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Про затвердження Положення про преміювання працівників і 

здобувачіІі' вищої освіти КПІ. і~: Іг~р~~ Сін:орського за публін:ації у 
виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних 

Scopus та Wcb of Scicnce 

з метою підвищення рівня наукових досліджень та якості підготовки 
випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського шляхом інтеграції результатів 

наукової та освітньої складових діяльності працівників і здобувачів вищої . . . . . 
осшти уншерситету, заохочення дослщниюв до оприлюднення результатш .. .. . . . . .. \ . \ . 
1хньо1 роботи у nиданнях, що шдексуються н !\11жнародних наукометричних 

базах даних Scopнs та Web of Science Согс CoJlection, та зростання рейтингу 
уншерситету 

НАІСАЗУІО: 

1. Затвердити Положення про преl\-rіювання працівників і здобувачів вищої 

освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за публікації у виданнях, що індексуються в 

м1жнародних наукометричних базах данJ1х . Scopнs та Web of Science 

(Додатоr( 1 ). 

2. Затвердити склад робочої групи і з представників Департаменту науки та 
інноватики, Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка, Департаменту 
економ 1 ки та фінансів, ініціативної наукової спільноти університету 

(Додаток 2). 

З . Науково-технічній бібліотеці ім. Г. І. Де1тсснка забезнечитп моніторннг 
публікаційної активності наукових т~ Еау-ково-педа1·огічних працівників 
ун іверситету в міжнародних 11ауко~1стр1-ІtіН!fХ. базах даних Web of Scicnce 
Соге Collection та Scopus, проводити аналіз дюшх, зазначених у заявці на 
преміювання , в ізувати заявку та передав~і1'1І для подальшого розгляду 



робочою групою (відповідальна особа - зав. відділу НТБ Кулик Євгенія 

Володимирівна, читальний зал № 9, тел. 204-96-72, e.kulyk@libгary.kpi.ua). 

4. Результати виконання наказу розглянути на засіданні науково

організаційної комісії КШ ім. Ігоря Сікорського у грудні 2017 року. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи 
М. Ю. Ільченка та проректора з науково-педагогічної роботи (перспективний 

розвиток) М. О. Новікова. 

Ректор l\1.3.Згуровський . 
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Додаток 1 

до Наказу №(-;(Ь ( в ід j,J-0/ /f-

ПОЛОlІ\ЕННЯ 

про преміювання працівників і здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря 
Сікорського за публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних 

наукометричних базах даних Scopus та Web of Science 

І.Загальні положення 

l. l . Дане Положення розроблено з метою підвищення рівня наукових 

досліджень і п ідготовки здобувачів вищої осв іти в КПІ ім . Ігоря Сікорського 

шляхом інтеграції результатів наукової та освітньої складових діяльності 

праці вників і здобувач ів вищої освіти ун іверситет, зростання публ ікаційної 

активності та стимулювання працівників і здобувачів вищої освіти 

університету до публікації їхн іх результатів у виданнях, що індексуються в 

міжнародних наукометричних базах даних Scopt1s та Web of Science Соге 
Collection. 

1.2. Преміювання здійснюється за рахунок коштів загального та спец іального 

фондів ун іверситету. 

1.3 . Дане Положення поширюється на всі структурні підрозділи університету. 

1.4. Прем ія призначається авторам - працівникам і здобувачам вищої осв іти 

КПІ ім. Ігоря Сікорського за ус і публ і кації у виданнях, що індексуються в 

міжнародних наукометричних базах даних Scopus і Web of Science Соге 

Collection, як і впливають на загальну юльюсть цитувань та на h-індекс 

ун 1верситету. 

1.5 . Премії за публ ікації у виданнях, що індексуються в м іжнародних 

наукометричних базах даних Web of Science Соге Collection та Scopus, 
призначаються наказом ректора КПІ ім. Ігоря С ікорського за результатами 

публ ікаці йної активності працівників університету за рік, починаючи з І-го 

кварталу 2017 року. 

1.6. Дане Положення діє в частин і , що не суперечить чинному законодавству, 

загальнодержавній та внутрішньоуніверситетській нормативній баз і. 

2. Порядок подачі заявок на преміювання та розгляду питання щодо 
премновання 

2.1. На прем іювання можуть подаватися заявки від авторів (колективу 

авторів), які станом на момент подання є працівниками або здобувачами 

вищої осв іти КПІ ім. Ігоря Сікорського . 

2.2. Прем іювання зд ійснюється лише за умови оприлюднення результатш 

наукових досшджень у публ і каціях, що входять до м 1 жнародних 



наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та Scopus, у яких у 
вихідних даних публікації зазначена належність автора/співавтора до КПІ ім. 
Ігоря Сікорського: для україномовних статей потрібно - Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського», для англомовнй:х - Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic 
Institute. 

2.3. Преміювання здійснюється за кожну публікацію у міжнародних 

наукометричних базах даних Web of Science Core Collection та Scopus за 
кожний період, вказаний у п.1.5 цього Положення. 

2.4. Аналіз даних публікаційної активності працівників і здобувачів вищої 

освіти університету проводять працівники Науково-технічної бібліотеки, які 

готують рекомендації робочій групі щодо щоквартального преміювання за 

публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних 
базах даних. 

2.5. Автор (співавтори) після оприлюднення статті у наукометричних ба1ах 
даних Web of Sєience Core Collection та Scopus заповнюють заявку за формою 
(Додаток 1 до цього Положення), яку візують у Відділі кадрів та архівної 
справи КПІ ім. Ігоря Сікорського (для підтвердження викладеного у пункті 

2.2) та подають до Науково-технічної бібліотеки. · 

2.6. Науково-технічна бібліотека проводить аналіз даних, зазначених у заявці, 
на відповідність із даними, наявними (на час розгляду заявки) в 

наукометричних базах даних Web of Science Соге Collection та Scopus, візує 
заявку та передає для подальшого розгляду робочою групою. 

