
Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних 
програм головними розпорядниками коштів державного 
бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦШКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. 654 ____________________Національна академія наук України________________________________________
(К В К В К  Д Б ) (найменування головного розпорядника коштів)

2. _______________________________________Національна академія наук України______________________________________
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. 6541030 0150 Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук У країни
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Розвиток наукового потенціалу України та підвищення ефективності його використання 

Мета бюджетної програми:

Отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину і суспільство, розроблення наукових основ науково-технічного, 
соціально-економічного та культурного розвитку країни, всебічне сприяння практичному застосуванню результатів наукових досліджень, 
підготовка висококваліфікованих наукових кадрів, формування наукового світогляду в суспільстві

Завдання бюджетної програми:

1) Організація та виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів науки і техніки, впровадження 
результатів в інноваційний розвиток економіки, освіти і культури в Україні.

2) Сприяння творчому зростанню молодих науковців.



3) Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації.

4) Проведення видавничої діяльності.

5) Створення умов для творчої і продуктивної праці наукових працівників НАН України

6) Сприяння інтеграції вітчизняного інтелектуального потенціалу у світовий науковий простір, участь у роботі міжнародних наукових 
організацій

7) Збереження рукописів вчених і діячів культури, архівних та інших матеріалів, що мають наукову, культурну та історичну цінність

8) Здійснення пропаганди досягнень науки і техніки шляхом участі у конференціях, виставках, семінарах

9) Розвиток наукової інфраструктури та утримання майнового комплексу НАН України

10) Здійснення наукових досліджень проблем бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, джерелознавства, документознавства, 
архівознавства, біографістики, соціальних комунікацій, збереження, консервації і реставрації документів

11) Науково-видавнича діяльність бібліотек відповідно до напрямів роботи та наукової проблематики

12) Забезпечення бібліотечного обслуговування користувачів (у т.ч. дистантних), підприємств і організацій документами на всіх носіях 
інформації, забезпечення оперативного доступу користувачів до інформаційних ресурсів

5. Видатки / надання кредитів
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис грн)

Напрями використання бюджетних коштів План План зі 
змінами

Факт Відхилення 
плану зі змінами 

від плану (+/-)

Відхилення 
факту від плану 
зі змінами (+/-)

1 2 3 4 5 6
ВСЬОГО за бюджетною програмою 4375347,0 4744407,1 4363231,5 369060,1 -381175,6
у т.ч.: загальний фонд 3322933,5 3429987,2 3428105,7 107053,7 - 1 881,5

спеціальний фонд 1052413,5 1314419,9 935125,8 262006,4 -379294,1
1. Фундаментальні дослідження у галузі 
природничих, технічних і соціогуманітарних 
наук за пріоритетними напрямами розвитку

2764094,2 3180954,9 2892136,6 50013,7 78028,7



науки і техніки, всього
у т.ч.: загальний фонд 2408814,0 2458827,7 2460838,8 50013,7 2011,1

спеціальний фонд 355280,2 722127,2 431297,8 366847 -290829,4
2. Фінансування молодих учених- 
стипендіатів ПАН України, всього

14 970,0 14970,0 14722,3 0 -247,7

у т.ч.: загальний фонд 14 970,0 14970,0 14722,3 0 -247,7
спеціальний фонд

3. Прикладні наукові та науково-технічні 
розробки за пріоритетними напрямами 
розвитку науки і техніки, всього

911 620,4 889511,6 804154,4 9936,0 -117402,0

у т.ч.: загальний фонд 584 122,5 594058,5 594316,9 9936,0 258,4
спеціальний фонд 327 497,9 295453,1 209837,5 -32044,8 -85615,6

4. Дослідно-промислова експлуатація ЯПУ 
"Джерело нейтронів", всього

40 000,0 40 000,0 36800,0 0 -3200,0

у т.ч.: загальний фонд 40 000,0 40 000,0 36800,0 0 -3200,0
спеціальний фонд

5. Підготовка наукових кадрів, всього 87 778,1 86730,0 88958,6 1500,0 -319,5
у т.ч.: загальний фонд 84 600,0 86100,0 86067,0 1500,0 -33,0

спеціальний фонд 3 178,1 630,0 2891,6 -2548,1 2261,6
6. Підготовка і випуск наукової друкованої 
продукції, всього

19 000,0 19302,0 19 000,0 302,0 -302,0

у т.ч.: загальний фонд 19 000,0 19302,0 19 000,0 302,0 -302,0
спеціальний фонд

7. Розвиток матеріально-технічної бази для 
провадження наукової і науково-технічної 
діяльності, всього

23 500,0 23584,0 23583,2 84,0 -0,8

у т.ч.: загальний фонд 23 500,0 23584,0 23583,2 84,0 -0,8
спеціальний фонд

8. Збереження та розвиток наукових об'єктів, 
що становлять національне надбання, всього

