
СХВАЛЕНО 

постановою Президії НАН України 

від 11.07.2018  № 241 

 

 

Результати оцінювання ефективності діяльності  

наукових установ НАН України та їх підрозділів,  

проведеного у 2017 році та І півріччі 2018 року 

 

 

Постійна комісія НАН України з оцінювання ефективності 

діяльності наукових установ НАН України на своїх засіданнях 

розглянула матеріали, підготовлені постійними комісіями з наукових 

напрямів, і затвердила результати  оцінювання ефективності діяльності 

наукових установ НАН України в 2017 році та І півріччі 2018 року 

(протоколи від 21.11.2017 № 1/2017, від 21.02.2018 № 1/2018,                            

від 01.03.2018 № 2/2018, від 22.06.2018 № 3/2018). Оцінювання 

відбувалось відповідно до Методики оцінювання ефективності 

діяльності наукових установ НАН України, затвердженої постановою 

Президії НАН України від 15.03.2017 № 75, та на виконання 

розпоряджень Президії НАН України від 17.05.2016 № 290 «Про 

оцінювання ефективності діяльності  наукових установ НАН України», 

від 01.06.2017 № 353 «Про перевірки наукової та науково-організаційної 

діяльності наукових установ НАН України у 2017 році», від 01.12.2017   

№ 658 «Про оцінювання діяльності наукових установ НАН України                      

у 2018 році».  

На підставі звітів постійних комісій за науковими напрямами                         

та за результатами їх розглядів Постійною комісією НАН України 

вирішено: 

 

1. Секція фізико-технічних та математичних наук НАН 

України: 

1.1. Інститут математики НАН України 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту математики НАН України. 

Віднести Інститут математики НАН України до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту математики НАН України до 

категорії «А» : 

 Відділ диференціальних рівнянь та теорії коливань з 

лабораторією; 

 Відділ теорії динамічних систем; 

 Відділ прикладних досліджень; 

 Відділ диференціальних рівнянь в частинних похідних; 

 Відділ теорії випадкових процесів; 

 Відділ функціонального аналізу; 
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 Відділ теорії функцій; 

 Відділ теорії наближень; 

 Відділ комплексного аналізу і теорії потенціалу; 

 Відділ алгебри; 

 Відділ нелінійного аналізу; 

 Відділ обчислювальної математики; 

 Відділ математичної фізики; 

 Відділ топології; 

 Відділ динаміки і стійкості багатовимірних систем; 

 Відділ фрактального аналізу. 

Віднести такі підрозділи Інституту математики НАН України до 

категорії «Б»: 

 Відділ аналітичної механіки. 

 

1.2. Інститут прикладних проблем механіки і математики                      

ім.Я.С.Підстригача 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту прикладних проблем механіки і математики 

ім.Я.С.Підстригача. 

Віднести Інститут прикладних проблем механіки і математики 

ім.Я.С.Підстригача до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту прикладних проблем механіки і 

математики ім.Я.С.Підстригача до категорії «А»: 

 Відділ диференціальних рівнянь та теорії функцій; 

 Відділ алгебри; 

 Відділ числових методів математичної фізики; 

 Відділ математичної фізики; 

 Відділ механіки деформівного твердого тіла; 

 Відділ теорії фізико-механічних полів; 

 Відділ моделювання композитних структур та складних систем; 

 Відділ фізико-математичного моделювання низьковимірних 

систем; 

 Відділ обчислювальної механіки деформівних систем; 

 Відділ математичних проблем контактної механіки; 

 Відділ термомеханіки; 

 Відділ математичних проблем механіки неоднорідних тіл. 

Віднести такі підрозділи Інституту прикладних проблем механіки і 

математики ім.Я.С.Підстригача до категорії «Б» : 

 Відділ аналізу, геометрії та топології; 

 Відділ моделювання демпфуючих систем. 
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1.3. Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА 

України 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України. 

Віднести Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА 

України до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту космічних досліджень НАН 

України та ДКА України до категорії «А»: 

 Відділ керування динамічними системами; 

 Відділ фізики плазми; 

 Відділ космічних інформаційних систем та технологій; 

 Відділ наук про мікрогравітацію та неструктурна лабораторія 

супутникових досліджень ближнього космосу. 

Віднести такі підрозділи Інституту космічних досліджень НАН 

України та ДКА України до категорії «Б»: 

 Відділ дистанційних методів та перспективних приладів. 

 

1.4. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних 

технологій та систем НАН України та МОН України 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 

систем НАН України та МОН України. 

Віднести Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних 

технологій та систем НАН України та МОН України до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Міжнародного науково-навчального 

центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН 

України до категорії «А»: 

 Відділ діалогових та навчальних систем; 

 Відділ біоелектричного керування та медичної кібернетики; 

 Відділ розпізнавання образів; 

 Відділ автоматизації систем обробки даних; 

 Відділ системних інформаційних технологій; 

 Відділ нейромережевих технологій обробки інформації; 

 Відділ інтелектуалізації інформаційних технологій; 

 Відділ медичних інформаційних систем; 

 Відділ комплексних досліджень інформаційних технологій; 

 Відділ інтелектуального управління; 

 Відділ інформаційних технологій індуктивного моделювання. 

Віднести такі підрозділи Міжнародного науково-навчального 

центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН 

України до категорії «Б»: 

 Відділ системного моделювання; 

 Відділ застосування математичних і технічних засобів в біології 

та медицині; 
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 Відділ економіко-соціальних систем та інформаційних 

технологій; 

 Відділ процесів керування рухомими об’єктами. 

 

1.5.  Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка 
Віднести такі підрозділи Інституту механіки ім.С.П.Тимошенка до 

категорії «А»: 

 Відділ динаміки та стійкості суцільних середовищ; 

 Відділ механіки стохастично неоднорідних середовищ; 

 Відділ обчислювальної механіки та техніки; 

 Відділ стійкості процесів; 

 Відділ теорії коливань. 

Віднести такі підрозділи Інституту механіки ім.С.П.Тимошенка до 

категорії «Б»: 

 Відділ реології; 

 Відділ обчислювальних методів; 

 Відділ будівельної механіки тонкостінних конструкцій; 

 Відділ термопластичності; 

 Відділ термопружності; 

 Відділ механіки повзучості; 

 Відділ механіки руйнування матеріалів. 

 

1.6.  Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту проблем міцності ім.Г.С.Писаренка. 

