
ЗВІТ
про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у 

Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та 
інновацій «Горизонт 2020» від 27 листопада 2019 р. № 981

1. Вид та назва документа

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання 
зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових 
досліджень та інновацій «Горизонт 2020» від 27 листопада 2019 р. № 981 (далі – 
регуляторний акт).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство освіти і науки України (далі – МОН).

3. Цілі прийняття акта 

Основною метою прийняття акта було забезпечення інтеграції України до 
європейського дослідницького простору, стимулювання інноваційної діяльності, 
посилення співпраці між наукою та бізнесом, підвищення спроможності та 
ефективності українських організацій брати участь у конкурсах програми 
«Горизонт 2020».

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Грудень 2021 року.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 
а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось 
відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» шляхом аналізу статистичних даних 
щодо суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія 
акта у 2021 році.
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Цільова група: суб’єкти господарювання та фізичні особи, на яких 
поширюється дія акта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Результативність акта оцінюється за такими показниками:
кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта;
рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з 

основних положень акта;
кількість переданих для впровадження на промислових підприємствах 

технологій;
розмір наданої фінансової підтримки суб’єктам господарювання та/або 

фізичним особам у грошовому вимірі;
витрати часу на підготовку необхідного пакету документів суб’єктами 

господарювання та/або фізичними особами для одержання фінансової 
підтримки.

Уряд ухвалив зміни до Положення про конкурсний відбір наукових, науково-
технічних робіт та проєктів, які фінансуються за рахунок зовнішнього 
інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України 
в Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та 
інновацій  «Горизонт 2020».

Рішення ухвалено постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення 
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 971» 
від 28 квітня 2021 р. № 419. 

Документом передбачено визначення процедури проведення Міністерством 
освіти і науки України конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт 
та проєктів, які фінансуватимуться за рахунок зовнішнього інструменту 
допомоги Європейського Союзу у рамках програми «Горизонт 2020».

За результатами проведення конкурсного відбору буде надано фінансову 
підтримку на такі заходи:

придбання обладнання та матеріалів для проведення наукових досліджень 
закладами вищої освіти та науковими установами з метою стимулювання їх 
участі у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та 
інновацій  «Горизонт Європа»;

виконання та реалізація закладами вищої освіти, суб’єктами малого і 
середнього підприємництва та науковими установами наукових, науково-
технічних робіт та наукових, науково-технічних проєктів;

фінансова підтримка інноваційної діяльності закладів вищої освіти, наукових 
установ;
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надання підтримки суб’єктам господарювання, спрямованої на 
відшкодування витрат на проведення техніко-економічного обґрунтування 
науково-технічних проєктів у сфері наукових (науково-технічних робіт) та 
витрат на підтримку інноваційної діяльності суб’єктів господарювання.

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 
поширюватиметься дія акта становить:

інноваційно-орієнтовані суб’єкти господарювання -1431;
заклади вищої освіти та наукові установи -1600.
Щодо рівня поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб 

з основних положень акта.
21 вересня 2021 року відбувся вебінар щодо запуску Міністерством освіти і 

науки України конкурсного відбору проєктів, які фінансуються за рахунок 
зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу. 

Участь у заході взяли майже 500 представників закладів вищої освіти, 
наукових установ, підприємств та громадськості.

Інформаційну сторінку створено на офіційному вебсайті МОН 
(https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/konkursnij-vidbir-naukovih-naukovo-tehnichnih-
robit-ta-proektiv).

Оцінка показників щодо кількості переданих для впровадження на 
промислових підприємствах технологій, розміру наданої фінансової підтримки 
суб’єктам господарювання та/або фізичним особам у грошовому вимірі, витрат 
часу на підготовку необхідного пакету документів суб’єктами господарювання 
та/або фізичними особами для одержання фінансової підтримки, 
здійснюватиметься після завершення конкурсної процедури. Наразі триває 
прийом заявок на участь у конкурсі відповідно до наказу МОН від 10.11.2021 
№ 1213 «Про проведення конкурсного відбору».

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Результатом реалізації регуляторного акта протягом двох календарних років 
з дня набрання ним чинності стало:

досягнення цілі щодо кількості суб’єктів господарювання та/або фізичних 
осіб, на яких поширюється дія акта;

збільшення рівня поінформованості суб’єктів господарювання та/або 
фізичних осіб з основних положень акта.

Отриманий результат свідчить про високий ступінь досягнення цілей 
регуляторного акта. 

Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики.

Міністр освіти і науки України        Сергій ШКАРЛЕТ


