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Про стимулювання публікаційної
активності вчених університету

До завершення воєнного стану в університеті було призупинено дію
внутрішньоуніверситетських нормативних документів у частині додаткового матеріального
стимулювання співробітників (наказ ректора № 0152-І від 30.03.2022р.), що зумовлено
передбачуваним суттєвим зменшенням можливості фінансового забезпечення системи
стимулювання. У той же час зниження показників публікаційної активності щодо
оприлюднення результатів наукових досліджень і розробок вчених у виданнях, що
індексуються БД Scopus та/або Web of Science Core Collection (далі – WoS) у перспективі може
мати для університету значущі негативні наслідки, зокрема погіршення позицій університету в
міжнародних рейтингах, результативності участі в конкурсах проєктів наукових робіт і
розробок, які будуть проводитись як на державному (конкурси МОН України та Національного
фонду досліджень України), відповідних міжнародних конкурсів і грантів, успішності
проходження державної атестації ЗВО у частині провадження наукової (науково-технічної)
діяльності, визначенні обсягів держзамовлення на підготовку фахівця за ОР «магістр» тощо.
З метою забезпечення якісного рівня публікаційної активності вчених у виданнях, які
індексується БД Scopus та WoS
НАКАЗУЮ:
1. На зміну наказу ректора № 0152-І від 30.03.2022р. на період дії військового стану
застосувати матеріальне стимулювання публікаційної активності за нижченаведеними
показниками з відповідним визначенням обсягів премій:
1.1 За публікацію статей (тип – Article, Review) у журналах, що індексуються БД Scopus
та/або WoS та:
– входять до списку Nature Index – 10000 грн;
– відносяться до квартилів Q1 – 8000 грн, Q2 – 5000 грн (за винятком журналів, що входять до
списку Nature Index).
1.2 За кожне зростання кількості цитувань однієї публікації (без самоцитувань членами
авторського колективу із СумДУ та цитувань у період до 01 січня 2018 року) на 25 од. –
1000 грн.
2. Процедуру отримання премій визначати відповідно до «Положення про преміювання за
досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень (Версія 17)».
3. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю організувати
доведення цього наказу до відома усіх структурних підрозділів університету та усіх наукових
та науково-педагогічних працівників.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з наукової роботи
Анатолія ЧОРНОУСА.
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