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Про підсумки оцінювання діяльності
наукових установ НАН України

Відповідно до Концепції розвитку НАН України на 2014–2023 рр.
(п.5.1 плану з реалізації Концепції, затвердженого постановою Президії
НАН України від 10.04.2019 № 114) за Методикою оцінювання
ефективності діяльності наукових установ НАН України (затверджена
постановою Президії НАН України від 15.03.2017 № 75 зі змінами,
внесеними постановою Президії НАН України від 11.07.2018 № 241) в
період з 01.01.2019 по 28.05.2019 проведено оцінювання 23 наукових
установ НАН України та 222 їхніх наукових підрозділів.
Ретельний аналіз діяльності установ забезпечили експертні комісії,
до роботи в яких було залучено 148 фахівців, з яких 48 (32%) –
представники позаакадемічних установ України, а 23 (15%) – іноземні
експерти.
Постійна комісія НАН України з оцінювання ефективності
діяльності установ НАН України (далі –Постійна комісія НАН України)
здійснила неупереджений та об’єктивний розгляд підготовлених
постійними комісіями за науковими напрямами звітів про діяльність
установ (протокол від 28.05.2019 ). За його результатами 19 наукових
установи НАН України віднесено до категорії «А» (установа, що займає
лідируючі позиції за багатьма науковими напрямами, має вагомі наукові
та практичні результати своєї діяльності, визнані на найвищому
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національному і міжнародному рівні, має високий науковий потенціал та
ефективно його використовує, винятковий вплив на науково-технічний
та соціальний розвиток, інтегрована у світовий науковий простір), 4 – до
категорії «Б» (установа, що займає стабільні позиції на національному
рівні, є провідною за певними напрямами наукових досліджень та
розробок, впроваджень конкретних видів наукової та технічної
продукції, має вагомі результати для забезпечення розвитку науки і
практики відповідної галузі України, значний потенціал для наукового,
технічного та соціального розвитку країни, виявляє активність щодо
інтеграції у світовий науковий простір з урахуванням національних
інтересів).
Звітні матеріали з оцінювання Інституту загальної енергетики
НАН України Постійною комісією НАН України направлено до
Постійної комісії за науковими напрямами Секції фізико-технічних і
математичних наук НАН України на перегляд результатів оцінювання.
З метою виконання п.3.2 постанови Президії НАН України від
15.03.2017 № 75 про врахування результатів оцінювання при підготовці
пропозицій щодо розподілу базового бюджетного фінансування та для
використання цих результатів при підготовці пропозицій на 2020 рік за
бюджетною програмою 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних
напрямів наукових досліджень» Президія НАН України постановляє:
1. Схвалити результати оцінювання ефективності діяльності
наукових установ НАН України та їхніх підрозділів, проведеного в
період з 01.01.2019 по 28.05.2019 (додаються).
2. Відділенням НАН України:
2.1. Враховувати результати оцінювання ефективності діяльності
наукових установ НАН України та їхніх підрозділів, проведеного в
період з 01.01.2019

по 28.05.2019, при підготовці відповідно до

розпорядження Президії НАН України від 19.03.2019 № 181 «Про
підготовку пропозицій до проекту бюджету НАН України на 2020 рік»
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пропозицій щодо адресної підтримки у 2020 році проведення
пріоритетних

наукових

(експериментальних)
результатами

досліджень

розробок

оцінювання

і

науковими

відповідно

до

науково-технічних

підрозділами,
Методики

які

за

оцінювання

ефективності діяльності наукових установ НАН України, віднесені до
категорії «А».
2.2. Спільно з Офісом оцінювання діяльності наукових установ
провести аналіз впливу результатів оцінювання у 2017-2019 роках
ефективності

діяльності

наукових

установ

НАН

України

на

вдосконалення мережі установ та їхньої внутрішньої структури та до
20.07.2019 подати для узагальнення до Науково-організаційного відділу
Президії НАН України відповідну інформацію.
3. Науковим установам НАН України, що пройшли оцінювання в
період з 01.01.2019 по 28.05.2019, вжити конкретних заходів щодо
підвищення