35 167,0 35611,0 35529,2 444,0 -81,8

у т.ч.: загальний фонд 35 167,0 35611,0 35529,2 444,0 -81,8
спеціальний фонд

9. Виконання зобов'язань України у сфері 
міжнародного науково-технічного 
співробітництва, всього

5 900,0 5 900,0 5895,4 0 -4,6

у т.ч.: загальний фонд 5 900,0 5 900,0 5895,4 0 -4,6
спеціальний фонд



10. Розвиток наукової інфраструктури, всього 28 213,0 70970,3 70468,5 43279,0 -1023,5
у т.ч.: загальний фонд 27 260,0 70539,0 70370,9 43279 -168,1

спеціальний фонд 953,0 431,3 97,6 -521,7 -333,7
11. Охорона майнового комплексу НАН 
України, всього

6 200,0 6255,0 6252,5 55 -2,5

у т.ч.: загальний фонд 6 200,0 6255,0 6252,5 55 -2,5
спеціальний фонд

12. Першочергові ремонтні роботи в 
установах НАН України, всього

5 400,0 5 400,0 5295,4 0 -104,6

у т.ч.: загальний фонд 5 400,0 5 400,0 5295,4 0 -104,6
спеціальний фонд

13. Забезпечення доступу до науково- 
технічної інформації та наукової літератури 
на всіх видах носіїв, всього

71 776,5 74746,5 73479,1 1440,0 262,6

у т.ч.: загальний фонд 68 000,0 69440,0 69434,1 1440,0 -5,9
спеціальний фонд 3 776,5 5306,5 4045,0 1530 -1261,5

14. Утримання, облаштування, ремонт, 
придбання майна, всього

270 532,5 202189,6 200540,7 -68342,9 -1648,9

у т.ч.: загальний фонд
спеціальний фонд 270 532,5 202189,6 200540,7 -68342,9 -1648,9

15. Організація додаткової (господарської) 
діяльності, всього

68 463,1 65526,4 64108,2 -2936,7 -1418,2

у т.ч.: загальний фонд
спеціальний фонд 68 463,1 65526,4 64108,2 -2936,7 -1418,2

16. Виплати стипендій Президента України 
молодим вченим, всього

22 701,6 22725,2 22276,8 23,6 -448,4

у т.ч.: загальний фонд
спеціальний фонд 22 701,6 22725,2 22276,8 23,6 -448,4

17. Погашення кредиторської заборгованості, 
яка зареєстрована в органах Державної 
казначейської служби України станом на 
01.01.2020 за поточними видатками (крім 
заборгованості по АРК, м. Севастополь та 
Донецької області, всього

30,6 30,6 30,6 0

у т.ч.: загальний фонд
спеціальний фонд 30,6 30,6 30,6 0 0



Пояснення щодо відхилень:
п. 1 Відхилення показника за загальним фондом через перерозподіл коштів з метою раціонального та ефективного їх використання; відхилення 
за спеціальним фондом - через виконання більшої кількості робіт.
п.2 Відхилення показника через звільнення молодих учених-стипендіатів НАН України з різних причин.
п.З Відхилення показника за загальним фондом через перерозподіл на інші напрями з метою раціонального та ефективного використання 
бюджетних коштів; за спеціальним - через значне зменшення кількості укладених договорів у період пандемії.
п.4 Відхилення показника через перерозподіл на інші напрями з метою раціонального та ефективного використання бюджетних коштів. 
п.5 Зміна показника за загальним фондом через зменшення кількості аспірантів і докторантів, за спеціальним фондом - через різну тривалість 
навчання та збільшення набору до аспірантури.
п.6 Відхилення показника за загальним фондом через перерозподіл коштів з метою раціонального та ефективного їх використання. 
п.7, п.8, п.11 Зміна показника через невикористання коштів з різних причин. 
п.9 Зміна показника викликана коливанням курсу валют.
п.10 Відхилення показника за загальним фондом через невикористання коштів в період пандемії, за спеціальним фондом - через значне 
зменшення надходжень в період пандемії.
п.12 Відхилення показника через невикористання коштів однією установою в період пандемії
п.13 Відхилення показника за загальним фондом через невикористання коштів з різних причин, за спеціальним фондом - через збільшення
надходжень, які неможливо запланувати (дарунки, благодійні внески).
п.14, п.15 Касові видатки визначались відповідно надходжень за спеціальним фондом.
п. 16 Відхилення показника через зміну чисельності стипендіатів протягом року (звільнення, досягнення 35-річного віку).