Віднести Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка до                

категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту проблем міцності 

ім.Г.С.Писаренка до категорії «А»: 

 Відділ міцності матеріалів і елементів конструкцій при 

кріогенних температурах; 

 Відділ міцності конструкцій з функціональними покриттями; 

 Лабораторія зміцнення поверхні елементів конструкцій; 

 Відділ коливань та вібраційної надійності; 

 Відділ високочастотних методів дослідження міцності і 

дефектності матеріалів; 

 Відділ чисельних і експериментальних методів дослідження 

конструкційної міцності; 

 Відділ міцності конструкцій з крихких матеріалів; 

 Лабораторія міцності і руйнування за умов ударного та 

імпульсного навантаження. 

Віднести такі підрозділи Інституту проблем міцності 

ім.Г.С.Писаренка до категорії «Б»: 

 Відділ механіки конструкційних матеріалів; 
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 Відділ повзучості та тривалої міцності; 

 Відділ фізичних основ міцності та руйнування; 

 Відділ втоми і термовтоми матеріалів. 

 

1.7.  Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова 
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова. 

Віднести Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова до 

категорії «Б». 

Віднести такі підрозділи Інституту геотехнічної механіки 

ім.М.С.Полякова до категорії «А»: 

 Відділ геодинамічних систем і вібраційних технологій; 

 Відділ вібропневмотранспортних систем і комплексів; 

 Відділ механіки еластомірних конструкцій гірничих машин; 

 Відділ механіки вибуху гірничих порід; 

 Відділ гірничої термоаеродинаміки і автоматизованих систем; 

 Відділ механіки гірничих порід; 

 Відділ геомеханічних основ технологій відкритої розробки 

родовищ; 

 Відділ проблем руйнування гірничих порід; 

 Відділ фізико-механічних основ гірничого транспорту; 

 Відділ механіки машин і процесів переробки мінеральної 

сировини; 

 Відділ геології вугільних родовищ великих глибин; 

 Відділ керування динамічними проявами гірничого тиску; 

 Відділ проблем розробки родовищ на великих глибинах; 

 Відділ проблем технологій підземної розробки вугільних 

родовищ; 

 Відділ проблем шахтних енергетичних комплексів. 

Віднести такі підрозділи Інституту геотехнічної механіки 

ім.М.С.Полякова до категорії «Б»: 

 Лабораторія вібраційної обробки мінеральної сировини; 

 Лабораторія нових технологій переробки сировини та 

промислових відходів; 

 Лабораторія проблем рейкового транспорту; 

 Лабораторія досліджень структурних змін гірських порід; 

 Лабораторія проблем техніки й технології випереджального 

збагачення мінеральної сировини. 

 

1.8.  Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова. 

Віднести Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова до 

категорії «Б». 
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Віднести такі підрозділи Інституту фізики напівпровідників 

ім.В.Є.Лашкарьова до категорії «А»: 

 № 1. Відділ структурного аналізу матеріалів і систем; 

 № 2. Відділ оптики і спектроскопії; 

 № 3. Відділ електричних і гальваномагнітних властивостей 

напівпровідників; 

 № 5. Відділ іонно-променевої інженерії; 

 № 7. Відділ фізики поверхні напівпровідників та 

фотоелектричних явищ; 

 № 8. Відділ оптоелектронних світлогенеруючих приладів і 

систем; 

 № 13. Відділ оптоелектронних функціональних 

перетворювачів; 

 № 14. Відділ поляритонної оптоелектроніки; 

 № 15. Відділ фізики і технології низьковимірних систем; 

 № 17. Відділ функціональних матеріалів і наноструктур; 

 № 18. Відділ теоретичної фізики; 

 Лабораторія 31. Електронно-зондових методів структурного і 

елементного аналізу напівпровідникових матеріалів і систем; 

 Лабораторія 33. Фізико-технологічних проблем твердотільної 

НВЧ-електроніки; 

 Лабораторія 34. Оптичної субмікронної спектроскопії; 

 Лабораторія 36. Фізико-технічних основ напівпровідникової 

фотоенергетики; 

 Лабораторія 37. Нетрадиційних та відновлюваних джерел 

енергії; 

 Лабораторія 42. Багатофункціональних композитних 

матеріалів; 

 Лабораторія 44. Резонаторних джерел інфрачервоного 

випромінювання; 

 Лабораторія 46. Фізико-технологічних проблем сенсорної 

електроніки; 

 Лабораторія 49. Оптоелектронних молекулярно-

напівпровідникових систем. 

Віднести такі підрозділи Інституту фізики напівпровідників 

ім.В.Є.Лашкарьова до категорії «Б»: 

 № 6. Відділ напівпровідникової нанофотоніки; 

 № 9. Відділ фізики оптоелектронних приладів; 

 № 11. Відділ напівпровідникових гетероструктур; 

 № 12. Відділ фізико-технологічних основ сенсорного 

матеріалознавства; 

 № 16. Відділ фотонних напівпровідникових структур; 

 № 21. Відділ фотохімічних явищ в напівпровідниках; 
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 Лабораторія 35. Фізичні основи електронних 

напівпровідникових мікро- та нанотехнологій. 

Віднести такі підрозділи Інституту фізики напівпровідників 

ім.В.Є.Лашкарьова до категорії «В»: 

 Лабораторія 48. Напівпровідникової інфрачервоної 

фотоелектроніки. 

Віднести такі підрозділи Інституту фізики напівпровідників 

ім.В.Є.Лашкарьова до категорії «Г» – підрозділ, що є необхідним для 

забезпечення ефективного функціонування інших наукових підрозділів 

Установи: 

 № 19. Відділ розробки і флуктуаційного аналізу 

напівпровідникових матеріалів і структур; 

 № 20. Відділ хімії напівпровідників; 

 Лабораторія 32. Лазерної спектроскопії напівпровідників і 

діелектриків; 

 Лабораторія 41. Модуляційно-поляризаційної спектроскопії. 

Віднести такі підрозділи Інституту фізики напівпровідників 

ім.В.Є.Лашкарьова до категорії «Д»: 

 № 4. Відділ фізики дефектів та нерівноважних процесів в 

складних напівпровідниках; 

 № 10. Відділ фізико-технічних основ оптоелектроніки; 

 Лабораторія 23. Технології матеріалів для оптоелектроніки; 

 Лабораторія 39. Оптичних та оптоелектронних реєструючих 

середовищ; 

 Лабораторія 43. Напівпровідникових сенсорів 

ультрафіолетового випромінювання; 

 Лабораторія 45. Лабораторія анізотропних напівпровідників. 

