
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження начальника 

обласної військової адміністрації 

_____________ №______________ 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про обласну премію для працівників наукових установ і закладів вищої 

освіти Львівської області у 2023 році 

 

І. Загальні положення 

 

1. Положення про обласну премію для працівників наукових установ і 

закладів вищої освіти Львівської області у 2023 році (далі – Положення) 

визначає порядок та умови проведення обласного конкурсу з відбору лауреатів 

обласної премії серед працівників наукових установ і закладів вищої освіти 

(університетів, академій, інститутів) Львівської області (далі – конкурс). 

2. Метою конкурсу є створення умов для подальшого розвитку науки в 

регіоні, підвищення її ролі в соціально-економічних процесах. 

3. Основним завданням конкурсу є відзначення працівників наукових 

установ і закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів) Львівської 

області одноразовими грошовими преміями: 

 за значні досягнення в галузі природничих, технічних, гуманітарних і 

соціально-економічних наук, які сприяють подальшому розвитку науки, 

соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий 

авторитет науковців Львівщини в Україні та у світі; 

  за наукові досягнення з метою підтримки і стимулювання проведення 

ними наукових досліджень у галузях природничих, технічних, гуманітарних і 

соціально-економічних наук, які сприяють соціально-економічним 

перетворенням у регіоні.  

5. Конкурс оголошується на підставі наказу директора департаменту освіти 

і науки Львівської обласної державної адміністрації. 

4. Це Положення оприлюднюється на офіційних сайтах Західного 

наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і 

науки України, Львівської обласної військової адміністрації, а також наукових 

установ і закладів вищої освіти області.  

 

ІІ. Конкурсна комісія та порядок її роботи 

 

1. Для забезпечення підготовки та проведення конкурсу утворюється 

конкурсна комісія з відбору лауреатів обласної премії для працівників наукових 

установ і закладів вищої освіти Львівської області (далі – конкурсна комісія). 

2. Конкурсна комісія створюється у складі голови, секретаря та членів 

комісії. Секретар призначається з числа працівників департаменту освіти і 

науки Львівської обласної державної адміністрації та не має права голосу. 
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Склад конкурсної комісії має становити не менше 9 та не більше 15 осіб і 

затверджується розпорядженням начальника Львівської обласної військової 

адміністрації. Склад конкурсної комісії формується відповідно до пропозицій 

Експертної ради з питань Стратегії розвитку освіти Львівщини при 

департаменті освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.  

3. Члени конкурсної комісії виконують свої обов’язки на громадських 

засадах.  

4. Основним завданням конкурсної комісії є визначення переможців 

конкурсу відповідно до визначених цим Положенням критеріїв. 

5. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної 

комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.  

6. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів 

присутніх членів шляхом відкритого голосування та оформлюється протоколом 

засідання комісії, який підписують голова та секретар комісії.  

7. Секретар конкурсної комісії після оголошення конкурсу особисто 

приймає, опрацьовує та подає на розгляд конкурсній комісії документи.  

8. У разі рівної кількості голосів голос голови конкурсної комісії є 

вирішальним. 

9. Конкурсна комісія не приймає додаткових документів після закінчення 

встановленого терміну їх подачі. 

10. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

конкурсної комісії здійснює департамент освіти і науки Львівської обласної 

державної адміністрації. 

11. Член конкурсної комісії, який подав свою кандидатуру для участі у 

конкурсному відборі, не бере участі у голосуванні. 

 

ІІІ. Умови участі у конкурсі 

 

1. Учасниками конкурсу можуть бути наукові та науково-педагогічні 

працівники, докторанти, аспіранти (ад’юнкти), стажисти-дослідники та 

інженерно-технічні працівники наукових установ і закладів вищої освіти 

Львівщини, які проводять наукові дослідження, мають опубліковані наукові 

праці в авторитетних наукових виданнях та високий рівень цитованості (у базах 

даних Scopus та Google Scholar) (далі – Учасники).  

2. Кандидатури для участі у конкурсі висувають:  

1) вчені (науково-технічні) ради наукових установ та закладів вищої 

освіти Львівщини за місцем основної роботи (навчання) цих осіб; 

2) особи, визначені в пункті 1 цього розділу, шляхом самовисування;  

3) Експертна рада з питань Стратегії розвитку освіти Львівщини при 

департаменті освіти і науки Львівської облдержадміністрації на основі 

моніторингу науково-метричних показників науковців Львівщини за попередні 

3 (три) роки.  