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету
(тис грн)

КЕКВ / 
ККК

План План зі змінами Факт Відхилення плану зі 
змінами від плану (+/-

__________ )__________

Відхилення факту 
від плану зі змінами 

(+/-)
Загальний

фонд
Спеціальни 

й фонд
Загальний

фонд
Спеціальн 
ий фонд

Загальний
фонд

Спеціальн 
ий фонд

Загальний
фонд

Спеціальни 
й фонд

Загальний
фонд

Спеціальн 
ий фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2281 3 306 915,5 916 913,3 3371973,1 1100391,5 3370329,6 759414,5 65 057,6 183 478,2 -1643,5 -340977,0
3210 16 018,0 135 500,2 58014,1 214028,4 57776,1 175711,3 41 996,1 78 528,2 -238,0 -38317,1
ВСЬОГО 3 322 933,5 1 052 413,5 3 429 987,2 1314419,9 3 428 105,7 935 125,8 107 053,7 262 006,4 -1881,5 -379 294,1

Кількість змін до плану 5, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2. 
Пояснення щодо відхилень:



Відхилення показника «План зі змінами» від «План» за загальним фондом відбулось внаслідок змін до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік» від 13 квітня 2020 року №553-ІХ, від 25 серпня 2020 року № 882 IX, від 17 вересня 2020 року №909-ІХ; за 
спеціальним фондом - через збільшення надходжень та перерахування залишку.

Відхилення показника «Факт» від «План зі змінами» за спеціальним фондом - через утворення залишку на кінець року.
6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)
КЕКВ/ККК Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість

на початок 
звітного року

на кінець звітного року на початок 
звітного року

на кінець звітного року
всього з неї прострочена всього з неї прострочена

1 2 3 4 5 6 7
ВСЬОГО за бюджетною програмою 12521,470 7253,940 1009,206 1505,226 1804,721 0,000
Загальний фонд, всього 982,813 673,362 14,000 0,000 157,325 0,000
2281 735,831 673,362 14,000 0,000 157,325 0,000
3210 246,982 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Спеціальний фонд, всього 11538,657 6580,578 995,206 1505,226 1647,396 0,000
2281 9677,605 3976,688 995,206 1417,506 1559,676 0,000
3210 1861,052 2603,890 0,000 87,720 87,720 0,000

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
Наявність дебіторської заборгованості обумовлена:

Авансовими платежами видатків на відрядження;
Попередньою оплатою періодичних видань на 2021 рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 1070 
«Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 
закуповуються за бюджетні кошти»;
Зекономленими коштами за оплату комунальних послуг (енергоносіїв);
Перерахуванням податків з нарахованих лікарняних, що не були відшкодовані.

Кредиторська заборгованість за загальним фондом утворилась у зв’язку з тим, що 31.12.2020р. Інститутом гідробіології сформована 
банківська виписка, в якій з невідомих причин було відсутнє платіжне доручення з нарахування ЄСВ на заробітну плату; за спеціальним 
фондом -  поточна кредиторська заборгованість, термін оплати якої не настав.

7. Результативні показники
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники План План зі змінами Факт Відхилення плану Відхилення факту



зі змінами від 
плану (+/-)

від плану зі 
змінами (+/-)

1 2 3 4 5 6
Напрям 1
1. Кількість фундаментальних 
досліджень, що виконуються (од.)

2370 2370 2278 0 -92

2. Кількість фундаментальних 
досліджень, що завершені (од.)

1100 1100 881 0 -219

3.Кількість створеної науково-технічної 
продукції (нових видів виробів, 
технологій, матеріалів, сортів рослин, 
методів, теорій та інше) за 
фундаментальними дослідженнями (од.)

2190 2190 2620 0 430

4. Кількість впровадженої науково- 
технічної продукції (нових видів 
виробів, технологій, матеріалів, сортів 
рослин, методів, теорій та інше) за 
фундаментальними дослідженнями (од.)

680 680 872 0 192

пп. 1.1. Зменшення кількості фундаментальних досліджень за загальним фондом відбулося за рахунок об'єднання близьких за тематикою 
наукових досліджень при проведенні конкурсів, а збільшення кількості за спеціальним фондом - за рахунок значного попиту на 
фундаментальні дослідження з боку сторонніх організацій.
пп. 1.2. Зменшення кількості завершених робіт за загальним фондом обумовлено меншою кількістю відкритих робіт, а за спеціальним - 
визначенням доцільності продовження досліджень у відповідних напрямах.
пп. 1.3. Збільшення кількості створеної продукції за загальним фондом зумовлено концентрацією ресурсів на напрямах, що передбачають 
обов'язкове одержання практичних результатів, а незначне збільшення за спеціальним фондом - похибкою планування результатів, виконаних 
на замовлення сторонніх організацій.
пп. 1.4. Збільшення показника за загальним фондом зумовлено більшою кількістю створеної науково-технічної продукції, а його зменшення за 
спеціальним фондом - специфікою замовлень сторонніх організацій.
Напрям 2
1. Середньорічна кількість молодих 
учених-стипендіатів НАН України 
(осіб)

319,8 319,8 316,2 0 -3,6

пп. 2.1. Зменшення показника пояснюється звільненням молодих вчених-стипендіатів НАН України з різних причин.
Напрям 3
п.1 Кількість прикладних науково- 
дослідних робіт, що виконуються (од.)

2450 2450 2318 0 -132

п.2 Кількість прикладних науково- 
дослідних робіт, що завершені (од.)