 

1.9. Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова. 

Віднести Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова до 

категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту теоретичної фізики 

ім.М.М.Боголюбова до категорії «А»: 

 Відділ астрофізики і елементарних частинок; 

 Відділ теорії ядра та квантової теорії поля; 

 Відділ математичних методів у теоретичній фізиці; 

 Відділ фізики високих густин енергії; 

 Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих 

середовищах; 

 Відділ теорії квантових процесів в наносистемах; 

 Відділ синергетики. 
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1.10. Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова. 

Віднести Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова до 

категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту радіофізики та електроніки 

ім.О.Я.Усикова до категорії «А»: 

 Лабораторія 11/1. Обчислювальної електродинаміки; 

 № 13. Відділ квазіоптики; 

 Лабораторія 13/1. Мікро- та нанооптики; 

 № 15. Відділ радіофізичної інтроскопії; 

 № 16. Відділ вакуумної електроніки; 

 № 17. Відділ нелінійної динаміки електронних систем; 

 № 18. Відділ радіоспектроскопії; 

 № 21. Відділ твердотільної електроніки; 

 № 23. Відділ радіофізики твердого тіла; 

 № 24. Відділ теоретичної фізики; 

 № 25. Відділ біологічної фізики; 

 № 31. Відділ фізичних основ радіолокації; 

 № 33. Відділ квантової електроніки та нелінійної оптики; 

 № 34. Відділ дистанційного зондування Землі; 

 Лабораторія математичної фізики 35/1. 

Віднести такі підрозділи Інституту радіофізики та електроніки 

ім.О.Я.Усикова до категорії «Б»: 

 № 22. Відділ «Акустичної і електромагнітної спектроскопії»; 

 № 32. Відділ поширення радіохвиль в природних середовищах; 

 № 35. Відділ статистичної радіофізики; 

 № 37. Відділ обробки радіосигналів. 

 

1.11. Інститут іоносфери НАН України та МОН України 
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту іоносфери НАН України та МОН України. 

Віднести Інститут іоносфери НАН України та МОН України до 

категорії «Б». 

Віднести такі підрозділи Інституту іоносфери НАН України та 

МОН України до категорії «А»: 

 Відділ фізики іоносфери; 

 Відділ радіофізичних досліджень іоносфери. 

Віднести такі підрозділи Інституту іоносфери НАН України та 

МОН України до категорії «Г»: 

 № 3. Відділ засобів зондування іоносфери. 
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1.12. Інститут магнетизму НАН України та МОН України 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту магнетизму НАН України та МОН України. 

Віднести Інститут магнетизму НАН України та МОН України до 

категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту магнетизму НАН України та 

МОН України до категорії «А»: 

 Відділ теорії магнітних явищ та магнітної динаміки 

конденсованих середовищ; 

 Відділ фізики плівок; 

 Відділ фізики мезо- та нанокристалічних магнітних структур. 

 

1.13. Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики» 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Міжнародного центру «Інститут прикладної оптики». 

Віднести Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики» до 

категорії «Б». 

Віднести такі підрозділи Міжнародного центру «Інститут 

прикладної оптики» до категорії «Б»: 

 Відділ когерентної оптики; 

 Відділ комп'ютерних технологій; 

 Сектор оптичного запису та обробки інформації. 

 

1.14. Інститут фізики конденсованих систем 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту фізики конденсованих систем. 

Віднести Інститут фізики конденсованих систем до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту фізики конденсованих систем 

до категорії «А»: 

 Відділ статистичної теорії конденсованих систем; 

 Відділ теорії м'якої речовини; 

 Відділ квантової статистики; 

 Відділ комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем. 

 

1.15. Інститут геологічних наук 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту геологічних наук. 

Віднести Інститут геологічних наук до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту геологічних наук до                  

категорії «А»: 

 Геології та геоекології Антарктики; 

 Гідрогеологічних проблем; 

 Охорони підземних вод; 

 Моніторингу геологічного середовища; 
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 Палеонтології та стратиграфії палеозойських відкладів; 

 Палеонтології та стратиграфії мезозойських відкладів; 

 Палеонтології та стратиграфії кайнозойських відкладів; 

 Геології корисних копалин; 

 Лабораторія фізичних методів досліджень. 

Віднести такі підрозділи Інституту геологічних наук до                  

категорії «Б»: 

 Геології антропогену; 

 Геоекології та пошукових досліджень; 

 Геології нафти і газу; 

 Геології вугільних родовищ; 

 Лабораторія техногенної гідрогеології; 

 Сучасного морського седиментогенезу; 

 Літології. 

Віднести такі підрозділи Інституту геологічних наук до                   

категорії «В»: 

 Геотектоніки та загальної геології; 

 Інженерної геології. 

 

1.16. Інститут географії 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту географії. 

Віднести Інститут географії до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту географії до категорії «А»: 

 Відділ картографії; 

 Відділ суспільної географії (Сектор збалансованого розвитку та 

екологічної оцінки та Сектор територіальної організації 

суспільства); 

 Відділ геоморфології та палеогеографії (Сектор геоморфології 

та палеогеографії). 

Віднести такі підрозділи Інституту географії до категорії «Б»: 

 Відділ ландшафтознавства. 

 

1.17. Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля. 

Віднести Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля до 

категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту надтвердих матеріалів 

ім.В.М.Бакуля до категорії «А»: 

 № 1. Відділ синтезу та спікання надтвердих матеріалів при 

екстремальних р,Т параметрах; 

 № 3. Відділ алмазно-абразивної та фізико-технічної обробки; 
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 № 6. Відділ технології формування структурованих 

інструментальних композитів; 

 № 7. Відділ технологій високих тисків, функціональних 

керамічних композитів і дисперсних надтвердих матеріалів; 

 № 7/2. Лабораторія технології дисперсних надтвердих 

матеріалів; 

 № 9. Відділ комп’ютерного моделювання та механіки 

композиційних матеріалів; 

 № 11. Відділ фізико-механічних досліджень та нанотестування 

матеріалів; 

 № 13. Відділ монокристалів надтвердих матеріалів; 

 № 14. Відділ фізико-хімічних основ формування надтвердих та 

наноструктурних матеріалів; 

 № 14/2. Лабораторія наноструктурних і кристалофізичних 

досліджень; 

 № 18. Відділ технологічного управління якістю обробки 

інструментами із НТМ; 

 № 20. Відділ формування прецизійних елементів 

складнопрофільних виробів. 

