
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
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1. Загальні положення 

 

1.1. Дане положення розроблено з метою стимулювання учасників 

наукового та освітнього процесу в Інституті проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України (далі Інститут) для підвищення рівня 

наукових досліджень та оприлюднення їх результатів у виданнях, які 

індексуються базами даних Scopus  та Web of Science Core Collection; 

написання та видання монографій і підручників; підтримки 

винахідницької діяльності та розвитку науково-технічної творчості, 

направленої на створення об’єктів права інтелектуальної власності. 

1.2. Загальний обсяг коштів, призначених для встановлення премій, за 

наукові публікації та отримання патентів України, визначається щорічно 

наказом директора.  

1.3. Зазначені у Положенні механізми стимулювання застосовуються до: 

- співробітників, які працюють в Інституті як за основним місцем роботи, 

так і за сумісництвом; 

- аспірантів та докторантів, які поєднують навчання з науковою, науково-

педагогічною і науково-організаційною діяльністю в Інституті.  

1.4.Преміювання здійснюється тільки за умови, якщо при оприлюдненні 

результатів наукових досліджень у вихідних даних публікації зазначена 

належність до Інституту щонайменше одного із авторів.  

1.5. Премія за винахідницьку діяльність надається учасникам освітнього і 

наукового процесу Інституту, які є авторами патентів на винаходи, 

корисних моделей, промислових зразків, тощо, за умови, що власником 

або співвласником охоронного документу є Інститут проблем кріобіології 

і кріомедицини НАН України. 

1.6. Премія надається у травні місяці за результатами аналізу 

публікаційної діяльності за попередній рік і визначається:  

- статтями, опублікованими в рецензованих наукових періодичних 

виданнях і збірниках робіт і матеріалів, з урахуванням міжнародного 

рівня цих видань і наукових видавництв;  

- опублікованими монографіями та главами у монографіях; 

- отриманими патентами України або іншими об’єктами права 

інтелектуальної̈ власності. 

1.7. Премія може бути надана Учасникам наукового та освітнього процесу, 

публікаційна активність яких задовольняє порогові вимоги за кількістю 



набраних балів за наукові публікації. Пороговий рівень затверджується на 

засіданні вченої ради на підставі звіту Комісії по оцінюванню 

наукометричних показників публікаційної діяльності науковців Інституту. 

Остаточне рішення затверджується наказом директора за результатами 

розгляду на засіданні Вченої ради Інституту звіту Комісії.  

 

2. Порядок проведення аналізу та складання рейтингу публікаційної 

та винахідницької активності 

2.1. Аналіз публікаційної активності та патентування проводиться 

Комісією по оцінюванню наукометричних показників публікаційної 

діяльності науковців Інституту щорічно до 15 квітня, яка класифікує 

отримані дані та оприлюднює на сайті інституту у розділі 

“Наукометричний рейтинг” для ознайомлення протягом 14 діб і внесення 

можливих поправок.  

2.2. Рейтинг учасників наукового та освітнього процесу формується за 

науковими роботами, опублікованими з 1 січня по 31 грудня попереднього 

року. Список публікацій учасників наукового та освітнього процесу до 

Комісії подають завідувачі відділів. Формування рейтингу здійснюється за 

Правилами, які затверджуються Комісією по оцінюванню наукометричних 

показників. 

 

3. Порядок призначення премій за публікаційну та винахідницьку 

активність 

3.1. Директор Інституту видає наказ про преміювання Учасників 

наукового та освітнього процесу за наукові публікації та винахідницьку 

діяльність у травні місяці згідно рішення Вченої ради Інституту за 

результатами розгляду звіту Комісії по оцінюванню _ауко метричних 

показників публікаційної діяльності науковців Інституту.  

3.2. Сума стимулюючих виплат за рішенням директора не має 

максимальних обмежень.  

4. Прикінцеві положення 

4.1. Положення про стимулювання публікаційної активності та досягнення 

високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень 

співробітниками ІПКіК НАН України ухвалюється рішенням вченої ради 

та затверджується директором Інституту. 



4.2. Зміни та доповнення до положення можуть вноситись за рішенням 

вченої ради Інституту. 

 


