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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. Дане положення розроблено з метою підвищення рівня наукових 

досліджень та стимулювання співробітників СНАУ до оприлюднення 

результатів своїх наукових досліджень у виданнях, що індексуються в 

міжнародних наукометричних базах SCOPUS та WEB OF SCIENCE.  

1.2. Це положення розроблено згідно з Законом України «Про оплату 

праці» від 20.04.95 № 144/95-ВР , Законом України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VIІI, Законом України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, Указом Президента України від 

16.06.1995 р. № 451/95 «Про Положення про національний заклад (установу) 

України», Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.02 р. № 1298 «Про 

оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери», Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 26.09.05 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та 

затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, 

установ освіти та наукових установ», Статутом Університету, Колективним 

договором Університету, Положенням «Про планування та облік роботи 

науково-педагогічних працівників Сумського НАУ», а також п. 4.11.  

Положення «Про організацію оплати праці в Сумському національному 

аграрному університеті» 

1.3.  Зазначений у Положенні механізм стимулювання застосовуються до 

співробітників, які працюють в СНАУ.  

1.4. Преміювання здійснюється тільки за умови наявності у вихідних 

даних публікації приналежності до СНАУ щонайменше одного із авторів.  

1.5. Здійснюється преміювання авторського колективу, а, отже, об’єктом 

преміювання є публікація, проіндексована у SCOPUS або WEB OF SCIENCE, 

незалежно від кількості осіб, афілійованих із СНАУ, які є її авторами. 

1.6. Дане положення діє в частині, що не суперечить чинному 

законодавсту, загальнодержавній та внутрішньоуніверситетській нормативній 

базі.  



2. ПОРЯДОК ПРЕМІЮВАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ ЩОДО 

ПРЕМІЮВАННЯ  

2.1. Питання щодо преміювання за публікацію наукових праць у 

виданнях, що індексуються у базах даних SCOPUS та WEB OF SCIENCE, 

розглядається по кожній публікації окремо. Розмір премії встановлюється 

залежно від імпакт-фактору видання: 

2.1.1. в розмірі 0,5 посадового окладу, якщо видання індексується в одній з 

наукових баз та не має імпакт-фактора; 

2.1.2. в розмірі 0,5 посадового окладу, якщо видання індексується в одній з 

наукових баз та має імпакт-фактор нижче 0,5; 

2.1.3. в розмірі одного посадового окладу, якщо видання індексується в 

обох базах даних або - одній з наукових баз та має імпакт-фактор не нижче 

0,5; 

2.1.4. в розмірі подвійного посадового окладу, якщо видання індексується в 

обох базах даних та має імпакт-фактор більше 4,0; 

2.1.5. розмір премії може бути збільшений на 30%, якщо публікація 

привела до зростання індексу Гірша іншого працівника СНАУ. 

2.2. Імпакт фактор журналу визнається як:  

2.2.1. Для видань із наукометричної бази SCOPUS як CiteScore. 

2.2.2. Для видань із наукометричної бази WEB OF SCIENCE - Journal 

Impact Factor.  

2.3. Премія, як правило, не призначається у таких випадках:  

2.3.1. У публікаціях науковця відсутня або хибно вказана приналежність 

(афіліація) до СНАУ. Потрібно вказувати – Сумський національний аграрний 

університет, для англомовних -  Sumy National Agrarian University, Affiliation ID 

в Scopus: 60104424.  

2.3.2. На сторінці претендента на преміювання в реєстрі ORCID, Publons 

(колишній WoS Researcher ID) та на сторінці профілю Google Scholar відсутня 

актуальна інформація про його публікаційну активність.  



2.3.3. Якщо публікаційні витрати або організаційні внески за участь у 

конференції оплачувались за рахунок НДР, які фінансуються з коштів 

державного бюджету.  

2.4. Преміювання авторського колективу здійснюється виходячи із 

посадового окладу основного співавтора (автора), афілійованого із СНАУ. 

Основний співавтор, афілійований із СНАУ визначається як особа, яка є 

першим автором публікації, або найбільш наближена до цієї позиції із 

співавторів, які афілійовані із СНАУ.  

2.5. На преміювання можуть претендувати автори, які на сьогодні є 

працівниками СНАУ та чиї публікації проіндексовані в міжнародних 

наукометричних базах SCOPUS та WEB OF SCIENCE, а також містять 

правильну афіліацію.  

2.6. На преміювання можуть претендувати наукові праці, опубліковані у 

минулих роках, якщо їх не було включено у подання на преміювання у 

попередні роки.  

2.7. Особи, яким уже було призначено премію за публікацію у виданнях, 

що індексуються у міжнародних наукометричних базах SCOPUS та WEB OF 

SCIENCE можуть повторно претендувати на преміювання за нові публікації у 

зазначених вище виданнях.  

2.8. Преміювання здійснюється за рахунок коштів Спеціального або 

Загального фондів залежно від того з якого фонду фінансується основний 

співавтор (автор) відповідно до штатного розпису, із ліміту Фонду 

матеріального заохочення факультету, на якому працевлаштований основний 

співавтор (автор).  

2.9. Преміювання здійснюється після відображення інформації про 

публікацію у базах даних SCOPUS (URL: https://www.scopus.com)  та WEB OF 

SCIENCE (URL: https://apps.webofknowledge.com). Перелік проіндексованих 

публікацій за певний період, які підпадають під преміювання, готується 

Науково-дослідною частиною та затверджується Науково-координаційною 

радою СНАУ. Сформований у такий спосіб список публікацій, які підпадають 

під преміювання, узгоджується із начальником планово-фінансового відділу та 

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


затверджується Ректором університету. Подання на преміювання надає 

завідувач НДЧ та погоджує проректор із наукової роботи. 

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

3.1. Положення набирає чинності з наступного дня після його 

затвердження наказом ректора, якщо інше не передбачено тим же наказом, та 

стосується тих публікацій, які було проіндексовано як афілійовані із СНАУ у 

SCOPUS та WEB OF SCIENCE починаючи із 01 січня 2019 року (крім 

публікацій, за які вже здійснювалось преміювання авторських колективів).  

3.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом 

ректора за рішенням вченої ради університету. У тому ж порядку Положення 

скасовується.  

 

 

 

 

 

 

 


