства" та           " Підтримка досліджень провідних та молодих учених" , що були оголошені у 2020 році.                                                                                                                                                                                                                                                                        
Було проведено грантову підтримку проєктів; підготовлено, оголошено та проведено три нові конкурси проєктів із виконання наукових досліджень і розробок "Наука для 
безпеки і сталого розвитку України", "Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук" та "Людина, суспільство, наука перед сучасними 
викликами: іноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері".  Конкурс  "Наука для безпеки людини та суспільства" спрямовано на підтримку актуальних питань 
сьогодення - фінансування найкращих наукових проєктів, спрямованих на вирішення актуальних проблем безпеки людини та суспільства в Україні. Конкурс "Передові 
дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук" - фінансування найкращих наукових проєктів, спрямованих на вирішення фундаментальних та 
актуальних прикладних проблем математичних, природничих, технічних, біологічних, аграрних та медичних наук,  "Конкурс "Людина, суспільство, наука перед 
сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері"  -  фінансування найкращих колективних проєктів наукових досліджень і розробок, 
спрямованих на підвищення конкурентоспроможності українського суспільства, розвиток людського та наукового потенціалу України.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Для отримання основних принципів проведення конкурсного відбору - максимальної відкритості та прозорості, незалежності та об`єктивності наукової і науково-
технічної експертизи проєктів з виконання наукових досліджень і розробок - Фондом було забезпечено проведення оцінки проєктів фахівцями, що були залучені до 
проведення експертизи на безоплатній або платній основі.  Прийом заявок та експертиза проєктів здійснювались виключно в електронному вигляді засобами 
спеціалізованого програмного забезпечення "Конкурс проєктів НФДУ", що спростило та прискорило опрацювання заявок, здійснення формальної оцінки проєктів, 
роботу комісії конкурсу та експертів і забезпечило прозорість реалізації задач Фонду з проведення конкурсів.                                У 2021 році було укладено договори із 
грантоотримувачами та профінансовано реалізацію двох етапів проєктів.

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

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


