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1. зАгАльнI положЕння
1 .1 . .Щане Положення розроблено вiдповiдно до п.20 ч,2 ст.З2, ст. 59 Закону УкраТни

кПро вищу ocBiTy>, ст.ст. 57, 61 Закону УкраiЪи кПро ocBiTy), закону Укра'lЪи кПро
державнi нагороди), накву MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 26.09.2005 J\Ъ557
<Про впорядкування умов оплати працi та затвердження схем тарифних розрядiв
працiвникiв навчальних закладiв, установ освiти та наукових установ)), Колективного
договору,Щержавного унiверситету економiки i технологiй.

2. ЗАОХОЧЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГIЧНИХ, НАУКОВИХ, ПЕДАГОГIlIНИХ
ПРАЦIВНИКIВ ЗА ДОСЯГНЕННЯ У НАУКОВIЙ РОБОТI

2.1. Механiзми стимулювання, визначенi у даному пунктi, застосовуються до
науково-педагогiчних, наукових, педагогiчних працiвникiв, якi активно займаються
науковою i науково-органiзацiйною дiяльнiстю у Щержавному унiверситетi економiки i
технологiй (далi - Унiверситет).

2.2. Матерiальне заохочення застосову€ться за умови, якщо при оприлюдненнi
результатiв наукових дослiджень у вихiдних даних публiкацiТ зЕtзначена належнiсть
(афiлiацiя) до,Щержавного унiверситету економiки i технологiй.

2.3. Матерiальне заохочення здiйснюеться за звiтний перiод працiвника. Звiтним
перiодом вважасться навчальний piK.

2.4. Моральне та матерiальне заохочення працiвникiв здiйснюеться шляхом
премiювання - на пiдставi наказу ректора - вiдповiдно до критерiТв i у розмiрах,
наведених у ,Щодатку l. Витрати на матерiальне заохочення здiйснюються за рахунок
спецiального фонду за умови наявностi коштiв.

2.5. Питання про матерiальне заохочення працiвникiв порушуеться поданням
керiвникiв структурних пiдроздiлiв Унiверситету на iм'я ректора за результатами lx
звiтування на засiданнях кафедр щодо виконання планiв роботи за навчzlльний piK.

2.6. У разi премiювання авторського колективу подання порушуеться на весь
авторський колектив iз обов'язковим з€вначенням авторського внеску ycix спiвавторiв.

2.7. Подання про матерiальне заохочення за результатами науковоТ роботи не
оформлюються, якщо:

- у публiкацiях працiвника вiдсутня або HeBipHo вказана афiлiацiя;
- на сторiнцi працiвника на премiювання в peecTpi ORCID (https://orcid.org) вiдсутня

або HeBipHo вк€вана афiлiацiя;
- на сторiнцi профiлю в Google Академiя (https://scholar.google.com.ua ) вiдсутня або

HeBipHo вк€вана афiлiацiя та вiдсутня актуальна iнформацiя щодо публiкацiйноТ активностi
Претендента.

2.8. Питання про матерiальне заохочення за оприлюднення результатiв наукових
дослiджень у виданнях, що iндексуються Б.Щ Scopus таlабо WoS, розгляда€ться по кожнiй
публiкацiТ окремо.

2.9. Що подання додаеться копiя першоТ сторiнки публiкацiТ з вихiдними даними.
2.10. Заохоченню пiдлягають також працiвники, якi отрим€lли стипендiю Кабiнету

MiHicTpiB УкраiЪи та MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи за видатнi заслуги у сферi вищоТ
освiти та державнi нагороди (орлен; медаль; почесне звання УкраТни; ,Щержавна премiя
Украihи; президентська вiдзнака.). Премiя призначасться однорiвово пiсля отримання
Унiверситетом вiдповiдних документiв про призначення стипендiТ чи державноТ нагороди.

3. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА ВИСОКI ДОСЯГНЕННЯ
У НАУКОВО-ПЕДАГОГI[IНIЙ, ПЕДАГОГIIIНIЙ ДIЯЛЬНОСТI ТА СУМЛIННЕ

ВИКОНАННЯ ПОСАДОВИХ ОБОВ,ЯЗКIВ

3.1. Вiдповiдно до чинного законодавства з метою вiдзначення кращих науково-
педагогiчних, наукових, педагогiчних працiвникiв .Щержавного унiверситету економiки i
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технологiй за значнi особистi досягнення в реалiзацiТ державноТ полiтики в галузi
нацiональноТ освiтио особистий внесок у пiдготовку висококвалiфiкованих спецiалiстiв та
наукових кадрiв, навчання i виховання студентськоТ молодi, плiдну науково-педагогiчну
дiяльнiсть, за багаторiчну сумлiнну працю, високi досягнення у науковiй, науково-
педагогiчнiй, педагогiчнiй роботi, зразкове виконання посадових обов'язкiв та у зв'язку з
державними, професiйними святами, з нагоди ювiлейних днiв народження.

