
Звіт 
про повторне відстеження результативності 

постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 776 
«Про затвердження Порядку надання грантової підтримки наукової і 
науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету»

1. Вид та назва документа 
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 776 «Про 

затвердження Порядку надання грантової підтримки наукової і науково-
технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 
Міністерство освіти і науки України. 

3. Цілі прийняття акта 
Регуляторний акт розроблено Міністерством освіти і науки України на 

виконання вимог частини п’ятої статті 59 Закону України від 26 листопада 
2015 р. № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Грантова підтримка запроваджується з метою підвищення рівня наукових 
досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (далі - 
дослідження і розробки), розвитку науково-технічного потенціалу та 
підвищення рівня конкурентоспроможності закладів спеціалізованої освіти 
наукового профілю (наукових ліцеїв, наукових ліцеїв-інтернатів), наукових 
установ та закладів вищої освіти, збереження та розвитку матеріально-технічної 
бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності, наукового 
стажування наукових працівників, у тому числі за кордоном, організації та 
проведення конференцій, симпозіумів, наукових турнірів, конкурсів наукової 
творчості, інших науково-комунікативних заходів та заходів з популяризації 
науки. 

Основною ціллю прийняття акта є забезпечення правового підґрунтя 
запровадження нової форми фінансування наукової і науково-технічної 
діяльності як найбільш ефективного способу спрямування бюджетних коштів 
на інвестування в дослідження. 

4. Строк виконання заходів з відстеження 
З 22 серпня 2022 р. по 27 серпня 2022 р. 

5. Тип відстеження 
Повторне відстеження. 

6. Методи одержання результатів відстеження 
Статистичний метод. 
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7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 
також способи одержання даних 

Відстеження результатів регуляторного акта здійснювалося шляхом 
опрацювання інформації щодо грантової підтримки наукової і науково-
технічної діяльності у 2021 році з офіційного сайту Національного фонду 
досліджень України. 

У 2021 році грантова підтримка наукової і науково-технічної діяльності 
центральними органами виконавчої влади не надавалась.

Вид даних, за допомогою яких здійснюється відстеження 
результативності, проведеного у 2022 році: 

кількість грантонадавачів;
кількість cуб’єктів господарювання – одержувачів грантової підтримки;
кількість наданих грантів;
обсяг наданих грантів.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Грантонадавач – Національний фонд досліджень України (далі – Фонд). 
Фонд надає грантову підтримку на конкурсній основі фізичним або 

юридичним особам у вигляді індивідуальних, колективних та інституційних 
грантів за напрямами, визначеними частиною другою статті 51 Закону України 
«Про наукову і науково-технічну діяльність». 

Протягом 2021 року Фондом було надано грантову підтримку проєктам, 
які були рекомендовані до реалізації за результатами проведених у 2020 році 
двох конкурсів:

«Наука для безпеки людини та суспільства»;
«Підтримка досліджень провідних та молодих учених». 
Джерело фінансування – державний бюджет за КПКВК 2201300 

«Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова підтримка 
наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок». 

Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів – надходження 
відсутні, оскільки грантова підтримка наукової і науково-технічної діяльності 
надається на безповоротній основі. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання (грантоотримувачів) – 
високий. Інформація про оголошення конкурсів Фонду на отримання грантової 
підтримки оприлюднюється на офіційному вебсайті Фонду та Міністерства 
освіти і науки України. 

Фактичні показники результативності акта у 2021 році

№ 
з/п

Вид даних, за допомогою яких 
здійснюється відстеження 

результативності

фактичні 
показники
2021 рік

фактичні 
показники
2020 рік

1 грантонадавач 1 1

2 кількість cуб’єктів господарювання  89 89
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– одержувачів грантової підтримки
3 кількість наданих грантів 208 218

4 обсяг наданих грантів (тис. грн) 649 673,72 271 700,0

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

Прийняттям акта забезпечено дотримання вимог Закону України від 26 
листопада 2015 р. № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність» в 
частині визначення загальних засад надання грантової підтримки наукової і 
науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету і 
забезпечено імплементацію норм Закону. 

Ступінь досягнення визначених цілей є належним. Регуляторний акт 
відповідає принципам державної регуляторної політики. 

Оцінка результатів та ступеня досягнення визначених цілей 
проводитиметься у рамках періодичного відстеження через три роки після 
проведення повторного відстеження. 

Т. в. о. Міністра                                                         Олександр КОСТЮЧЕНКО