1640 1640 1649 0 9



п.З Кількість створеної науково- 
технічної продукції (нових видів 
виробів, технологій, матеріалів, сортів 
рослин, методів, теорій та інше) за 
прикладними науково-дослідними 
роботами

1150 1150 1713 0 563

п.4 Кількість впровадженої науково- 
технічної продукції (нових видів 
виробів, технологій, матеріалів, сортів 
рослин, методів, теорій та інше) за 
прикладними науково-дослідними 
роботами

650 650 937 0 287

пп. 3 .1. Зменшення кількості прикладних досліджень за загальним фондом обумовлено укрупненням тем наукових досліджень з метою 
концентрації ресурсів на відповідних напрямах. Зменшення кількості прикладних досліджень за спеціальним фондом обумовлено зменшенням 
замовлень сторонніх організацій.
пп. 3.2. Збільшення кількості завершених прикладних досліджень за загальним фондом зумовлено досягненням мети досліджень. Зменшення 
кількості завершених прикладних досліджень за спеціальним фондом зумовлено визначенням сторонніми замовниками доцільності 
продовження цих досліджень.
пп. 3.3. Збільшення кількості створеної продукції обумовлено активізацією наукових колективів установ щодо створення науково-технічної 
продукції.
пп. 3.4. Збільшення кількості впровадженої продукції обумовлено більшою кількістю створеної.
Напрям 4
п. 1 Рівень досягнення фізичних 
параметрів ЯПУ "Джерело нейтронів" 
відповідно до проекту (відс.)

95 95 95 0 0

Планові результативні показники повністю досягнуто.
Напрям 5
п. 1 Середньорічна кількість аспірантів, 
які навчаються з відривом від 
виробництва (осіб)

981 981 913 0 -68

п.2 Середньорічна кількість 
докторантів(осіб)

100 100 97 0 -3

п.З Середньорічна кількість аспірантів, 
які навчаються без відриву від 
виробництва(осіб)

108 108 147 0 39

п.4 Прийом до аспірантури на навчання 
з відривом від виробництва(осіб)

307 307 253 0 -54

п.5 Прийом в докторантуру(осіб) 50 50 48 0 -2



п.6 Випуск аспірантів, які навчалися з 
відривом від виробництва (осіб), всього, 
у т.ч.:

169 169 156 0 -13

п.7 які закінчили навчання та захистили 
дисертації(осіб)

25 25 14 0 -11

п.8 Випуск докторантів (осіб), всього, у 
т.ч.:

50 50 48 0 -2

п.9 які закінчили навчання та захистили 
дисертації(осіб)

14 14 4 0 -10

п.10 Випуск аспірантів, які навчалися 
без відриву від виробництва (осіб), 
всього, в т.ч.:

39 39 34 0 -5

п. 11 які закінчили навчання та 
захистили дисертації(осіб)

18 18 7 0 -11

пп. 5.1. Відхилення показника за загальним та спеціальним фондом відбулося через невиконання плану прийому та переривання навчання 
аспірантами з різних причин.
пп. 5.2. Відхилення показника за спеціальним фондом зумовлено відрахуванням докторантів з поважних причин.
пп. 5.3. Відхилення показника за загальним фондом відбулося через поновлення в аспірантурі та переведення з денної форми навчання до 
вечірньої; за спеціальним фондом - через збільшення набору до аспірантури заочної (контрактної) форми навчання.
пп. 5.4.ВІДХИЛЄННЯ показника за загальним фондом відбулося через відсутність належної кількості абітурієнтів на навчання за державним 
замовленням; за спеціальним фондом - через збільшення набору до аспірантури заочної (контрактної) форми навчання.
пп. 5.5. Відхилення показника за загальним фондом відбулося через відсутність належних кандидатів на навчання за державним замовленням, 
пп. 5.6, 5.8. та 5.10. Відхилення показників зумовлено відрахування аспірантів - випускників з поважних причин.
пп. 5.7., 5.9. та 5.11. Відхилення показника зумовлено запровадженням карантину і посиленням протиепідемічних заходів в країні з метою 
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Напрям 6
п.1 Кількість енциклопедій, 
підготовлених до друку (од.)

1 1 1 0 0

п.2 Випуск наукових та 
енциклопедичних видань, тираж (шт.)

36750 36750 36750 0 0

Напрям 7
п. 1 Кількість найменувань придбаних 
матеріалів для забезпечення наукової 
бази НАН України (од.)

300 300 300 0 0

Напрям 8
п. 1 Кількість наукових об'єктів, що 
мають статус національного надбання 
(од.)

50 50 50 0 0



Напрям 9
п. 1 Кількість міжнародних організацій, 
участь у діяльності яких приймають 
українські вчені (од.)

28 28 28 0 0

Напрям 10
п.1 Кількість проведених заходів з 
підтримки розвитку наукової 
інфраструктури (од.)

