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«Щодо затвердження обов’язкових  

мінімальних показників роботи  

наукових працівників Інституту на 2022-й рік» 

 

1. З метою забезпечення стабільних показників публікаційної 

активності працівниками Інституту, керуючись Порядком проведення 

державної атестації наукових установ, затверджених Постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540, затвердити такі обов’язкові 

мінімальні показники роботи наукових працівників Інституту на 2022-й рік: 

- кількість публікацій у наукових виданнях, включених до Переліку 

наукових фахових видань України (за темою фундаментального 

дослідження): 

 

 

Посада 

Кількість статей залежно від 

посадового окладу 

до 0,5 посадового 

окладу включно 

понад 0,5  

посадового окладу 

Молодший науковий співробітник 1 1 

Науковий співробітник 1 2 

Старший, провідний, головний 

науковий співробітник, завідувач 

відділу 

2 2 

 

- кількість публікацій у закордонних наукових журналах, що 

індексуються у наукометричних базах «Web of Science Core Collection» чи 

«Scopus» (як за, так і поза темою фундаментального дослідження) для 

кожного наукового співробітника, окрім молодших, – щонайменше 

1 публікація на 3 роки; 

- кількість тез / матеріалів наукових конференцій, виданих в Україні або 

за кордоном (як за, так і поза темою фундаментального дослідження), у 

розрахунку на одного наукового працівника –  

11 одиниць; 

- розділ колективної монографії, якщо це передбачено Договором. 



2. При опублікуванні праць враховувати, що якщо стаття /тези написано 

у співавторстві з іншими науковцями Інституту, то така публікація 

зараховується лише першому співавтору. 

3. При опублікуванні праць афіліація науковця з Інститутом є 

обов’язковою. 

4. Керівникам структурних підрозділів забезпечити підготовку у своїх 

підрозділах щонайменше 5 одиниць наукової продукції із переліку: 

монографії (у т.ч. окремі підрозділи науковців у різних колективних 

монографіях1), енциклопедії, словники та підручники (окрім навчальних 

посібників), збірники наукових праць, збірники документів і матеріалів, 

наукові довідники або покажчики тощо, видані як в Україні, так і за 

кордоном. 

5. Керівникам структурних підрозділів в очолюваних ними творчих 

колективах забезпечити розробку не менше одного проєкту нормативно-

правового акта за темою фундаментального дослідження, передбаченого 

Договором та Зведеним планом Інституту на відповідний рік. 

6. Установити термін виконання індивідуальних щорічних показників 

роботи кожним науковим співробітником за тематикою наукового 

дослідження Інституту до 01 грудня звітного року. 

7. З урахуванням фінансових можливостей Інституту здійснювати 

компенсацію науковому співробітнику витрат, понесених ним у зв’язку з 

опублікуванням наукової статті у журналах, які індексуються у міжнародних 

наукометричних базах «Web of Science Core Collection» або «Scopus» за 

умови підтвердження такої публікації відповідно до вимог чинного 

законодавства.  

8. За досягнення високих показників у науковій (науково-дослідній) 

роботі до наукового співробітника застосовувати заохочення (у т. ч. 

преміювання) у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством і 

локальними нормативними актами Інституту. 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

                                                
1 Опублікування кількома співробітниками підрозділів в одній і тій же колективній монографії такий 

продукт зараховується лише один раз. 