З. Порядок експертної оцінки та визначення розміру премій 

3.1. Експертну оцінку та визначення розміру премії за кожен квартал 

здійснює робоча група, до складу якої входять: представники Департаменту 

науки та шноватики, НТБ, Департаменту економіки та фінансів, науковці 

університету. 

3.2. Склад робочої групи затверджується наказом ректора ~ПІ ім. Ігоря 

Сікорського. 
З.З. Розмір премії кожному автору (Па) за публікацію у відповідному 
кварталі поточного року затверджується наказом ректора КПІ ім. Ігоря 
Сікорського і визначається за формулою: 

ПСІ =Ка х ЄПС, 
де: 

Ка - коефіцієнт, який враховує публікаційну активність кожного автора 

за відповідний квартал і визначається за формулою: 
ІФ 

Ка - ----------- ' 
Na 



ІФ - імпакт-фактор видання за даними (на час подання заявки) бази 
даних Web of Science та CiteScore згідно з даними Scopus, величина ІФ чи 
величина CiteScore має бути не меншою 0,5; 

ЄПС - розмір єдиної преміальної ставки; 
Na - кількість співавторів публікацій - працівників і здобувачів вищої 

освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

3 .4. Розмір єдиної преміальної ставки на відповідний квартал поточного року 
визначається за формулою: 

су.ма преміального фонду на квартал 

єпс~ ----------------------------------------------------
сума Ка 

3 .5 Якщо серед співавторів статті, за яку призначається премія, є іноземні 
науковщ 1з країн ЄС, США, Канади, Японії, КНР - розмір премії 

збільшується на 1 О % від суми, яка розрахована за вищенаведеною 

формулою, але у підсумку не більше граничного розміру. 

3.6. Граничний розмір премії автору за одну статтю не може перевищувати 5-
кратному розміру Єдиної преміальної ставки. Розмір мінімальної премії 

становить 10% від ЄПС. 

3. 7. За умови, що публікація оприлюднена у виданні, яке входить одночасно 
до двох наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та Scopus, 
премія надається одноразово, а під час розрахунку її розміру, до уваги 

враховується найвищий фактор впливовості журналу (Імпакт-фактор за 

даними бази даних Web of Science, або CiteScore згідно з даними Scopus ). 

3 .8 Преміювання здобувачів вищої освіти здшснюється в порядку 

передбаченому чинним законодавством та нормативними документами КПІ 

ім. Ігоря Сікорського. 

3.9 За результатами експертної оцінки робоча група готує проект наказу 

щодо преміювання працівників та здобувачів вищої освіти університету. 

4. Прикінцеві положення 

4.1. Спірні питання, що виникають в процесі визначення фактору 
впливовості видання (Імпакт-фактор за даними бази даних Web of Science, 
або Cite Score згідно з даними Scopus) та інші проблемні ситуації, що 
виникли в процесі оформлення та подання заявки на преміювання чи 
безпосереднього розрахунку розміру премії автору (колективу авторів) 
розглядаються Департаментом науки та інноватики. 

4.2. Положення набирає чинності з наступного дня після його затвердження 
наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського та стосується тих публікацій, які 
почали індексуватися у вказаних базах даних, починаючи з О 1 січня 2017 р. 

4.3. Зміни та доповнення до Положення затверджуються наказом ректора 
КПІ ім. Ігоря Сікорського. 



Додаток2 

до Наказу № f -;f 6j від ,('cf.O// ?-

СКЛАД 

робочої групи з е1сспертної оціюси та визнаL1ення розміру премії 

працівникам і здобувачам вищої освіти КПІ ім . Ігоря Сікорського за 

оприлюднення результатів наукових досліджень у виданнях, що 

індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus і 

Web of Science 

Голова робочої групи: 

Барбаш В.А. - заступник начальника НДЧ 

Члени робочої групи: 

Друченко Марина Леонідівна - заступник директора НТБ 

Фінчук Тамара Кузьмівна - керівник планово-економічної групи НДЧ 

департаменту економіки та фінансів 

Снарський Андрій Олександрович - д.ф.-м.н., професор ФМФ 

Калита Віктор Михайлович - д.ф.-м.н., професор ФМФ 

Cer<pemap робочої групи: 

Кулик Євгенія Володимирівна - завідувач відділу НТБ 



Додаток 1 

до Положення про преміювання працівників і здобувачів вищої освіти КПІ ім. 
Ігоря Сікорського за оприлюднення результатів наукових досліджень у виданнях, що 
індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science 

ЗАЯВКА 

на преміювання працівників і здобувачів вищої освіти КПІ 

ім. ІгоряСікорського за публікацію у виданнях, що індексуються в 

мі:нснародних наукометричних базах даних Scopиs та Web о/ Science 

Ми, що нижчепідписалися, повідомля~мо про публікацію: 

«~~------~-~---~~--~~-----~~---~---~--
назв а публікації 

назва видання, том, номер, рік, сторі11ки, URL і DOI статті 

№ 

з/11 ПІБ Посада, підрозділ 

1 

2 

з . 

Апліканти: (ПІБ) 
~~~~~-~~---

______ ( Ш Б) 

~~~~~~~~~~-

(ПІБ) 

Візи: (НТБ) 

(Відділ кадрів і архівної справи) 

Дата подачі заявки 

І 