7 7 7 0 0

п.2 Витрати на будівництво, ремонт та 
реконструкцію комплексу об'єктів на 
території Національного 
дендрологічного парку "Софіївка" 
(тис.грн)

0 43000 42996,9 -43000 -3,1

п.З Кількість побудованих, 
відремонтованих та реконструйованих 
об'єктів на території Національного 
дендрологічного парку "Софіївка"(од.)

0 14 14 -14 0

пп. 10.2. Відхилення показника відбулося внаслідок економії коштів, що виникла після проведення тендерних процедур.
Напрям 11
п. 1 Кількість об'єктів охорони 
заповідного фонду НАН України (од.)

15 15 15 0 0

Напрям 12
п.1 Кількість установ НАН України, що 
потребують проведення першочергових 
ремонтних робіт (од.)

12 12 12 0 0

Напрям 13
п. 1 Витрати наукових бібліотек на 
випуск наукової друкованої продукції 
(тис.грн.)

186 186 80 0 -106

п.2 Кількість відвідувачів наукових 
бібліотек протягом року (чол.)

285000 285000 80353 0 -204647

п.З Кількість найменувань друкованої 
продукції, що випущена бібліотеками 
(од.)

18 18 10 0 -8

пп. 13.1. Введення карантину і посиленням протиепідемічних заходів в країні з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19 позначилися на роботі міських друкарень, зокрема чотири запланованих до друку видання Львівською національною науковою 
бібліотекою ім. В.Стефаника передані на тиражування у січні - лютому 2021 року. Ще чотири видання потребували уточнень низки пунктів 
НДА, тож додрукарські процеси були завершені наприкінці 2020 року. їх оригінал-макети також передані на тиражування у лютому 2021 року.



У Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського витрати на друк менші ніж заплановано через передплату журналу "Бібліотечний 
вісник" у меншому обсязі.
пп. 13.2. Під час адаптивного карантину діяльність бібліотек була спрямована на надання послуг у віддаленому режимі (співробітники 
працювали дистанційно).
пп. 13.3. Введення карантинних заходів позначилися на роботі міських друкарень, зокрема чотири запланованих до друку видання ЛННБ ім. 
В.Стефаника передані на тиражування у січні - лютому 2021 року. Ще чотири видання потребували уточнень низки пунктів НДА, тож 
додрукарські процеси були завершені наприкінці 2020 року._____________________________________________________________________
Напрям 16
п.1 Кількість молодих вчених, які 
отримали стипендію Президента 
України (осіб)

300 300 293 0 -7

пп. 13.1. Відхилення показника відбулося через зміну чисельності стипендіатів протягом року (звільнення, досягнення 35-річного віку).

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями 
використання 

бюджетних коштів / 
результативні 

показники

2019 рік
(факт за рік, що передує звітному)

2020 рік
(факт за звітний рік)

Відхилення (+/-)

Всього Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Всього Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Всього Загальний
фонд

Спеціал
ьний
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Фундаментальні 
дослідження у галузі 
природничих, 
технічних і 
соціогуманітарних 
наук за
пріоритетними 
напрямами 
розвитку науки і 
техніки, всього (тис. 

JEP»]________________

2691831,4 2271089,0 420742,4 2892136,6 2460838,8 431297,8 200305,2 189749,8 10555,4

Кількість 
фундаментальних 
досліджень, що 
виконуються (од.)

2322 1716 606 2278 1682 596 -44 -34 -10

Кількість
фундаментальних

1019 501 518 881 473 408 -138 -28 -110



досліджень, що 
завершені (од.)
Кількість створеної 
науково-технічної 
продукції (нових 
видів виробів, 
технологій, 
матеріалів, сортів 
рослин, методів, 
теорій та інше) за 
фундаментальними 
дослідженнями (од.)

2481 2052 429 2620 2318 302 -163 266 -127

Кількість 
впровадженої 
науково-технічної 
продукції (нових 
видів виробів, 
технологій, 
матеріалів, сортів 
рослин, методів, 
теорій та інше) за 
фундаментальними 
дослідженнями (од.)

834 619 215 872 715 157 38 96 -58

Зменшення кількості фундаментальних досліджень за загальним фондом відбулося за рахунок об'єднання близьких за тематикою наукових 
досліджень при проведенні конкурсів. Зменшення кількості виконуваних наукових досліджень за спеціальним фондом, а також зменшення 
кількості завершених досліджень за спеціальним фондом пов’язано із запровадженням карантину і посиленням протиепідемічних заходів в 
країні з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, що зумовило зменшення активності сторонніх організацій 
щодо замовлення виконання фундаментальних досліджень, а також не дали науковим установам НАН України вчасно завершити розпочаті 
дослідження на замовлення сторонніх організацій. В свою чергу, збільшена кількість незавершених досліджень викликала зменшення 
кількості створеної продукції за спеціальним фондом. Збільшена кількість створеної, і, відповідно, впровадженої продукції зумовлена 
закінченням у 2020 році терміну виконання цільових програм відділень НАН України.
2. Фінансування 
молодих учених- 
стипендіатів НАН 
України (тис. грн)

6705,9 6705,9 14722,3 14722,3 8016,4 8016,4

Середньорічна 
кількість молодих 
учених-стипендіатів

314,9 314,9 316,2 316,2 1,3 1,3



HAH України (осіб)
Відхилення показника відбулося внаслідок збільшення розміру стипендії молодих вчених НАН України.
3. Прикладні 
наукові та науково- 
технічні розробки за 
пріоритетними 
напрямами 
розвитку науки і 
техніки (тис. грн)

733348,1 529639,5 203708,6 804154,4 594316,9 209837,5 70806,3 64677,4 6128,9

Кількість прикладних 
науково-дослідних 
робіт, що 
виконуються (од.)