Віднести такі підрозділи Інституту надтвердих матеріалів 

ім.В.М.Бакуля до категорії «В»: 

 № 4. Відділ спікання твердих сплавів і вольфрамовмісних 

композитів; 

 № 9/2. Лабораторія наукових основ розробки, використання та 

технологій виробництва бурового інструменту; 

 № 22. Відділ інформаційних технологій і інноваційної 

діяльності. 

 

1.18.  Державна наукова установа «Науково-технологічний 

комплекс «Інститут монокристалів» НАН України» 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс 

«Інститут монокристалів» НАН України». 

Віднести Державну наукову установу «Науково-технологічний 

комплекс «Інститут монокристалів» НАН України» до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Державної наукової установи «Науково-

технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України» до 

категорії «А»: 

 Відділ рентгеноструктурних досліджень та квантової хімії; 

 Відділ органічної та біоорганічної хімії ; 

 Відділ технології органічних матеріалів ; 

 Відділ технології та аналізу лікарських засобів; 

 Відділ органічних люмінофорів та барвників; 

 Відділ аналітичної хімії ім.А.Бланка. 



 12 

1.19. Інститут монокристалів 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту монокристалів. 

Віднести Інститут монокристалів до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту монокристалів до категорії «А»: 

 Відділ теорії конденсованого стану речовини; 

 Відділ кристалічних матеріалів складних сполук; 

 Відділ нелінійно-оптичних кристалів; 

Віднести такі підрозділи Інституту монокристалів до                      

категорії «Б»: 

 Відділ оптичних та лазерних кристалів. 

 

1.20. Інститут сцинтиляційних матеріалів 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту сцинтиляційних матеріалів. 

Віднести Інститут сцинтиляційних матеріалів до категорії «А» . 

Віднести такі підрозділи Інституту сцинтиляційних матеріалів до 

категорії «А» : 

  Відділ технології вирощування монокристалів; 

 Лабораторія синтезу сцинтиляційних матеріалів; 

 Лабораторія пластмасових сцинтиляторів; 

 Відділ досліджень люмінесцентних властивостей матеріалів; 

 Відділ гетероструктурованих матеріалів; 

 Відділ наноструктурних матеріалів; 

 Відділ сцинтиляційної радіометрії і радіохімічних методів 

дослідження; 

 Відділ впровадження науково-технічних розробок. 

Віднести такі підрозділи Інституту сцинтиляційних матеріалів до 

категорії «Б»: 

 Відділ метрології та вимірювань. 

 

1.21. Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка 
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності Фізико-

механічного інституту ім.Г.В.Карпенка. 

Віднести Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка до  

категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Фізико-механічного інституту 

ім.Г.В.Карпенка до категорії «А»: 

 Фізичних основ діагностики матеріалів (№ 1); 

 Акустичних методів технічної діагностики (№ 2); 

 Діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів (№ 3); 

 Теоретичних основ механіки руйнування (№ 4); 

 Оптико-цифрових систем діагностики (№ 5); 

 Методів та систем дистанційного зондування (№ 8); 
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 Лабораторія № 9 вібродіагностики; 

 Фізичних основ руйнування та міцності матеріалів в 

агресивних середовищах (№ 10); 

 Фізико-хімічних методів протикорозійного захисту металів                       

(№ 11); 

 Водневих технологій та гідридного матеріалознавства (№ 13); 

 Поверхневого зміцнення конструкційних матеріалів (№ 14); 

 Високотемпературної міцності конструкційних матеріалів у 

газових і рідкометалевих середовищах (№ 15); 

 Корозійного розтріскування металів (№ 16); 

 Структурної механіки руйнування матеріалів (№ 17); 

 Лабораторія сертифікаційних випробувань протикорозiйних 

ізоляційних покрить трубопроводів (№ 43). 

Віднести такі підрозділи Фізико-механічного інституту 

ім.Г.В.Карпенка до категорії «Б»: 

 Електрофізичних методів неруйнівного контролю (№ 6); 

 Інтелектуальних технологій і систем діагностики (№ 7); 

 Міцності та довговічності конструкцій за складного 

навантаження (№ 12). 

 

1.22. Інститут вугільних енерготехнологій 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту вугільних енерготехнологій. 

Віднести Інститут вугільних енерготехнологій до категорії «Б». 

Віднести такі підрозділи Інституту вугільних енерготехнологій до 

категорії «Б»: 

 . Відділ енерготехнологічного використання твердого палива; 

 . Відділ процесів горіння та газифікації вугілля; 

 . Відділ фізики високотемпературних процесів. 

 

1.23. Інститут газу 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту газу. 

Віднести Інститут газу до категорії «Б». 

Віднести такі підрозділи Інституту газу до категорії «А»: 

 . Відділ термохімічних процесів і нанотехнологій; 

 Відділ технологій альтернативних палив; 

 Відділ газових технологій; 

 Відділ плазмових процесів і технологій; 

 Відділ захисту атмосферного повітря від забруднення; 

 Відділ високотемпературного тепломасообміну. 

Віднести такі підрозділи Інституту газу до категорії «Б»: 

 Відділ гетерогенних термічних процесів; 

 Відділ проблем промислової теплотехніки. 
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1.24. Інститут проблем безпеки атомних електростанцій 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту проблем безпеки атомних електростанцій. 

Віднести Інститут проблем безпеки атомних електростанцій до 

категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту проблем безпеки атомних 

електростанцій до категорії «А» : 

 Відділення ядерно-радіаційної безпеки; 

 Відділення проектування об’єктів з радіаційно-ядерними 

технологіями; 

 Відділення атомної енергетики. 

 

1.25.  Державна установа «Інститут геохімії навколишнього 

середовища Національної академії наук України» 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища 

Національної академії наук України». 

Віднести Державну установу «Інститут геохімії навколишнього 

середовища Національної академії наук України» до категорії «Б». 

Віднести такі підрозділи Державної установи «Інститут геохімії 

навколишнього середовища Національної академії наук України» до 

категорії «А»: 

 Відділ ядерно-фізичних технологій; 

 Відділ цивільного захисту та інноваційної діяльності; 

 Відділ технологій захисту довкілля та радіаційної безпеки; 

 Відділ «Науковий центр аналітичних випробувань стану 

параметрів довкілля»; 

 Лабораторія ізотопної геохімії; 

 Лабораторія комплексних геохімічних досліджень; 

 Відділ екогеології та термодинаміки геосфер; 

 Відділ радіогеохімії. 