ефективності

діяльності

установи

відповідно

до

рекомендацій експертних комісій та постійних комісій за науковими
напрямами.
4. Відділенню

математики

НАН

України

розглянути

рекомендацію Постійної комісії НАН України щодо приєднання Центру
математичного моделювання НАН України до Інституту прикладних
проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України та до
01.10.2019 подати відповідні пропозиції до Президії НАН України.
5. Відділенню історії, філософії та права НАН України розглянути
рекомендацію Постійної комісії НАН України щодо приєднання Центру
пам’яткознавства НАН України і УТОПІК до відповідної установи
відділення та до 01.10.2019 подати пропозиції до Президії НАН України.
6.

На виконання рекомендацій Постійної комісії НАН України:

6.1.

Інституту прикладної математики і механіки НАН України,

Інституту економіко-правових досліджень НАН України та Інституту
економіки промисловості НАН України до 15.07.2019 подати до
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Президії НАН України обґрунтовані пропозиції та розрахунки щодо
виділення додаткових коштів на відновлення матеріально-технічної бази
у зв`язку із переміщенням цих установ з тимчасово окупованих
територій Донецької області.
6.2.

Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності

НАН України разом з Науково-організаційним відділом Президії НАН
України, Відділенням математики НАН України та Відділенням
економіки НАН України до 01.08.2019 опрацювати зазначені у п.6.1.
подання установ і надати пропозиції на розгляд Президії НАН України.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на секції НАН
України та Науково-організаційний відділ Президії НАН України.
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СХВАЛЕНО
постановою Президії НАН України
від 12.06.2019 № 169
Результати оцінювання ефективності діяльності
наукових установ НАН України та їх підрозділів,
проведеного у І півріччі 2019 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 за І півріччя 2019 року (протокол від 28.05.2019 №1/2019).
Оцінювання відбувалось відповідно до Методики оцінювання ефективності
діяльності наукових установ НАН України (затверджена постановою
Президії НАН України від 15.03.2017 № 75, із змінами, затвердженими
постановою Президії НАН України від 11.07.2018 р.) та на виконання
розпоряджень Президії НАН України, від 01.12.2017 № 658 «Про оцінювання
діяльності наукових установ НАН України у 2018 році», від 21.06.2018р.
№343 «Про внесення змін до розпорядження Президії НАН України від
01.12.2017 №658» та від 13.11.2018р. №633 «Про оцінювання діяльності
наукових установ НАН України у 2019 році».
На підставі звітів постійних комісій за науковими напрямами та за
результатами їх розглядів Постійною комісією НАН України вирішено:
1.

Секція фізико-технічних і математичних наук НАН України:

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів (Відділення
фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності Фізикотехнологічного інституту металів та сплавів.
Віднести Фізико-технологічний інститут металів та сплавів до категорії
«А».
Віднести такі підрозділи Фізико-технологічного інституту металів та
сплавів до категорії «А»:
1. Відділ фізико-хімії сплавів;
2. Відділ композиційних матеріалів;
3. Високоміцних конструкційних і спеціальних сталей;
4. Металознавства та фазово-структурних перетворень сталей та
сплавів;
5. Відділ безперервного лиття та деформаційних процесів;
6. Відділ процесів плавки та рафінування сплавів;
7. Відділ фізико-хімії ливарних процесів;