2394 680 1714 2318 808 1510 -76 128 -204

Кількість прикладних 
науково-дослідних 
робіт, що завершені 
(од.)

1653 224 1429 1649 394 1255 -4 170 -174

Кількість створеної 
науково-технічної 
продукції (нових 
видів виробів, 
технологій, 
матеріалів, сортів 
рослин, методів, 
теорій та інше) за 
прикладними 
науково-дослідними 
роботами

1462 800 662 1713 1300 413 251 500 -249

Кількість 
впровадженої 
науково-технічної 
продукції (нових 
видів виробів, 
технологій, 
матеріалів, сортів 
рослин, методів, 
теорій та інше) за 
прикладними

882 325 557 937 611 326 55 286 -231



науково-дослідними
роботами
Збільшення кількості прикладних досліджень за загальним фондом зумовлено спрямованістю на одержання практичних результатів. 
Збільшення кількості завершених робіт за загальним фондом зумовлено завершення терміну виконання п’яти цільових програм НАН України, 
чим також обумовлено і збільшення кількості створеної продукції. Зменшення кількості виконуваних прикладних досліджень за спеціальним 
фондом, а також зменшення кількості завершених досліджень за спеціальним фондом пов’язано із запровадженням карантину і посиленням 
протиепідемічних заходів в країні з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, що спричинило зменшення 
активності сторонніх організацій щодо замовлення виконання наукових досліджень. В свою чергу, зменшення кількості виконуваних 
досліджень за спеціальним фондом викликало зменшення кількості створеної та впровадженої продукції.
4. Дослідно- 
промислова 
експлуатація ЯПУ 
"Джерело
нейтронів" (тис.грн)

27742,0 27742,0 36800,0 36800,0 9058,0 9058,0

Рівень досягнення 
фізичних параметрів 
ЯПУ "Джерело 
нейтронів" відповідно 
до проекту (відс.)

80 80 95 95 15 15

5. Підготовка 
наукових кадрів 
(тис.грн)

720010,6 69470,1 2540,5 88958,6 86067,0 2891,6 16748 16596,9 351,1

Середньорічна 
кількість аспірантів, 
які навчаються з 
відривом від 
виробництва (осіб)

753 727 26 913 891 22 160 164 -4

Середньорічна
кількість
докторантів(осіб)

100 90 10 97 88 9 -3 -2 -1

Середньорічна 
кількість аспірантів, 
які навчаються без 
відриву від 
виробництва(осіб)

199 70 129 147 9 138 -52 -61 9

Прийом до 
аспірантури на 
навчання з відривом

285 276 9 253 248 5 -32 -28 -4



від виробництва(осіб)
Прийом в 
докторантуру(осіб)

47 44 3 48 46 2 1 2 -1

Випуск аспірантів, які 
навчалися з відривом 
від виробництва 
(осіб), всього, у т.ч.:

16 15 1 156 155 1 140 140 0

які закінчили 
навчання та 
захистили 
дисертації(осіб)

1 1 14 14 13 13

Випуск докторантів 
(осіб), всього, у т.ч.:

52 46 6 48 42 6 -4 -4 0

які закінчили 
навчання та 
захистили 
дисертації(осіб)

9 7 2 4 4 -5 -3 -2

Випуск аспірантів, які 
навчалися без відриву 
від виробництва 
(осіб), всього, в т.ч.:

96 81 15 34 9 25 -62 -72 10

які закінчили 
навчання та 
захистили 
дисертації(осіб)

12 8 4 7 1 6 -5 -7 2

Фінансування збільшено відповідно до зростання мінімальної заробітної плати та ставки першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки. 
Збільшення середньорічної кількісті аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва пов’язано із зростанням плану підготовки та 
кількості вступників. Зменшення середньорічної кількість докторантів спричинене відрахуванням із поважних причин окремих осіб з 
докторантури. Зменшення обсягів прийому до аспірантури на навчання з відривом від виробництва відбулося через відсутність належної 
кількості абітурієнтів, що зумовило також зменшення показників середньорічної кількість аспірантів, які навчаються без відриву від 
виробництва й відповідно кількості випускників.
6. Підготовка і 
випуск наукової 
друкованої 
продукції (тис.грн)

18599,9 18599,9 19 000,0 19 000,0 400,1 400,1

Кількість 
енциклопедій, 
підготовлених до

1 1 1 1 0 0



друку (од.)
Випуск наукових та 
енциклопедичних 
видань, тираж (шт.)