Віднести такі підрозділи Державної установи «Інститут геохімії 

навколишнього середовища Національної академії наук України» до 

категорії «Б»: 

 Лабораторія оцінки параметрів якості довкілля; 

 Відділ спеціальної металогенії; 

 Лабораторія мінеральної сировини для ядерної енергетики. 

 

 

2. Секція хімічних і біологічних наук НАН України: 

2.1.  Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського. 
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Віднести Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського до                 

категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту фізичної хімії 

ім.Л.В.Писаржевського до категорії «А» : 

 Відділ каталітичних синтезів на основі одновуглецевих 

молекул; 

 Відділ фотохімії; 

 Відділ пористих речовин і матеріалів; 

 Відділ каталітичних окисно-відновних процесів; 

 Відділ вільних радикалів; 

 Лабораторія спектроскопії полімерів. 

Віднести такий підрозділ Інституту фізичної хімії 

ім.Л.В.Писаржевського до категорії «Б»: 

 Відділ фізико-неорганічної хімії. 

 

2.2.  Інститут загальної та неорганічної хімії 

ім.В.І.Вернадського 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського. 

Віднести Інститут загальної та неорганічної хімії 

ім.В.І.Вернадського до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту загальної та неорганічної хімії 

ім.В.І.Вернадського до категорії «А»: 

 Відділ електрохімії і фотоелектрохімії неметалічних систем; 

 Відділ хімії комплексних сполук; 

 Відділ електрохімії та технології неорганічних матеріалів; 

 Відділ фізико-неорганічної хімії; 

 Відділ гетерофазного синтезу неорганічних сполук та 

матеріалів; 

 Відділ хімії твердого тіла; 

 Відділ електрохімічного матеріалознавства та електрокаталізу. 

Віднести такий підрозділ Інституту загальної та неорганічної хімії 

ім.В.І.Вернадського до категорії «Б»: 

 Відділ хімічного та інформаційного аналізу. 

 

2.3.  Інститут хімії високомолекулярних сполук 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту хімії високомолекулярних сполук. 

Віднести Інститут хімії високомолекулярних сполук до                    

категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту хімії високомолекулярних 

сполук до категорії «А»: 
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 Відділ хімії гетероланцюгових полімерів і взаємопроникних 

полімерних сіток; 

 Відділ фізико-хімії полімерів; 

 Відділ модифікації полімерів; 

 Відділ полімерів медичного призначення; 

 Відділ полімерних композитів; 

 Відділ хімії олігомерів та сітчастих полімерів 

 Відділ фізики полімерів. 

   

2.4.  Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії   

ім.Л.М.Литвиненка 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка. 

Віднести Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії 

ім.Л.М.Литвиненка до категорії «Б». 

Віднести такі підрозділи Інституту фізико-органічної хімії і 

вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка до категорії «А»: 

 Відділ дослідження нуклеофільних реакцій; 

 Відділ хімії гетероциклічних сполук; 

 Відділ хімії вугілля. 

Віднести такий підрозділ Інституту фізико-органічної хімії і 

вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка  до категорії «Б»: 

 Відділ спектрохімічних досліджень. 

 

2.5.  Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту 

фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної 

хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка. 

Віднести Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту 

фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Відділення фізико-хімії горючих копалин 

Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка до 

категорії «А»: 

 Відділ хімії окислювальних процесів; 

 Відділ хімії і біотехнології горючих копалин. 

 

2.6.  Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського 
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського. 

Віднести Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського 

до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту колоїдної хімії та хімії води 

ім.А.В.Думанського до категорії «А»: 
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 Відділ хімії, фізики та біології води; 

 Відділ електрохімії та адсорбції на мінеральних сорбентах; 

 Відділ сорбції і біології очистки води; 

 Відділ фізико-хімічної механіки дисперсних систем; 

 Відділ аналітичної та радіохімії. 

 

2.7. Фізико-хімічний інститут ім.О.О.Богатського 
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності Фізико-

хімічного інституту ім.О.О.Богатського. 

Віднести Фізико-хімічний інститут ім.О.О.Богатського до                  

категорії «А» . 

Віднести такі підрозділи Фізико-хімічного інституту 

ім.О.О.Богатського до категорії «А»: 

 Відділ тонкого органічного синтезу; 

 Відділ хімії функціональних неорганічних матеріалів; 

 Відділ молекулярної структури та хемоінформатики; 

 Відділ хімії лантанідів; 

 Відділ медичної хімії; 

 Відділ фізико-хімічної фармакології; 

 Відділ аналітичної хімії та фізико-хімії координаційних сполук; 

 Відділ інтелектуальної власності, інноваційної інформаційної 

діяльності та трансферу технологій. 

 

2.8.  Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка 

          Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка. 

Віднести Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка до 

категорії «А»: 

 Відділ фізико-хімії вуглецевих наноматеріалів; 

 Відділ біомедичних проблем поверхні; 

 Відділ хімічного дизайну поверхні; 

 Відділ наноматеріалів; 

 Відділ композиційних матеріалів; 

 Відділ аморфних і структурно-впорядкованих оксидів; 

 Відділ хемосорбції та гібридних матеріалів; 

 Відділ фізики і хімії поверхні наносистем. 

Віднести такий підрозділ Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка до 

категорії «Б»: 

 Відділ теоретичної та експериментальної фізики наносистем. 
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2.9. Інституту біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка. 

Віднести Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка до  

категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту біоколоїдної хімії 

ім.Ф.Д.Овчаренка до категорії «А» : 

 Відділ колоїдної технології природних систем; 

 Відділ фізичної хімії дисперсних мінералів; 

 Відділ макрокінетики природних дисперсних систем; 

 Відділ фізико-хімічної геомеханіки; 

 Відділ хімічної гідродинаміки ультрадисперсних систем; 

 Відділ функціональних гідрогелів. 

 

2.10. Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Міжвідомчого відділення електрохімічної енергетики. 

Віднести Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики до 

категорії «Б». 

Віднести такий підрозділ Міжвідомчого відділення 

електрохімічної енергетики до категорії «Б»: 

 Відділ фізико-хімії іонних систем. 

 

2.11. Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна 
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна. 

Віднести Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна до 

категорії «А»: 

 Відділ регуляції обміну речовин; 

 Відділ структури і функції білка; 

 Відділ нейрохімії; 

 Відділ біохімії вітамінів і коензимів; 

 Відділ біохімії м’язів; 

 Відділ біохімії ліпідів; 

 Відділ хімії і біохімії ферментів; 

 Відділ молекулярної імунології; 

 Відділ молекулярної біології; 

 Лабораторія сигнальних механізмів клітини. 