З.2. Вiдзнаками Унiверситету е:

Почесна грамота Унiверситету;
Грамота Унiверситеry;
подяка ректора Унiверитету.

З.3. Нагородження заохочувальними вiдзнаками Унiверситеry здiйснюсться
послiдовно, починаючи з подяки. Нагородження вiдзнакою вищого рiвня мож.llиве не

ранiше, нiж через l piK пiсля нагородження вiдзнакою попереднього ступеня.
3.4. Нагородження заохочув.lльними вiдзнаками Унiверситету здiйснюеться:
- за значнi досягнення в реапiзацiТ державноТ полiтики в галузi нацiональноТ освiти,

навчання i виховання студентськоТ молодi;

-за багаторiчну сумлiнну працю в Унiверситетi, зразкове виконання посадових
обов'язкiв, високi досягнення в науково-педагогiчнiй роботi та професiоналiзм;

-особистий внесок у пiдготовку висококвалiфiкованих спецiалiстiв та наукових
кадрiв;

-упровадження сучасних методiв навчання i виховання здобувачiв освiти;
*плiдну науково-педагогiчну дiяльнiсть, значнi досягнення у наукових

дослiдженнях;
-з нагоди професiйного свята - Дня працiвникiв освiти;

-з нагоди,Щня науки;

-з нагоди,Щня соборностi УкраiЪи;

-з нагоди дня КонститучiТ УкраТни;

-з нагоди .Щня УкраiЪськоТ державностi;
-з нагоди святкування ювiлейноТ дати вiд дня народження особи, що подаеться до

нагородження заохочувальною вiдзнакою Унiверситету. Уперше вони вiдзначаються у
день п'ятдесятирiччя з дня народження, наступнi вiдзначення проводяться не ранiше, нiж
через l0 poKiB.

3.5. Працiвники, до яких були застосованi дисциплiнарнi стягнення, протягом року
з дня накJIадення дисциплiнарного стягнення не можуть бути нагородженi
заохочувilльними вiдзнаками Унiверситету (ст. l5l КЗпП УкраiЪи).

3.6. Подякою ректора Унiверситету, як правило, вiдзначаються працiвники, якi
мають стаж роботи в Унiверситетi не менше одного року.

Грамотою Унiверситеry вiдзначаються працiвники, якi ранiше були заохоченi
подякою i мають стаж роботи в Унiверситетi не менше двох poKiB.

Почесною грамотою Унiверситету вiдзначаються працiвники, якi ранiше були
нагородженi Грамотою Унiверситету.

З.7. Висунення кандидатур на нагородження заохочув.rльними вiдзнаками
Унiверситету здiйснюсться гласно, як правило, у трудовому колективi струкryрного
пiдроздiлу, де працюе особа, яку представляють до заохочення.

3.8. Клопотання про нагородження заохочувальними вiдзнаками Унiверситету
подаеться ректору Унiверситеry керiвником структурного пiдроздiлу або виборним
органом вiдповiдноТ профспiлковоТ органiзацiТ не пiзнiше, нiж за l мiсяць до дати
нагородження. Клопотання керiвника структурного пiдроздiлу узгоджуеться з
профспiлковою органiзацiею.

З.9. У клопотаннi вкiLзуються:
- прiзвище, iм'я та по батьковi особи iз зазначенням посади;
- подiя, до якоТ пропону€ться вiдзначення;
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- вид вiдзнаки;
- заслуги, за якi пропону€ться вiдзначення (високi досягнення в науковiй,

навч€шьно-методичнiй, виховнiй, навчальнiй, спортивнiй, культурно-масовiй та
громадськiй роботi; високi досягнення у виробничiй дiяльностi тощо);

- стаж роботи в Унiверситетi;
- вiдомостi про попереднi вiдзнаки i заохочення та копiТ цих документiв.
3.10. У разi позитивного рiшення про заохочення працiвника вiддiл кадрiв готуе

нак:в про вiдзначення та оформлюс грамоти зрiвки яких виготовленi вiдповiдно до
затвердженого паспорту стандартiв. Технiчне забезпечення оформлення бланкiв грамот
здiйснюс вiддiл кадрiв та канцелярiя Унiверситету.

