
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Вченої ради НТУ «ХПІ» 

від «28» лютого 2020 р., № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

 

про преміювання співробітників НТУ «ХПІ» за публікації у виданнях, 

що індексуються в міжнародних наукометричних базах 

Scopus та Web of Science Core Collection 

 

  

 

 



2 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1 Положення розроблене з метою стимулювання до підвищення рівня наукових 
досліджень та оприлюднення їх результатів у виданнях, які індексуються базами 
даних Scopus та Web of Science Core Collection (далі – WoS) та встановлює порядок 
відповідного матеріального заохочення.  
1.2 Джерелом матеріального заохочення є кошти фонду заробітної плати (за зага-
льним або спеціальним фондами) в межах його економії. 
1.3 Дане Положення поширюється на всі структурні підрозділи університету.  
1.4 Зазначений у Положенні механізм стимулювання застосовуються до:  

- співробітників, які працюють в університеті за основним місцем роботи; 
- докторантів і аспірантів університету; 
- студентів, які поєднують навчання з науковою і науково-організаційною дія-

льністю в університеті з оплатою праці. 
При цьому преміювання здійснюється тільки за умови, якщо при оприлюдненні ре-
зультатів наукових досліджень у вихідних даних публікації зазначена належність 
до університету щонайменше одного із авторів.  
1.5 Дане Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству, зага-
льнодержавній та внутрішньоуніверситетській нормативній базі. 
 

2. ПОРЯДОК ПРЕМІЮВАННЯ  
 

2.1. Преміюються працівники університету, для яких університет є основним міс-
цем роботи.  
2.2. Преміювання здійснюється виключно за наявності економії фонду оплати 
праці за окремими бюджетними програмами, науково-дослідними госпдоговорами 
і грантами. 
2.3. Преміювання здійснюється один раз на рік за поданням: 

- завідувача кафедри, якщо усі члени авторського колективу працюють на од-
ній кафедрі; 

- завідувачів кількох кафедр, якщо члени авторського колективу працюють на 
різних кафедрах університету. 
На преміювання можуть подаватися публікації попереднього року, якщо їх не було 
включено у подання минулого року. 
2.4 Питання щодо преміювання авторського колективу за оприлюднення результа-
тів наукових досліджень у виданнях, що індексуються БД Scopus та/або WoS, роз-
глядається по кожній публікації окремо. 
2.4.1 Визначення обсягу преміювання авторського колективу з числа осіб, категорії 
яких зазначені у п. 1.4 Положення, здійснюється наступним чином: 
2.4.1.1.  2500 грн – за публікацію у виданні, яке індексується однією із баз даних 
(Scopus або WoS); 
2.4.1.2.  2500 грн – за публікацію, в якій є співавтори, що є представниками закор-
донних організацій, з трьох та більше країн. 
2.5 Якщо публікація відповідає вимогам обох підпунктів (2.4.1.1. та 2.4.1.2.) премія 
виплачується в розмірі 5000 грн. 
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2.6 Подання на преміювання в одному примірнику (Додаток 1) подається до нау-
ково-дослідної частини університету. Подання візується завідувачем кафедри (за-
відувачами кількох кафедр). У поданні зазначається розподіл премії між членами 
авторського колективу. 
 

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
Зміни та доповнення до даного Положення у разі потреби вносяться наказом 

ректора на підставі рішення Вченої ради університету. 
 
 

Завідувач науково-дослідної частини    Георгій ЛІСАЧУК 
 

«26»   лютого  2020р. 
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Додаток 1 

 

Ректору НТУ «ХПІ» 

Євгену СОКОЛУ 

 

Службова записка 

 

За публікацію в Міжнародній наукометричній базі даних Scopus (Web of Science) 

в 20___ році,  

 

стаття               
назва статті, як в Scopus (Web of Science) та автор(и) 

за web адресою            
https://www.scopus.com/....... або https://app.webofknowledge.com/.......... 

за наявності співавторів, що є представниками закордонних організацій, із трьох та більше 

країн – зазначити автора та країну          

              

квартіль видання на момент публікації (Q)     

 

просимо виплатити грошову премію таким співробітникам: 

 

кафедра             
       назва  

 

№ ПІБ автора 

(повністю, у давальному відмінку) 

Посада за штатом,  

фонд оплати  

(загальний, спеціальний) 

Сума 

(грн) 

1.     

2.     

…    

 

Співавтори: 

з розподілом згоден          
   (підпис)    (власне ім'я, прізвище)   

з розподілом згоден          
   (підпис)    (власне ім'я, прізвище)   

з розподілом згоден          
   (підпис)    (власне ім'я, прізвище)   

з розподілом згоден          
   (підпис)    (власне ім'я, прізвище)   

з розподілом згоден          
   (підпис)    (власне ім'я, прізвище)   

 

 

 

 

Завідувач кафедри            
     (підпис)    (власне ім'я, прізвище)   

«     »                       20___р. 
 

 

 

 

https://www.scopus.com/
https://app.webofknowledge.com/