Віднести такі підрозділи Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна до 

категорії «Б»: 

 Відділ регуляції обміну речовин; 

 Відділ науково-технічної інформації. 
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2.12. Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця. 

Віднести Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця 

до категорії «А»: 

 Відділ фізико-хімічної біології клітинних мембран; 

 Відділ біофізики іонних каналів; 

 Лабораторія сенсорної сигналізації; 

 Лабораторія молекулярної біофізики; 

 Відділ нервово-м'язової фізіології; 

 Відділ цитології; 

 Відділ фізіології нейронних мереж; 

 Відділ фізіології рухів; 

 Відділ фізіології кровообігу; 

 Відділ загальної молекулярної патофізіології; 

 Відділ імунофізіології; 

 Відділ з вивчення гіпоксичних станів; 

 Відділ клінічної фізіології сполучної тканини; 

 Лабораторія біології стовбурових клітин. 

Віднести такий підрозділ Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця до 

категорії «Б»: 

 Відділ фізіології головного мозку. 

 

2.13. Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного 
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного. 

Віднести Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного 

до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту мікробіології і вірусології 

ім.Д.К.Заболотного до категорії «А»: 

 Відділ фізіології промислових мікроорганізмів; 

 Відділ антибіотиків; 

 Відділ біології екстремофільних мікроорганізмів; 

 Відділ біохімії мікроорганізмів; 

 Відділ мікробіологічних процесів на твердих поверхнях; 

 Відділ фітопатогенних бактерій; 

 Відділ фізіології і систематики мікроміцетів; 

 Відділ загальної та ґрунтової  мікробіології; 

 Відділ молекулярної генетики бактеріофагів; 

 Відділ репродукції вірусів; 

 Відділ проблем інтерферону та імуномодуляторів. 
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Віднести такий підрозділ Інституту мікробіології і вірусології 

ім.Д.К.Заболотного до категорії «Б»: 

 Відділ генетики мікроорганізмів. 

 

2.14. Інститут молекулярної біології і генетики 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту молекулярної біології і генетики. 

Віднести Інститут молекулярної біології і генетики до                   

категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту молекулярної біології і 

генетики до категорії «А»: 

 Відділ сигнальних шляхів клітини; 

 Відділ молекулярної онкогенетики; 

 Відділ генетики людини; 

 Лабораторія біомолекулярної електроніки; 

 Відділ регуляторних механізмів клітини; 

 Лабораторія мікробної екології; 

 Лабораторія біосинтезу білка; 

 Відділ молекулярної генетики; 

 Відділ генетики клітинних популяцій; 

 Відділ ензимології білкового синтезу; 

 Відділ молекулярної та квантової біофізики; 

 Відділ функціональної геноміки; 

 Лабораторія біосинтезу нуклеїнових кислот; 

 Відділ синтетичних біорегуляторів; 

 Відділ білкової інженерії та біоінформатики; 

 Відділ геноміки людини; 

 Відділ біомедичної хімії. 

 

2.15. Інститут експериментальної патології, онкології і 

радіобіології ім.Р.Є.Кавецького 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології 

ім.Р.Є.Кавецького. 

Віднести Інститут експериментальної патології, онкології і 

радіобіології ім.Р.Є.Кавецького до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту експериментальної патології, 

онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького до категорії «А»: 

 Відділ моніторингу пухлинного  процесу та дизайну терапії, 

Лабораторія проблем медикаментозної резистентності; 

 Лабораторія експериментальної та клінічної остеології; 

 Лабораторія онкоімунології та конструювання протипухлинних 

вакцин; 
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 Лабораторія генетики раку; 

 Відділ біохімії пухлин та онкофармакології; 

 Лабораторія молекулярних і клітинних механізмів 

метастазування; 

 Відділ онкогематології; 

 Відділ молекулярної та клітинної патобіології; 

 Лабораторія модельних систем експериментальної онкології; 

 Відділ засобів та методів сорбціонної терапії; 

 Відділ біологічних ефектів іонізуючого і неіонізуючого 

випромінювання; 

 Відділ менеджменту наукових досліджень та інновацій; 

 Лабораторія проблем метастатичного мікрооточення. 

 

2.16. Інститут проблем кріобіології і кріомедицини 
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини. 

Віднести Інститут проблем кріобіології і кріомедицини до 

категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини до категорії «А»: 

 Відділ холодової адаптації; 

 Відділ кріофізіології; 

 Лабораторія кріопротекторів; 

 Відділ низькотемпературного консервування; 

 Відділ кріомікробіології; 

 Відділ кріопатофізіології та імунології; 

 Відділ кріоцитології; 

 Відділ кріобіохімії; 

 Відділ кріобіології системи репродукції; 

 Відділ кріобіофізики; 

 Відділ кріоендрокринології; 

 Відділ низькотемпературного банку біологічних об’єктів; 

 Відділ експериментальної кріомедицини. 

Віднести такі підрозділи Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини до категорії «Б»: 

 Відділ кріоморфології; 

 Відділ кріофізіології клітини. 
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2.17. Державна установа «Відділення біотехнічних проблем 

діагностики Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини». 
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Державної установи «Відділення біотехнічних проблем діагностики 

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини». 

Віднести Державну установу «Відділення біотехнічних проблем 

діагностики Інституту проблем кріобіології і кріомедицини» до   

категорії «Б». 

Віднести такий підрозділ Державної установу «Відділення 

біотехнічних проблем діагностики Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини» до категорії «Б»: 

 Лабораторія морфогенетичних факторів мікрооточення; 

 Лабораторія діагностики стану систем морфогенезу. 

Віднести такі підрозділи Державної установи «Відділення 

біотехнічних проблем діагностики Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини»  до категорії «В»: 

 Лабораторія маркерних сполук. 

 

2.18. Інститут біології клітини 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту біології клітини. 

Віднести Інститут біології клітини до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту біології клітини до                    

категорії «А»: 

 Відділ молекулярної генетики та біотехнології; 

 Відділ аналітичної біотехнології; 

 Відділ регуляції проліферації клітин та апоптозу; 

 Відділ сигнальних механізмів клітини. 

           

2.19. Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного. 