З.1l. За особливi труловi заслуги працiвники Унiверситету представляються до
нагородження державними нагородами, державними та вiдомчими вiдзнаками (ЗУ кПро
державнi нагороди УкраТни>, Указ Президента УкраТни кПро почеснi звання) вiд
29.06.200l M476/200l, Наказ МоНУ вiд 30.07.20l3 м |047 кПро затвердження
Положення про вiдомчi заохочувальнi вiдзнаки MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни> та
iH.).

,Щокументи для представлення до нагородження надаються з дотриманням вимог та
в термiни, встановленi нормативними актами.

Клопотання про нагородження та витяг iз протоколу засiдання трудового колективу
структурного пiдроздiлу (кафедри, факультету, навчitльно-наукового iнстиryту) подаеться

ректору Унiверситету. Кандидатури на нагородження розглядаються i затверджуються
Вченою радою Унiверситету.

З.12. Вручення ПочесноТ грамоти Унiверситету, Грамоти Унiверситету,
оголошення подяки ректора Унiверситету проводиться в урочистiй обстановцi ректором
Унiверситету або за його дорученням одним iз peKTopiB Унiверситету.

3.13. У трудовiй книжцi працiвника робиться вiдповiдний запис iз зазначенням
дати i номера наказу.

3.14. Особи, нагородженi заохочувaulьними вiдзнаками Унiверситету, повиннi
дбайливо ставитися до ix збереження. У разi втрати (псування) нагороди iT дублiкат не
видасться.

3.15. За бажанням працiвника в його особовiй справi можуть зберiгатися копiТ
документiв про заохочення iнших пiдприемств, установ, органiзацiй, органiв мiсцевого
самоврядування тощо.

4. МАТЕРIАЛЪНА ДОПОМОГА НАУКОВО-ПЕДАГОГIЧНИМ, НАУКОВИМ,
ПЕДАГОГIЧНИМ ПРАЦIВНИКАМ

4.1. Матерiальна допомога е складовою системи соцiального захисту, не с
обов'язковим видом оплати працi та нада€ться штатним науково-педагогiчним,
педагогiчним працiвникам у виглядi грошовоТ допомоги.

4,2. .Щопомога на оздоровлення педагогiчним та науково-педагогiчним
працiвникам, передбачена статтею 57 Закону УкраiЪи <Про ocBiTy>. ,Щопомога на
оздоровлення нада€ться в cyMi не бiльше нiж один посадовий окJIад (ставки заробiтноТ
плати) на piK, KpiM матерiальноТ допомоги на поховання, за рахунок фонду заробiтноТ
плати, затвердженого в кошторисах доходiв i видаткiв вiдповiдно до Постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украihи j\b1298 вiд 30 серпня 2002 року.

4.3. Матерiальна допомога на соцiально-побутовi потреби може надаватися
працiвникам Унiверситету з таких пiдстав:

- компенсацiя витрат на лiкування, реабiлiтацiю у випадку тривалоТ хвороби
працiвника або членiв його родини першого ступеня спорiднення;

- скрутне матерiальне становище працiвника;
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- нещасний випадок з працiвником або членам його родини першого ступеня
спорiднення;

- одруження працiвника;
- народження дитини;
- в непередбачуваних випадках, коли необхiднiсть ii отримання виникла раптово, з

iнших поважних причин, що потребують значних фiнансових витрат, якi пiдтверджуються
вiдповiдними документам и.

4.4. Матерiальна допомога на поховання надаеться у випадках:
- cMepTi працiвника - в розмiрi 2000,00 грн;
- cMepTi членiв його родини першого ступеня спорiдненостi - в розмiрi l000,00 грн.
4.5. Сумарний розмiр матерiальноТ допомоги для вирiшення соцiально-побутових

питань та iншi види допомоги не повинен перевищувати одного посадового окладу
(ставки заробiтноТ плати) на piK (без врахування допомоги на поховання). Матерiальна
допомога для вирiшення соцiально-побутових питань виплачуеться за рахунок eKoHoMiT

фонду заробiтноТ плати спецiального фонду.
4.б. Матерiальна допомога надаеться на пiдставi заяви працiвника, у якiй вкЕвано

мотиви одержання матерiальноТ допомоги. Заяву погоджу€ керiвник структурного
пiдроздiлу. ,Що заяви додаються:

- копiТ документiв, що пiдтверджують об'ективнiсть звернення;
- у разi cMepTi- копiю свiдоцтва про смерть та копiТ документiв, що пiдтверджують

сryпiнь спорiднення.
4.7. Виплата матерiальноТ допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань та

iншi види допомоги здiйснюеться за результатами розгляду заяви працiвника та
пропозицiй KoMiciT на пiдставi Haкtrзy ректора Унiверситету.