40390 40390 36750 36750 -3640 -3640

Зменшення тиражу наукових та енциклопедичних видань зумовлене зростанням вартості проведення робіт.
7. Розвиток 
матеріально- 
технічної бази для 
провадження 
наукової і науково- 
технічної діяльності 
(тис.грн)

19499,8 19499,8 23583,2 23583,2 4083,4 4083,4

Кількість 
найменувань 
придбаних матеріалів 
для забезпечення 
наукової бази НАН 
України (од.)

300 300 300 300 0 0

8. Збереження та 
розвиток наукових 
об'єктів, що 
становлять 
національне 
надбання (тис.грн)

33995,7 33995,7 35529,2 35529,2 1533,5 1533,5

Кількість наукових 
об'єктів, що мають 
статус національного 
надбання (од.)

50 50 50 50 0 0

9. Виконання
зобов'язань України
У сфері
міжнародного
науково-технічного
співробітництва
(тис.грн)

5864,1 5864,1 5895,4 5895,4 31,3 31,3

Кількість 
міжнародних 
організацій, участь у

20 20 28 28 8 8



діяльності яких 
приймають українські 
вчені (од.)
Зміна показника викликана коливанням курсу валют та збільшенням кількості міжнародних організацій, до яких сплачуються членські внески.
10. Розвиток 
наукової 
інфраструктури 
(тис.грн)

40930,3 40386,3 544,0 70468,5 70370,9 97,6 29538,2 29984,6 -446,4

Кількість проведених 
заходів з підтримки 
розвитку наукової 
інфраструктури (од.)

8 7 1 7 6 1 1 -1 0

Витрати на 
будівництво, ремонт 
та реконструкцію 
комплексу об'єктів на 
території 
Національного 
дендрологічного 
парку "Софіївка" 
(тис.грн)

42996,9 42996,9 42996,9 42996,9

Кількість 
побудованих, 
відремонтованих та 
реконструйованих 
об'єктів на території 
Національного 
дендрологічного 
парку "Софіївка"(од.)

14 14 14 14

Зміна показників відбулася внаслідок виділення цільових призначень із державного бюджету на будівництво, ремонт та реконструкцію 
комплексу об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка".
11. Охорона 
майнового 
комплексу НАН 
(тис.грн)

5808,4 5808,4 6252,5 6252,5 444,1 444,1

Кількість об'єктів 
охорони заповідного 
фонду НАН України

15 15 15 15 0 0



(о д .)
Фінансування збільшено відповідно до зростання мінімальної заробітної плати та ставки першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки.
12. Першочергові 
ремонтні роботи в 
установах НАН 
України (тис.грн)

9173,3 9173,3 5295,4 5295,4 -3877,9 -3877,9

Кількість установ 
НАН України, що 
потребують 
проведення 
першочергових 
ремонтних робіт (од.)

17 17 12 12 -5 -5

Відхилення показника кількості проведених першочергових ремонтних робіт зумовлено зменшенням обсягу фінансування даного напряму у 
звітному періоді та зростанням вартості робіт.
13. Забезпечення 
доступу до науково- 
технічної інформації 
та наукової 
літератури на всіх 
видах носіїв(тис.грн)

74289,2 67607,4 6681,8 73479,1 69434,1 4045,0 -810,1 1826,7 -2636,8

Витрати наукових 
бібліотек на випуск 
наукової друкованої 
продукції (тис.грн.)

147,2 147,2 80 80 -67,2 -67,2

Кількість відвідувачів 
наукових бібліотек 
протягом року (чол.)

258225 202225 56000 80353 56353 24000 -177872 -145872 -32000

Кількість 
найменувань 
друкованої продукції, 
що випущена 
бібліотеками (од.)

13 13 10 10 -3 -3

Відхилення результативних показників за даним напрямом зумовлене в першу чергу запровадженням карантину і посиленням 
протиепідемічних заходів в країні з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Під час адаптивного карантину 
діяльність бібліотек була спрямована на надання послуг у віддаленому режимі (співробітники працювали дистанційно).
14. Утримання, 
облаштування, 
ремонт, придбання

219763,8 219763,8 200540,7 200540,7 -19223,1 -19223,1



майна (тис.грн)
Відхилення результативних показників зумовлене недоотриманням установами НАН України надходжень за спеціальним фондом, внаслідок 
запровадження карантину і посилення протиепідемічних заходів в країні з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19
15. Організація 
додаткової 
(господарської ) 
діяльності (тис.грн)

81818,7 81818,7 64108,2 64108,2 -17710,5 -17710,5

Зменшення результативних показників пояснюється зменшенням активності сторонніх організацій щодо замовлення послуг у зв’язку із 
запровадженням карантину і посиленням протиепідемічних заходів в країні з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19.
16. Виплати 
стипендій
Президента України 
молодим вченим 
(тис.грн)