Віднести Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного до 

категорії «А»: 

 Відділ систематики та флористики судинних рослин; 

 Відділ геоботаніки та екології; 

 Відділ мікології; 

 Відділ фікології; 

 Відділ ліхенології та бріології; 

 Відділ фітогормонології; 

 Відділ клітинної біології та анатомії; 

 Відділ мембранології і фітохімії. 
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2.20. Інститут фізіології рослин і генетики 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту фізіології рослин і генетики. 

Віднести Інститут фізіології рослин і генетики до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту фізіології рослин і генетики до 

категорії «А»: 

 Відділ генетичного поліпшення рослин (включно з 

лабораторіями оригінального насінництва і захисту рослин); 

 Відділ симбіотичної азотфіксації; 

 Відділ фізіології живлення рослин; 

 Відділ фізіології дії гербіцидів; 

 Відділ фізіології та екології фотосинтезу (включно з 

Лабораторією біохімії фотосинтезу); 

 Відділ генетичної інженерії; 

 Лабораторія якості зерна. 

 

2.21. Інститут клітинної біології та генетичної інженерії 
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії. 

Віднести Інститут клітинної біології та генетичної інженерії до 

категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інститут клітинної біології та генетичної 

інженерії до категорії «А»: 

 Відділ генетичної інженерії; 

 Відділ біофізики і радіобіології. 

Віднести такий підрозділ Інституту клітинної біології та 

генетичної інженерії до категорії «Б»: 

 Відділ молекулярної генетики. 

 

2.22. Інститут еволюційної екології 
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту еволюційної екології. 

Віднести Інститут еволюційної екології до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту еволюційної екології до 

категорії «А»: 

 Відділ екологічного моніторингу; 

 Лабораторія охорони та відтворення біорізноманіття; 

 Відділ динаміки популяцій; 

 Відділ дендрології та паркознавства; 

 Відділ етології та соціобіології комах; 

 Відділ фітоекології. 
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2.23. Національний науково-природничий музей 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Національного науково-природничого музею. 

Віднести Національний науково-природничий музей до                   

категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Національного науково-природничого 

музею до категорії «А»: 

 Відділ ботаніки; 

 Відділ зоології; 

 Відділ музеології та НТІ; 

 Відділ палеонтології. 

Віднести такий підрозділ Національного науково-природничого 

музею до категорії «Б»: 

 Відділ геології. 

 

 

3. Секція суспільних і гуманітарних наук НАН України 

3.1. Державна установа «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» 
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України». 

Віднести Державну установу «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Державної установи «Інститут економіки 

та прогнозування НАН України» до категорії «А»: 

 Відділ економічної теорії; 

 Відділ моделювання та прогнозування економічного розвитку; 

 Відділ державних фінансів; 

 Відділ економічного зростання та структурних змін в 

економіці; 

 Відділ інноваційної політики, економіки та організації високих 

технологій; 

 Відділ розвитку виробничої інфраструктури; 

 Відділ секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків; 

 Відділ форм і методів господарювання в агропромисловому 

комплексі; 

 Відділ економіки і політики аграрних перетворень; 

 Відділ моніторингових досліджень соціально-економічних 

трансформацій; 

 Відділ економічної історії; 

 Відділ соціально-економічних проблем праці. 
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Віднести такі підрозділи Державної установи «Інститут економіки 

та прогнозування НАН України» до категорії «Б»: 

 Відділ грошово-кредитних відносин; 

 Відділ фінансів реального сектора; 

 Відділ промислової політики. 

 

3.2. Державна установа «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку НАН України» 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Державної установи «Інститут економіки природокористування та 

сталого розвитку НАН України». 

 

Віднести Державну установу «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку НАН України» до                   

категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Державної установи «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку НАН України» до                     

категорії «А»: 

 Відділ комплексної оцінки та управління природними 

ресурсами; 

 Відділ економічних проблем водокористування; 

 Відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів; 

 Відділ природно-техногенної та екологічної безпеки. 

Віднести такі підрозділи Державної установи «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку НАН України» до                 

категорії «Б»: 

 Відділ економічних проблем екологічної політики та сталого 

розвитку. 

 

3.3. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень  
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України. 

Віднести Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН України до категорії «А»: 

 Відділ розвитку підприємництва; 

 Відділ економіко-екологічних проблем приморських регіонів; 

 Відділ економічного регулювання природокористування; 

 Відділ ринку транспортних послуг; 

 Відділ ринкових механізмів та структур; 
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 Відділ міжрегіонального економічного розвитку Українського 

Причорномор’я. 

 

3.4. Державна установа «Інститут регіональних досліджень 

імені М. І. Долішнього Національної академії наук 

України» 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Державної установи «Інститут регіональних досліджень імені 

М.І.Долішнього Національної академії наук України».  

Віднести Державну установи «Інститут регіональних досліджень 

імені М.І.Долішнього Національної академії наук України» до                  

категорії «Б». 

Віднести такі підрозділи Державної установи «Інститут 

регіональних досліджень імені М.І.Долішнього Національної академії 

наук України» до категорії «А»: 

 Відділ регіональної фінансової політики; 

 Відділ регіональної екологічної політики та 

природокористування; 

 Сектор просторового розвитку. 

Віднести такі підрозділи Державної установи «Інститут 

регіональних досліджень імені М.І.Долішнього Національної академії 

наук України» до категорії «Б»: 

 Відділ регіональної економічної політики;   

 Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону; 

 Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного 

співробітництва; 

 Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій; 

 Сектор проблем транскордонного співробітництва. 

 

3.5. Інститут демографії та соціальних досліджень імені 

М.В.Птухи  

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН 

України. 

Віднести Інститут демографії та соціальних досліджень імені 

М.В.Птухи НАН України до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М.В.Птухи НАН України до категорії «А»: 

 Відділ досліджень людського розвитку; 

 Відділ демографічного моделювання та прогнозування; 

 Відділ проблем формування соціального капіталу; 

 Відділ досліджень демографічних процесів та демографічної 

політики; 
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 Відділ моделювання соціально-економічних процесів і 

структур; 

 Сектор міграційних досліджень. 

Віднести такі підрозділи Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М.В.Птухи НАН України  до категорії «Б»: 

 Відділ соціальних проблем ринку праці; 

 Відділ соціальної інфраструктури. 

 

3.6.  Науково-дослідний центр індустріальних проблем 

розвитку  

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН 

України. 

Віднести Науково-дослідний центр індустріальних проблем 

розвитку НАН України до категорії «Б». 

Віднести такі підрозділи Науково-дослідного центру індустріальних 

проблем розвитку НАН України до категорії «А»: 

 Відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку; 

 Відділ промислової політики та енергетичної безпеки. 