8. Відділ високоміцних та спеціальних чавунів;
9. Відділ концентрованих енергетичних впливів;
10. Відділ фізико-технологічних процесів лиття алюмінієвих
сплавів;
11. Відділ магнітної гідродинаміки.
Віднести такі підрозділи Фізико-технологічного інституту металів та
сплавів до категорії «Б»:
12. Відділ математичних методів дослідження та інформаційнокомп’ютерних технологій;
14. Відділ трансферу технологій та патентування.
Віднести такі підрозділи Фізико-технологічного інституту металів та
сплавів до категорії «В»:
13. Відділ координації науково-дослідних робіт.
У 2019 році проведено оцінювання 11 установ.
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
(Секція фізико-технічних і математичних наук НАН України).
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності Інституту
телекомунікацій і глобального інформаційного простору.
Віднести Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного
простору до категорії «А».
Віднести такі підрозділи Інституту телекомунікацій і глобального
інформаційного простору до категорії «А»:
1. Відділ фізичного і математичного моделювання;
2. Відділ інформаційних та комунікаційних технологій;
3. Відділ прикладної інформатики;
4. Відділ онтологічних систем та прикладної алгебраїчної
комбінаторики;
5. Відділ природних ресурсів;
6. Відділ досліджень навколишнього середовища;
7. Відділ комплексних досліджень.
Інститут прикладної математики і механіки (Відділення математики
НАН України).
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності Інституту
прикладної математики і механіки.
Віднести Інститут прикладної математики і механіки до категорії «А».
Віднести такі підрозділи Інституту прикладної математики і механіки
до категорії «А»:
Відділ теорії функцій;
Відділ нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики;
Відділ прикладної механіки.
Віднести такі підрозділи Інституту прикладної математики і механіки
до категорії «Б»:

Відділ теорії керуючих систем.
У зв’язку із вимушеним внутрішнім переміщенням Інституту
прикладної математики і механіки НАН України, ПК НАНУ вважає за
необхідне клопотати перед Президією НАН України стосовно виділення
додаткових цільових коштів на відновлення матеріально-технічної бази
установи (відповідно до Постанови Президії НАН України від 23.09.2015 р.
№ 205 «Про стан та проблеми переміщених із Донбасу наукових установ
НАН України»)
Центр математичного моделювання Інституту прикладних
проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача (Відділення
математики НАН України).
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності Центру
математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки
і математики ім. Я.С. Підстригача.
Віднести Центр математичного моделювання Інституту прикладних
проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача до категорії «Б».
Віднести такі підрозділи Центру математичного моделювання
Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача
до категорії «Б»:
Відділ математичного моделювання нерівноважних процесів;
Відділ некласичних задач механіки та тепломасопереносу;
Відділ математичних методів обчислювального експерименту.
ПК НАНУ рекомендує розглянути питання про приєднання Центруу
математичного моделювання до Інституту прикладних проблем механіки і
математики ім. Я.С. Підстригача.
Інститут програмних систем (Відділення інформатики НАН України).
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності Інституту
програмних систем.
Віднести Інститут програмних систем до категорії «А».
Віднести такі підрозділи Інституту програмних систем до категорії
«А»:
№11. Відділ автоматизованих інформаційних систем;
№15. Відділ проблем моделювання та надійності людиномашинних систем;
№19. Відділ автоматизованих систем програмно-цільового
управління;
№27. Відділ теорії комп’ютерних обчислень.
Головна астрономічна обсерваторія (Відділення фізики і астрономії
НАН України).
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності Головної
астрономічної обсерваторії.

Віднести Головну астрономічну обсерваторію до категорії «А».
Віднести такі підрозділи Головної астрономічної обсерваторії до
категорії «А»:
1.1. Відділ астрометрії та космічної геодинаміки;
1.2. Відділ атмосферної оптики та приладобудування;
1.3. Відділ фізики субзоряних та планетних систем;
1.4. Відділ фізики Сонця;
1.5. Відділ фізики зір та галактик;
1.6. Відділ позагалактичної астрономії та астроінформатики.
Віднести такі підрозділи Головної астрономічної обсерваторії до
категорії «Б»:
2.1.3. Лабораторія швидкоплинних процесів у зірках.
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна (Відділення
фізики і астрономії НАН України).
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності Донецького
фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна.
Віднести Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна до
категорії «А».
Віднести такі підрозділи Донецького фізико-технічного інституту
ім. О.О. Галкіна до категорії «А»:
№1. Відділ теорії динамічних властивостей складних систем;
№2. Відділ фізичного матеріалознавства;
№9. Відділ фазових перетворень;
№16. Відділ фізики високих тисків та перспективних технологій.
Інститут фізики (Відділення фізики і астрономії НАН України).
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності Інституту
фізики.
Віднести Інститут фізики до категорії «А».
Віднести такі підрозділи Інституту фізики до категорії «А»:
Відділ фізики кристалів;
Відділ молекулярної фотоелектроніки;
Відділ електроніки твердого тіла;
Відділ фізики магнітних явищ;
Відділ оптичної квантової електроніки;
Відділ нелінійної оптики;
Відділ фотонних процесів;
Відділ фотоактивності;
Відділ лазерної спектроскопії;
Відділ когерентної і квантової оптики;
Відділ фізичної електроніки;
Відділ адсорбційних явищ;
Відділ газової електроніки;
Відділ теоретичної фізики;
Відділ фізики біологічних систем;

