
ПОЛОЖЕННЯ 

про стимулювання публікаційної активності і досягнення високого 

рівня оприлюднення результатів наукових досліджень у 

Вінницькому національному медичному університеті 

ім. М.І. Пирогова 

 
1. Загальні положення 

 

1.1. Дане положення розроблене з метою стимулювання до підвищення 

рівня наукових досліджень та оприлюднення їх результатів у виданнях, які 

індексуються базами даних Scopus (далі - Scopus) та Web of Science Core Collection 

PubMed (далі - Web of Science), а також стимулювання роботи зі створення 

конкурентоспроможних рішень на високому винахідницькому рівні (патентів).  

1.2. Матеріальне заохочення призначається окремо за кожну публікацію в 

залежності від імпакт-фактора видання, за затверджений патент в залежності від 

його рівня, а також за зростання індексу Гірша ВНМУ ім. М.І. Пирогова в базах 

Scopus та\або Web of Science. 

1.3. Матеріальне заохочення призначається лише за службовий твір, під 

яким розуміють публікацію, виконану в межах планової науково-дослідної роботи, 

згідно індивідуального плану науково-педагогічного працівника і за умови 

афіліації твору в базах Scopus та\або Web of Science до профіля Вінницького 

національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (англійською: National 

Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya), а для патенту – університет є 

патентовласником. 

1.4. Матеріальне заохочення призначається за редакторську роботу в 

журналах баз Scopus або Web of Science у разі офіційного входження в якості 

редактора, в редакційну колегію або в редакційну раду видання.  

1.5. Заохочення здійснюється у вигляді преміювання за рахунок коштів 

загального та спеціального фондів університету. 

1.6. Дане положення поширюється на штатних співробітників університету 

і здобувачів вищої освіти, учасників наукового і освітнього процесу (аспірантів, 

докторантів, студентів бюджетної форми навчання). 

1.7. Дане Положення діє у спосіб та в частині, що не суперечить чинному 

законодавству, загальнодержавній та внутрішньо університетській нормативній 

базі. 

 

2. Порядок проведення аналізу публікаційної активності, патентування та 

формування наказу про преміювання  

 

2.1. Аналіз публікаційної активності та патентування проводиться щорічно, 

в травні, коли в бази внесені дані за попередній рік.  

2.2. Дані про наукові публікації в наукометричних базах Scopus та Web of 

Science, про зростання індексу Гірша університету формує наукова бібліотека 

університету і надає в науковий відділ.  

2.3. Список затверджених патентів формує відповідальний за патентну 

діяльність університету. 



2.4. Список науковців-редакторів, членів редакційної колегії або 

редакційної ради журналів баз Scopus або Web of Science надає кафедра (підрозділ) 

з посиланням на офіційний сайт видання. 

2.5. За пропозицією проректора з наукової роботи обсяг разового 

заохочення може бути збільшено у таких випадках: 

- на 10 % у бік збільшення, у разі, якщо серед співавторів наукової публікації є 

хоча б один представник закордонного університету або закордонної наукової 

установи; 

- на 10 % у бік зменшення у разі, якщо кількість співавторів, які є 

співробітниками, докторантами і аспірантами університету складає 10 і більше 

осіб. 

2.6. Науковий відділ до 30 травня поточного року класифікує отримані дані, 

оприлюднює на своєму сайті у розділі «Досягнення вчених університету» для 

ознайомлення і внесення можливих правок. 

2.7. До 10 червня поточного року науковий відділ формує і подає службову 

записку на ім’я ректора університету з указанням прізвищ і структурних 

підрозділів авторів, підстав для нагородження, розподіл заохочення між членами 

авторського колективу. Суми для нагородження формуються як Додаток 1 до цього 

Положення. Остаточне рішення щодо виплати заохочення приймає ректор 

університету. 

2.8. Службова записка з резолюцією ректора подається в планово-

фінансовий відділ, де на підставі службової записки визначається розмір 

матеріального заохочення відповідно до затверджених ректором сум та готується 

наказ про преміювання. 

2.9. Виплати здійснюються, як правило, до Дня університету. 

 

3. Прикінцеві положення. 

 

1.1. Положення набирає чинності з наступного для його затвердження 

наказом ректора, якщо інше не передбачено тим же наказом.  

1.2. Положення стосується тих творів, які опубліковані, починаючи з 

2020 року (окрім п. 1.2).  

1.3. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися за рішенням 

Вченої ради університету. У тому ж порядку можуть бути переглянутий Додаток 1  

 

 

Розробник - проректор з наукової роботи О.Власенко 

Пропозиції прошу направляти на пошту vlasenko@vnmu.edu.ua 



Додаток 1 

 

СУМА ПУБЛІКАЦІЯ: ІМПАКТ-

ФАКТОР 

ПРИМІТКИ 

 СТАТТЯ   

500  IF ≤ 0,2  

700  0,2 < IF ≤ 0,5  

900  0,5 <IF < 1  

1200  IF ≥ 1  

1200 РОЗДІЛ МОНОГРАФІЇ   

1200 стаття, яка збільшила індекс 

Гірша ВНМУ 

  

1200 Редакторська робота   

200 деклараційний патент   

500 патент на винахід   

1200 патенти України на 

промисловий зразок, патенти 

на винахід інших держав 

  

 