4.8. Пiдготовку проекту наказу здiйснюе вiддiл кадрiв.
4.9. Виплата матерiальноТ допомоги здiйснюеться piвoм iз виплатою заробiтноТ

плати за вiдповiдний мiсяць.

5. ПРИКIНЦВВI ПОЛОЖЕННЯ

5.1. I-{e Положення затверджуеться вченою радою Унiверситету та набирае
чинностi з дати введення його в дiю наказом ректора Унiверситету.

5.2. Змiни та доповнення до цього положення розглядаються i затверджуються
вченою радою Унiверситету та вводяться в дiю наказом ректора.

ПОГОДЖЕНО: на засiданнi науково-методичноТ ради20J22022 року (протокол J\b 5)

Голова науково-методичноТ ради,
В.о. проректора з науково-педагогiчноТ
та навчiIльноТ роботи

В.о. проректора з науковоТ роботи
та мiжнародних зв'язкiв

Начальник вiддiлу кадрiв
Головний бухгалтер
Голова По
голова Ппо
Начальник юридичного вiддiлу

в. орлов

с. гушко

о. гороБеЙ
м. нА€зжА
н. сусло
Н. ВОЛОШАНЮК
О. СЛСАРЕНКО
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УМОВИ ПРЕМIЮВАННЯ

_hl9 Критерiй премiювання

Розмiр
премiювання

(у вiдсотках до
посадового

окладу (ставки
зарбiтноТ

плати))

Умови премiювання

l Захист дисертачii: Подан ня на премiюван ня оформлюсться
пiсля отримання диплому доктора
фiлософiТ / доктора наук.

на здобуття наукового ступеня
локтоDа фiлософiт

до 100

на злобуття наукового ступеня
доктора наук

до l00

2. Публiкаuiя наукових статей у
наукових перiодичних виданнях, що
входять до мiжнародних
наукометричних баз даних Scopus,
Web of Science Соrе Collection. При
опублiкуваннi науковоТ cTaTTi в
журналi, що за результатами
ранжування Web of Science або Scopus
в окремiй тематичнiй категорiТ (за
величиною Impact Fасtоr або SJR)
наJIежить:

Подання на премiювання за
опублiкування оформлюсться по кожнiй
cTaTTi окремо. Премiя розраховуеться на
весь авторський колектив. Розмiр премiТ
кожномузавторiв-працiвникiв
Унiверситету визначаеться пролорuiйно
до величини творчого внеску. Наукова
стаття повинна бути вiдображена у
вказаних базах даних.

до квартилю Ql до 50

до квартилю Q2 до 40

до квартилю QЗ до 30

до квартилю Q4 до 20
J. Стипендiя Кабiнету MiHicTpiB

УкраТни за видатнi заслуги у сферi
вищоТ освiти

до l00 Подання на премiювання оформлюсться
п iсля призначення сти пендiТ

4. Стипендiя MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраТни за видатнi заслуги у сферi
вищоТ освiти

до l00 Подання на премiювання оформлюсться
пiсля призначення стипендiТ

5. ,Щержавнi нагороди Подання на премiювання оформлюсться
пiсля призначення державноТ нагороди
та надання вiдповiдного документу.

почесне звання УкраТни; до 50

Державна премiя УкраiЪи; до l00
президентська вlдзнака до 50

орден до 50
меда,rь до 50

6. Публiкачiя навчально-наукових
видань (пiдручники, монографiТ,
навчаlIьнi посiбники)

до 50 Подання на премiювання за
опублiкування оформлюеться по
кожному виданню окремо. Премiя

розрахову€ться на весь авторський
колектив. Розмiр премiТ кожному з

aBTopiB - працiвникiв Унiверситету
визнача€ться пропорчiйною до
величини творчого внеску. Навча.lIьно-
наукове видання повинно бути
вiдображене у системi ORCID та мати
iндекс DOI.

за умов видання не менш нlж на двох
мовах (одна з яких с англiйська)

до l00

за умов видання на украТнськiй MoBi до 50
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