Відділ міжнародної науково-технічної діяльності, трансферу
технологій та захисту інтелектуальної власності.
Віднести такі підрозділи Інституту фізики до категорії «Б»:
Відділ оптики та спектроскопії кристалів;
Лабораторія кріогенних технологій.
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова (Відділення
фізики і астрономії НАН України).
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності Інституту
фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова.
Віднести Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова до
категорії «А».
Віднести такі підрозділи Інституту фізики напівпровідників
ім. В.Є. Лашкарьова до категорії «А»:
№1. Відділ теоретичної фізики;
№2. Структурного і елементного аналізу матеріалів і систем;
№4. Іонно-променевої інженерії;
№5. Оптоелектроніки;
№6. Оптики і спектроскопії напівпровідникових і діелектричних
матеріалів;
№7. Електричних та гальваномагнітних властивостей
напівпровідників;
№8. Фізики і технології низьковимірних систем;
№9. Фізики поверхні та напівпровідникової нанофотоніки;
№10. Фізики оптоелектронних приладів;
№11. Фізики і технології напівпровідникових структур та
сенсорних систем;
№12. Фізико-технологічних основ сенсорного матеріалознавства;
№14. Поляритонної оптоелектроніки та технології наноструктур;
№15. Функціональних матеріалів і наноструктур;
№16. Функціональних перетворювачів для сенсорної техніки.
Віднести такі підрозділи Інституту фізики напівпровідників
ім. В.Є. Лашкарьова до категорії «Б»:
№3. Ростових технологій напівпровідникових матеріалів і
структур;
№13. Хіміко-технологічний.
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна (Відділення наук про Землю
НАН України).
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності Інституту
геофізики ім. С.І. Субботіна.
Віднести Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна до категорії «А».
Віднести такі підрозділи Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна до
категорії «А»:
№1. Відділ глибинних процесів Землі і гравіметрії;

№3. Відділ геотермії та сучасної геодинаміки;
№4. Відділ тектонофізики;
№5. Відділ Регіональних проблем геофізики;
№6. Відділ геомагнетизму;
№7. Відділ петромагнетизму і морської геофізики;
№9. Відділ сейсмічної небезпеки;
№10. Відділ сейсмічності Карпатського регіону;
№11. Відділ самоорганізації природних середовищ;
№12. Відділ Динаміки твердого деформівного тіла.
Віднести такі підрозділи Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна до
категорії «Б»:
№2. Відділ тектоносфери;
№8. Відділ математичної геофізики.
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН
України (Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН
України).
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності Інституту
проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України.
Віднести Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича
НАН України до категорії «А».
Віднести такі підрозділи Інституту проблем матеріалознавства
ім. І.М. Францевича НАН України до категорії «А»:
№4. Функціональних оксидних матеріалів;
№6. Фізичної хімії неорганічних матеріалів;
№7. Фізичного матеріалознавства тугоплавких сполук;
№8. Фазових перетворень;
№10. Диспергування матеріалів та пластичної деформації
прокатуванням;
№12. Контактних явищ і паяння неметалевих матеріалів;
№16. Тонкого неорганічного синтезу, термодинаміки та кінетики
гетерофазних процесів;
№18. Реологічні та фізико-хімічні основи технології порошкових
матеріалів;
№21. Термомеханічної обробки тугоплавких матеріалів;
№22. Фізики міцності і пластичності матеріалів;
№23. Фізика високоміцних та метастабільних сплавів;
№25. Фізико-хімії і технології тугоплавких оксидів;
№30. Конструкційної кераміки та керметів;
№31. Функціональні матеріали медичного призначення;
№33. Композиційних матеріалів;
№35. Фізики і технології фотоелектронних та магнітоактивних
матеріалів;
№36. Зносостійких та корозійностійких порошкових
конструкційних матеріалів;

