
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. 6541080 0942 Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки
(КПКВК ДБ) (КФКВК)

4. Ц іл ь  державної політики:

Випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці 

М ета бюджетної програми:

Забезпечення наукоємних галузей економіки України та сфери освіти України висококваліфікованими кадрами фізико-технічного профілю 

Завдан н я бюджетної програми:

1) Організація та забезпечення підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та фахівців з вищою освітою відповідно освітньо- 
кваліфікаційних рівнів (магістрів)



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 5440,0 5590,4 5371,9 150,4 -218,5
у т.ч.: загальний фонд 5400,0 5490,1 5325,2 90,1 -164,9

спеціальний фонд 40,0 100,3 46,7 60,3 -53,6
1. Підготовка фахівців з вищою освітою 
(магістрів) за напрямами і спеціальностями 
відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів, 
всього

5428,9 5555,4 5346,0 126,5 -209,4

у т.ч.: загальний фонд 5400,0 5490,1 5325,2 90,1 -164,9
спеціальний фонд 28,9 65,3 20,8 36,4 -44,5

2. Заочна підготовка з фізики та математики 
учнів 8-11 класів, всього

11,1 35,0 25,9 23,9 -9,1

у т.ч.: загальний фонд
спеціальний фонд 11,1 35,0 25,9 23,9 -9,1

Пояснення щодо відхилень:
п.1. Відхилення планового показника від фактичного використання коштів за загальним фондом на суму 164,9 тис.грн відбулося внаслідок недобору на 1-й 
курс магістратури.

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

К ЕК В/
ККК

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

Відхилення факту від 
плану зі змінами (+/-)

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2282 5400,0 40,0 5490,1 100,3 5325,2 46,7 90,1 60,3 -164,9 -53,6

ВСЬОГО 5400,0 40,0 5490,1 100,3 5325,2 46,7 90,1 60,3 -164,9 -53,6

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0. 
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 25 серпня 2020 року № 882 IX; 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 4,788 0,453 0,000 0,000 0,000 0,000
Загальний фонд, всього 4,788 0,453 0,000 0,000 0,000 0,000

2282 4,788 0,453 0,000 0,000 0,000 0,000
Спеціальний фонд, всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторську заборгованість формує попередня оплата 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».
7. Результативні показники
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники План План зі змінами Факт
Відхилення плану 

зі змінами від 
плану (+/-)

Відхилення факту 
від плану зі 

змінами (+/-)
1 2 3 4 5 6

Напрям 1
1. Середньорічна кількість студентів 
денної форми навчання (чол.)

46 46 41 0 -5

2. Середньорічна кількість студентів, які 
навчаються на відмінно (чол.)

20 20 9 0 -11

3. Середньорічна кількість випускників 
денної форми навчання (чол.)

20 20 19 0 -1

4. Прийом на перший курс магістратури 
за держзамовленням (чол.)

41 41 27 0 -14



5. Питома вага працевлаштованих за 
фахом студентів-випускників денної 
форми навчання у загальному випуску 
(відс.)

35 35 ЗО 0 -5

пп. 1.1. Зміна показника через недобір студентів на 1-й курс навчання.
пп. 1.2. Зміна показника відбулась згідно з рейтингом та відомості успішності.
пп. 1.3. Відхилення показника через дострокове відрахування студента.
пп. 1.4. Зміна показника за загальним фондом через недобір студентів на 1 курс магістратури.
пп. 1.5. Зміна показника зумовлена продовженням навчання у аспірантурі.
Н ап р я м  2
1. Середньорічна кількість учнів 
загальноосвітньої школи, що проходять 
підготовку з фізики та математики 
(чол.)

50 50 40 0 -10

2 Питома вага учнів загальноосвітньої 
школи, які успішно завершать навчання 
за фізико-математичним напрямом і 
вступлять до ВНЗ України (відс.)

97 97 97 0 0

п. 1 .Зменшення показника викликано падінням зацікавленості учнів шкіл у вивченні природничих наук в цілому.

7.2. Р езультативні 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

Спеціальний
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Підготовка фахівців 
з вищою освітою 
(магістрів) за 
напрямами і 
спеціальностями 
відповідно освітньо- 
кваліфікаційних 
рівнів, (тис. грн)

4330,6 4330,6 5346,0 5325,2 20,8 1015,4 994,6 20,8



1. Середньорічна 
кількість студентів 
денної форми 
навчання (чол.)

42 42 41 40 1 -1 -2 1

2. Середньорічна 
кількість студентів, 
які навчаються на 
відмінно (чол.)

16 16 9 9 -7 -7

3. Середньорічна 
кількість випускників 
денної форми 
навчання (чол.)

20 20 19 19 -1 -1

4. Прийом на перший 
курс магістратури за 
держзамовленням 
(чол.)

27 25 2 27 25 2

5. Питома вага 
працевлаштованих за 
фахом студентів- 
випускників денної 
форми навчання у 
загальному випуску 
(відс.)

0 0 ЗО зо ЗО зо

пп.1.1. п.1. Зміна показника через недобір студентів на 1-й курс навчання.
пп. 1.2. Впровадження дистанційного навчання для запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19. 
Пп. 1.3. п.4. Зміна показника через недобір студентів на 1 курс магістратури
2. Заочна підготовка з 
фізики та математики 
учнів 8-11 класів,
(тис. гри)

14,2 14,2 25,9 25,9 11,7 11,7

1. Середньорічна 
кількість учнів 
загальноосвітньої 
школи, що проходять 
підготовку з фізики 
та математики (чол.)

34 34 40 40 6 6

2 Питома вага учнів 
загальноосвітньої 
школи, які успішно

100 100 97 97 -3 -3



завершать навчання 
за фізико- 
математичним 
напрямом і вступлять 
до ВНЗ України 
(відс.)
пп. 2.1. Зміна зумовлена зростанням кількості бажаючих навчатися за контрактом, 
пп. 2.2. Зміна зумовлена зміною кількості учнів, що навчаються.
*3. Підготовка 
аспірантів з відривом 
від виробництва, 
(тис. грн)

225,6 225,6 -225,6 -225,6

1. Середньорічна 
кількість аспірантів, 
які навчаються з 
відривом від 
виробництва (чол.)

2 2 -2 -2

2. Випуск аспірантів, 
які навчаються з 
відривом від 
виробництва (чол.)

1 1 -1 -1

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

^Напрям використання бюджетних коштів «Підготовка аспірантів з відривом від виробництва» вилучено через відсутність аспірантів.

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. У загальнений 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.
Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Національної академії наук України від 04.02.2020 № 59 "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 програми наказами Національної академії наук України від 15.09.2020 №513 "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".
Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду за 
загальним та спеціальним фондом державного бюджету відсутня.
Бюджетна програма "Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою 
забезпечення наукоємних галузей економіки України та сфери освіти України висококваліфікованими кадрами фізико-технічного профілю.

10. Заходи із підвищ ення ефективності бюджетної програми

№
з/п

Н апрям підвищ ення ефективності 
бюджетної програми

Захід

1 2 3
1 Підвищити ефективність планування 

видатків
ДНУ «Київський академічний університет» має планувати видатки в розрізі кодів економічної 

класифікації виходячи із потреби здійснення пріоритетних заходів та їх актуальності

В.о. головного ученого секретаря 
НАН У країни 
академ ік  НАН У країни

(підпис)
Вячеслав Богданов