2. Особи, визначені в пункті 1 цього розділу для здобуття обласної премії 

подають до конкурсної комісії такі документи: 
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1) витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради 

наукової установи або закладу вищої освіти з результатами таємного 

голосування за підписом керівника (у разі висунення науковою установою чи 

закладом вищої освіти); 

2) біографічні відомості про Учасника конкурсу з обов’язковим 

зазначенням наукового ступеня, вченого звання, дати народження, контактного 

номера телефону; 

3) довідку з місця роботи Учасника; 

4) перелік посилань на профілі Учасника у базах даних ORCID, Scopus 

та Google Scholar; 

5) копію паспорта та копію реєстраційного номера облікової картки 

платника податків Учасника згідно з Державним реєстром фізичних осіб – 

платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку у паспорті; 

6) згоду Учасника на обробку персональних даних. 

3. Документи для участі у конкурсі подаються особисто або через засоби 

поштового, електронного зв’язку на адресу департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації (каб. 20, вул. Просвіти, 4а, м. Львів, 79000, 

donloda@ukr.net, контактний телефон: (032) 235-44-35) з позначкою «Обласна 

премія для працівників наукових установ і закладів вищої освіти Львівської 

області у 2023 році» у встановлений термін – з 01 березня до 30 квітня 2023 

року.  

4. Особи, які були лауреатами обласної премії для працівників наукових 

установ і закладів вищої освіти Львівської області впродовж останніх 5 (п’яти) 

років, до участі в конкурсі не допускаються. 

 

ІV. Порядок визначення переможців та розмір грошової премії   

 

1. На основі поданих до конкурсної комісії документів формується 

рейтинг Учасників, який базується на поточному індексі Гірша (h-індекс) та 

наукометричних показниках журналів (імпакт фактор, квартиль), в яких 

опубліковані статті кандидатів за попередній рік. Рейтинг формується як сума 

балів за кожним критерієм (найвищий бал критерію дорівнює кількості 

учасників, а найнижчий – 1 бал).  

2. Учасникам – представникам суспільних та гуманітарних наук 

можуть нараховуватись додаткові бали за кожним з таких критеріїв: 

1) опубліковано у співавторстві з не більше ніж трьома особами 

монографію у виданні, яке входить до рейтингу видань SENSE; 

2) видано одноосібну монографію, надруковану у видавництвах 

України чи іноземних видавництвах українською мовою або мовами OECP; 

3) опубліковано окремі одноосібні наукові, довідкові і науково-

популярні видання; 
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4) опубліковані переклади українською мовою, мовами ОЕСР або 

країн ЄС; 

5) виступи на міжнародних конференціях як ключових або 

запрошених лекторів; 

6) здійснення керівництва грантовими проєктами. 

2. Переможців конкурсу визначає конкурсна комісія на основі складеного 

рейтингу з урахуванням додаткових балів за критеріями, визначеними в пункті 

2 цього розділу, про що приймається рішення, яке оформлюється протоколом.  

3. Учасники, які в попередньому році ввійшли до 2% найбільш цитованих 

вчених світу за даними проєкту Стенфордського університету та компаній 

Elsevier та SciTech Strategies визнаються переможцями поза конкурсом. 

4. Переможцями конкурсу може бути визначено не більше 70% учасників, 

що беруть участь у конкурсі. 

5. Загальний грошовий фонд обласної премії становить 3 (три) мільйони 

гривень. Розмір разової грошової премії визначається шляхом розподілу 

загального грошового фонду між переможцями конкурсу з урахуванням 

загальної кількості учасників конкурсу та дотриманням вимог пункту 4 цього 

розділу. 

Із суми грошової премії здійснюється утримання для сплати податків та 

інших обов’язкових платежів до бюджету в порядку і розмірах, встановлених 

законодавством. 

6. Видатки на виплату переможцям конкурсу здійснюються в межах і за 

рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на 2023 рік. 

7. Переможцям конкурсу присвоюється звання лауреатів обласної премії та 

в урочистій обстановці до Дня науки в Україні (20 травня) вручаються разова 

грошова премія і диплом лауреата обласної премії.  

 

 

 

Директор департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації 

 

О. ПАСКА 

 