№44. Прикладної математики та обчислювального експерименту
в матеріалознавстві;
№47. Спектроскопії поверхні новітніх матеріалів;
№48. Фізико-хімії і технології наноструктурної кераміки та
нанокомпозитів;
№49. Матеріалознавства та інженерії високостійких поверхневих
шарів;
№51. Функціональної кераміки на основі рідкісних земель;
№53. Фізики та технології жароміцних матеріалів;
№58. Структурної хімії твердого тіла.
Віднести такі підрозділи Інституту проблем матеріалознавства
ім. І.М. Францевича НАН України до категорії «Б»:
№5. Матеріалів аерокосмічної техніки;
№59. Фізичного матеріалознавства легких сплавів;
№67. Водневого матеріалознавства та вуглецевих наноструктур;
№70. Інформаційних систем в матеріалознавстві та
євроінтеграції.
Інститут електродинаміки (Відділення фізико-технічних проблем
енергетики НАН України).
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності Інституту
електродинаміки.
Віднести Інститут електродинаміки до категорії «А».
Віднести такі підрозділи Інституту електродинаміки до категорії «А»:
№1. Відділ перетворення та стабілізації електромагнітних
процесів;
№2. Відділ стабілізації параметрів електромагнітної енергії;
№3. Відділ моделювання електроенергетичних об’єктів і систем;
№4. Відділ автоматизації електричних систем;
№5. Відділ електричних та магнітних вимірювань;
№6. Відділ електромеханічних систем;
№7. Відділ електромагнітних систем;
№8. Відділ систем стабілізованого струму;
№10. Відділ моделювання машин змінного струму;
№11. Відділ контролю параметрів електромагнітних процесів;
№12. Відділ теоретичної електротехніки;
№14. Відділ оптимізації систем електропостачання;
№15. Відділ транзисторних перетворювачів;
№16. Відділ електроживлення технологічних систем.
2.

Секція хімічних і біологічних наук НАН України:

2.1. Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН
України (Відділення загальної біології НАН України).

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності
Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України.
Віднести Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН
України до категорії «А».
Віднести такі підрозділи Національного ботанічного саду імені М.М.
Гришка НАН України до категорії «А»:
Відділ природної флори;
Відділ культурної флори;
Лабораторія медичної ботаніки;
Відділ акліматизації плодових рослин;
Відділ квітниково-декоративних рослин;
Відділ тропічних і субтропічних рослин;
Відділ алелопатії;
Лабораторія біоіндикації та хемосистематики;
Відділ ландшафтного будівництва.
Віднести такі підрозділи Національного ботанічного саду імені
М.М.Гришка НАН України до категорії «Б»:
Відділ дендрології.
2.2. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
(Відділення загальної біології НАН України).
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності Інституту
зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
Віднести Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України до
категорії «А».
Віднести такі підрозділи Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН
України до категорії «А»:
Відділ фауни та систематики безхребетних;
Відділ ентомології та наукових фондових колекцій;
Відділ акарології;
Відділ еволюційно-генетичних основ систематики;
Відділ моніторингу та охорони тваринного світу;
Відділ ентомофагів та екологічних основ біометоду;
Відділ паразитології;
Відділ еволюційної морфології.
Віднести такі підрозділи Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН
України до категорії «Б»:
Відділ фауни та систематики хребетних.
3.Секція суспільних і гуманітарних наук НАН України
3.1. Національна бібліотека
(Відділення історії, філософії та права).