14345,1 14345,1 22276,8 22276,8 7931,7 7931,7

Кількість молодих 
вчених, які отримали 
стипендію 
Президента України 
(осіб)

273 273 293 293 20 20

Відхилення показників відбулося внаслідок збільшення розміру стипендії Президента України молодим вченим та збільшення кількості 
степендіатів.
17. Погашення 
кредиторської 
заборгованості, яка 
зареєстрована в 
органах Державної 
казначейської 
служби України 
станом на 01.01.2020 
за поточними 
видатками (крім 
заборгованості по 
АРК, м. Севастополь 
та Донецької області

14,5 14,5 30,6 30,6 16,1

Рівень погашення 
кредиторської

100 100 100 100 0 0



заборгованості, яка 
зареєстрована в 
органах Державної 
казначейської служби 
України станом на 
01.01.2020 (крім 
заборгованості по 
АРК та м. 
Севастополь та 
Донецької 
області)(відс.)
*18. Виконання 
заходів у сфері 
інформатизації *

4023,8 1685,9 2337,9

Кількість придбаного 
комп'ютерного 
обладнання та 
приладдя (од.)

129 113 16

Кількість придбаних 
пакетів програмного 
забезпечення (од.)

41 31 10

Кількість отриманих
послуг з ремонту,
технічного
обслуговування
персональних
комп'ютерів,
офісного,
телекомунікаційного 
обладнання та послуг 
у сфері
інформаційних 
технологій (од.)

535 249 286

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
Напрям використання бюджетних коштів «Підтримка технічного забезпечення наукової бази» у 2019 році перейменовано у 2020 році на 
«Розвиток матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності». Напрям використання бюджетних коштів 
«Забезпечення діяльності наукових бібліотек НАН України» та напрям «Забезпечення доступу до зарубіжних баз наукової інформації» у 2019



році об’єднано і має назву у 2020 році «Забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв». 
*Напрям використання бюджетних коштів у 2019 році «Виконання заходів у сфері інформатизації» вилучено у зв’язку зі зміною 
законодавства.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства

№
з/п

Найменування контрольного заходу Пропозиції за результатами 
контрольного заходу

Стан врахування пропозицій за 
результатами контрольного заходу

1 2 3 4
1 . Контрольні заходи щодо ефективності 

виконання показників бюджетної 
програми у звітному періоді не 
здійснювались.

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2020 року основну мету та завдання бюджетної програми виконано.
Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та 
досягнення цілей.
При визначенні результативних показників у паспорті бюджетної програми використано інформацію щодо результативних показників, 
наведених в бюджетному запиті, із врахуванням бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний 
бюджетний період.
Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Національної академії наук України від 04.02.2020 № 58 "Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2020 рік" відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених 
наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098.
У звітному періоді внесено зміни до паспорта бюджетної:
- наказом Національної академії наук України від 04.05.2020 №200 "Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2020 рік" 
відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 29.12.2002 № 1098;
- наказом Національної академії наук України від 12.09.2020 №503 "Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2020 рік" 
відповідно до Закону України від 25.08.2020 №822-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та 
Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
29.12.2002 № 1098;
- - наказом Національної академії наук України від 23.10.2020 №574 "Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2020 рік" 
відповідно до Закону України від 17.09.2020 №909-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та 
Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
29.12.2002 № 1098.



Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Дебіторська заборгованість виникла внаслідок: авансових платежів видатків на 
відрядження; попередньої оплати періодичних видань на 2021 рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 
1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 
закуповуються за бюджетні кошти»; економії коштів на оплату комунальних послуг (енергоносіїв) та перерахунку податків з нарахованих 
лікарняних, що не були відшкодовані. Кредиторська заборгованість виникла внаслідок того, що 31.12.2020р. Інститутом гідробіології 
сформована банківська виписка, в якій з невідомих причин було відсутнє платіжне доручення з нарахування ЄСВ на заробітну плату; за 
спеціальним фондом -  поточна кредиторська заборгованість, термін оплати якої не настав. Бюджетна програма " Наукова і науково-технічна 
діяльність наукових установ Національної академії наук України " залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення 
отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину і суспільство, розроблення наукових основ науково-технічного, 
соціально-економічного та культурного розвитку країни, всебічного сприяння практичному застосуванню результатів наукових досліджень, 
підготовці висококваліфікованих наукових кадрів, формуванню наукового світогляду в суспільстві.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№
з/п

Напрям підвищення ефективності 
бюджетної програми

Захід

1 2 3
1. Покращення якості планування 

результативних показників бюджетної 
програми

Удосконалення внутрішньовідомчих форм щорічної звітності установ НАН України в частині 
досягнення ними основних результативних показників бюджетної програми.

2. Покращення фінансової дисципліни Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей.

В.о. головного ученого секретаря 
НАН України 
академік НАН України

(підпис)
Вячеслав Богданов