 

3.7.  Закарпатський регіональний центр соціально-

економічних і гуманітарних досліджень  

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Закарпатського регіонального центру соціально-економічних і 

гуманітарних досліджень НАН України. 

Віднести Закарпатський регіональний центр соціально-

економічних і гуманітарних досліджень НАН України до категорії «Б». 

Віднести такі підрозділи Закарпатського регіонального центру 

соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України до 

категорії «Б»: 

 Відділ соціально-економічного розвитку регіону; 

 Відділ перспективного розвитку сільських територій. 

 

3.8.  Інститут української археографії та джерелознавства                

ім.М.С.Грушевського  
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту української археографії та джерелознавства 

ім.М.С.Грушевського НАН України. 

Віднести Інститут української археографії та джерелознавства  

ім.М.С.Грушевського НАН України до категорії «Б». 

Віднести такі підрозділи Інституту української археографії та 

джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України до категорії «А»: 

 Відділ актової археографії; 

 Відділ джерелознавства нової історії України; 
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 Відділ джерелознавства новітньої історії України; 

 Львівське відділення. 

Віднести такі підрозділи Інституту української археографії та 

джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України до категорії «Б»: 

 Відділ теорії і методики археографії та джерелознавчих наук; 

 Відділ пам’яток української культури; 

 Відділ зарубіжних джерел з історії України. 

 

3.9. Інститут археології   

 Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту археології  НАН України. 

Віднести Інститут археології НАН України до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту археології НАН України до 

категорії «А»: 

 Відділ археології кам’яного віку; 

 Відділ археології енеоліту – бронзової доби; 

 Відділ археології раннього залізного віку; 

 Відділ античної археології; 

 Відділ археології ранніх слов’ян та регіональних польових 

досліджень; 

 Відділ археології Києва; 

 Відділ давньоруської та середньовічної археології; 

 Відділ археології Криму і Північно-Західного Причорномор’я; 

 Відділ біоархеології; 

 Відділ «Археологічний музей»; 

 Відділ «Наукові фонди»; 

 Відділ «Польовий комітет». 

 

3.10. Інститут філософії імені Г.С.Сковороди  

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. 

Віднести Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України       

до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту філософії імені Г.С.Сковороди 

НАН України до категорії «А»: 

 Відділ логіки та методології науки; 

 Відділ філософської антропології; 

 Відділ соціальної  філософії; 

 Відділ філософських проблем етносу та нації; 

 Відділ філософії культури, етики та естетики; 

 Відділ історії філософії України; 

 Відділення релігієзнавства (Відділ філософії та історії релігії). 
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Віднести такі підрозділи Інституту філософії імені Г.С.Сковороди 

НАН України до категорії «Б»: 

 Відділ історії зарубіжної філософії (у тому числі Сектор історії 

східної філософії). 

 

3.11. Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського  

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН України. 

Віднести Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН 

України до категорії «Б». 

Віднести такі підрозділи Інституту сходознавства 

ім.А.Ю.Кримського НАН України до категорії «А»: 

 Відділ Євразійського степу; 

 Відділ Близького Сходу. 

Віднести такі підрозділи Інституту сходознавства 

ім.А.Ю.Кримського НАН України до категорії «Б»: 

 Відділ Далекого Сходу; 

 Відділ сучасного Сходу. 

 

3.12. Інститут соціології  

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту соціології НАН України. 

Віднести Інститут соціології НАН України до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту соціології НАН України до 

категорії «А»: 

 Відділ історії та теорії соціології; 

 Відділ методології та методів соціології; 

 Відділ соціальних структур; 

 Відділ економічної соціології; 

 Відділ соціальної експертизи; 

 Відділ соціальної психології; 

 Відділ соціально-політичних процесів; 

 Відділ соціології культури і масової комунікації. 

 

3.13. Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка  

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України. 

Віднести Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України  до 

категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка 

НАН України до категорії «А»: 

 Відділ давньої української літератури (Відділ історії 

української літератури); 
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 Відділ теорії літератури (Відділ теорії літератури та 

компаративістики); 

 Відділ шевченкознавства; 

 Відділ рукописних фондів і текстології; 

 Відділ класичної української літератури (Сектор класичної 

української літератури); 

 Відділ світової літератури; 

 Відділ слов’янських літератур (Сектор слов’янських літератур); 

 Науково-інформаційний відділ. 

Віднести такі підрозділи Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка 

НАН України до категорії «Б»: 

 Відділ української літератури ХХ століття (Відділ української 

літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу); 

 Відділ компаративістики (Сектор компаративістики). 

 

3.14. Державна установа «Інститут Івана Франка НАН 

України» 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Державної установи «Інститут Івана Франка НАН України». 

Віднести Державну установу «Інститут Івана Франка НАН 

України» до категорії «Б». 

Віднести такі підрозділи Державної установи «Інститут Івана 

Франка НАН України» до категорії «А»: 

 Відділ франкознавства; 

 Відділ літературного процесу та компаративістики. 

 

3.15. Інститут української мови  

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Інституту української мови НАН України. 

Віднести Інституту української мови НАН України до категорії «А». 

Віднести такі підрозділи Інституту української мови НАН 

України до категорії «А»: 

 Відділ граматики та наукової термінології; 

 Відділ діалектології; 

 Відділ історії української мови та ономастики; 

 Відділ лексикології, лексикографії та структурно-математичної 

лінгвістики; 

 Відділ граматики та наукової термінології; 

 Відділ історії української мови та ономастики; 

 Відділ стилістики, культури мови та соціолінгвістики; 

 Відділ лексикології, лексикографії та структурно-математичної 

лінгвістики. 
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3.16. Державна установа «Інститут досліджень науково-

технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва 

НАН України» 

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності 

Державної установи «Інститут досліджень науково-технічного 

потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України».  

Віднести Державну установи «Інститут досліджень науково-

технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України» до 

категорії «Б». 

Віднести такі підрозділи Державної установи «Інститут 

досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки 

ім.Г.М.Доброва НАН України» до категорії «А»: 

 Відділ історії та соціології науки і техніки; 

 Відділ системних досліджень науково-технологічного 

потенціалу; 

 Центр інновацій та технологічного розвитку. 

Віднести такі підрозділи Державної установи «Інститут 

досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки 

ім.Г.М.Доброва НАН України» до категорії «Б»: 

 Відділ проблем діяльності та стратегії розвитку НАН України. 