України

ім. В.І. Вернадського

Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності
Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.
Віднести Національну бібліотеку України ім. В.І. Вернадського до
категорії «А».
Віднести такі підрозділи Національної бібліотеки України ім.
В.І. Вернадського до категорії «А»:
Інститут архівознавства
Відділ архівознавства і документознавства;
Відділ археографії;
Відділ історії академічної науки;
Інститут бібліотекознавства
Відділ теорії і методології бібліотечної справи;
Відділ з охорони інтелектуальної власності;
Інститут біографічних досліджень
Відділ теорії та методики біобібліографії;
Відділ формування біобібліографічних інформаційних ресурсів;
Інститут інформаційних технологій
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій;
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів;
Відділ технологій електронного науково-інформаційного
обслуговування;
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів;
Інститут книгознавства
Відділ стародруків та рідкісних видань;
Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій;
Відділ зарубіжної україніки;
Відділ образотворчих мистецтв;
Відділ музичних фондів;
Інститут рукопису
Відділ кодикології та кодикографії;
Відділ джерелознавства;
Відділ фондів рукописної спадщини;
Відділ фонду юдаїки;
Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної
влади
Відділ політологічного аналізу;
Відділ оперативної інформації;
Відділ бібліометрії і наукометрії;
Національна юридична бібліотека
Відділ обслуговування інформаційними ресурсами;
Аналітично-прогностичний відділ;
Відділ синтезу соціокультурних мережевих ресурсів;
Фонд Президентів України

Інформаційно-аналітичний відділ;
Відділ організації та використання документального фонду;
Відділ національної бібліографії.
Відділ науково-бібліографічної інформації;
Відділ пресознавства;
Відділ міжнародної інформації та зарубіжних зв’язків.
Віднести такі підрозділи Національної бібліотеки України ім.
В.І. Вернадського до категорії «Б»:
Відділ пошуку та обліку документів (Фонд Президентів України);
Відділ наукових технологій збереження фондів;
Відділ наукових видань (Інститут бібліотекознавства).
3.2. Інститут історії України НАН України (Відділення історії,
філософії та права).
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності Інституту
історії України НАН України (Відділення історії, філософії та права)
Віднести Інститут історії України НАН України до категорії «А».
Віднести такі підрозділи Інституту історії України НАН України до
категорії «А»:
Відділ історії України середніх віків та раннього нового часу;
Відділ історії України ХІХ – початку ХХ століття;
Відділ історії Української революції (1917–1921 рр.);
Відділ історії України 20-30-х рр. ХХ століття;
Відділ історії України періоду Другої світової війни;
Відділ новітньої історії і політики;
Відділ історії України другої половини ХХ століття;
Відділ історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України;
Відділ української історіографії;
Відділ спеціальних галузей історичної науки та електронних
інформаційних ресурсів;
Відділ історичної регіоналістики;
Відділ історії державного терору радянської доби.
3.3. Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК (Відділення
історії, філософії та права НАН України).
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності Центру
пам’яткознавства НАН України та УТОПІК
Віднести Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК до
категорії «Б».
Віднести такі підрозділи Центру пам’яткознавства НАН України та
УТОПІК до категорії «А»:
Відділ культурної спадщини.
Віднести такі підрозділи Центру пам’яткознавства НАН України та
УТОПІК до категорії «Б»:

Відділ історичного пам’яткознваства.
У зв’язку з малочисельністю установи та недостатнім обсягом
бюджетного фінансуванням ПК НАНУ рекомендує Відділенню історії,
філософії та права НАН України розглянути питання щодо можливості
інтегрувати установу в інші організації, що входять до складу відділення.
3.4. Державна установа «Інститут енциклопедичних досліджень
НАН України» (Відділення історії, філософії та права).
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності Державної
установи «Інститут енциклопедичних досліджень НАН України».
Віднести Державну установу «Інститут енциклопедичних досліджень
НАН України» до категорії «Б».
Віднести
такі
підрозділи
Державної
установи
«Інститут
енциклопедичних досліджень НАН України». до категорії «А»:
Відділ науково-дослідної роботи, науково-інформаційного й
науково-технічного забезпечення Енциклопедії Сучасної України;
Відділ теорії та методології створення енциклопедичних видань.
3.5. Одеський археологічний музей НАН України (Відділення
історії, філософії та права).
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності Одеського
археологічного музею НАН України.
Віднести Одеський археологічний музей НАН України до категорії
«Б».
Віднести такі підрозділи Одеського археологічного музею НАН
України до категорії «А»:
Відділ експонування;
Відділ наукової обробки та зберігання фондів;
Сектор нумізматики Відділу наукової обробки та зберігання
фондів.
3.6. Інститут економіко-правових досліджень НАН України
(Відділення економіки).
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності Інституту
економіко-правових досліджень НАН України.
Віднести Інститут економіко-правових досліджень НАН України до
категорії «А».
Віднести такі підрозділи Інституту економіко правових досліджень
НАН України до категорії «А»:
Луганська філія (відділ проблем міжрегіональ-ного співробітництва);
Відділ проблем модернізації господарського права та законодавства;
Відділ економіко-правових проблем містознавства;

Віднести такі підрозділи Інституту економіко-правових досліджень
НАН України до категорії «Б»:
Відділ господарсько-правових досліджень проблем економічної
безпеки.
У зв’язку із вимушеним внутрішнім переміщенням Інституту
економіко-правових досліджень НАН України та збитками, що зазнала
установа, ПК НАНУ вважає за необхідне клопотати перед Президією НАН
України стосовно виділення додаткових цільових коштів на відновлення
матеріально-технічної бази установи (відповідно до Постанови Президії НАН
України від 23.09.2015 р. № 205 «Про стан та проблеми переміщених із
Донбасу наукових установ НАН України»).
3.7. Інститут економіки промисловості НАН України (Відділення
економіки).
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності Інституту
економіки промисловості НАН України.
Віднести Інститут економіки промисловості НАН України до категорії
«А».
Віднести такі підрозділи Інституту економіки промисловості НАН
України до категорії «А»:
Відділ
проблем
регуляторної
політики
та
розвитку
підприємництва;
Відділ економічних проблем соціальної політики;
Відділ
фінансово-економічних
проблем
використання
виробничого потенціалу;
Відділ проблем перспективного розвитку паливно-енергетичного
комплексу.
Віднести такі підрозділи Інституту економіки промисловості НАН
України до категорії «Б»:
Відділ проблем економіки підприємств.
У зв’язку із вимушеним внутрішнім переміщенням Інституту
економіки промисловості НАН України та збитками, що зазнала установа,
ПК НАНУ вважає за необхідне клопотати перед Президією НАН України
стосовно виділення додаткових цільових коштів на відновлення матеріальнотехнічної бази установи (відповідно до Постанови Президії НАН України від
23.09.2015 р. № 205 «Про стан та проблеми переміщених із Донбасу
наукових установ НАН України»).
3.8. Інститут народознавства НАН України (Відділення літератури,
мови та мистецтвознавства).
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності Інституту
народознавства НАН України.

Віднести Інститут народознавства НАН України до категорії «А».
Віднести такі підрозділи Інституту народознавства НАН України до
категорії «А»:
Відділ історичної етнології;
Відділ етнології сучасності;
Відділ соціальної антропології;
Відділ фольклористики;
Відділ мистецтвознавства;
Відділ народного мистецтва;
Музей етнографії та художнього промислу (МЕХП).
3.9. Український мовно-інформаційний фонд НАН України
(Відділення літератури, мови та мистецтвознавства).
Затвердити звіт щодо оцінювання ефективності діяльності
Українського мовно-інформаційного фонду НАН України
Віднести Український мовно-інформаційний фонд НАН України до
категорії «А».
Віднести такі підрозділи Українського мовно-інформаційного фонду
НАН України до категорії «А»:
Відділ лінгвістики;
Відділ інформатики.

