
Директор науково-дослідного інституту                              7781 – 7908

Учений секретар науково-дослідного інституту     6942 – 7349

Керівник філіалу (відділення) науково-дослідного 

інституту, науково-технічного центру 7732 – 7853

Завідувач науково-дослідного підрозділу (відділення, 

відділу, лабораторії) науково-дослідного інституту, 

науково-технічного центру, радник при дирекції 6942 – 7349

Завідувач науково-дослідного підрозділу (лабораторії, 

сектору), що входить до складу іншого науково-

дослідного підрозділу (відділу, лабораторії) інституту, 

науково-технічного центру 6937 – 7118

Учений секретар філіалу (відділення) науково-

дослідного інституту, науково-технічного центру 6635 – 6860

Керівник науково-дослідної установи 7092 – 7275

Завідувач науково-дослідного підрозділу (лабораторії, 

відділу) науково-дослідної установи, учений секретар 

науково-дослідної установи 6037 – 6942

Директор (начальник) іншої наукової установи, 

організації 4800 – 5821

Головний інженер наукової установи, організації 4800 – 5821

Головний інженер (конструктор, технолог) проекту, 

головний інженер комплексної установки
4310

–
5132

з 01.01.2017

Посадовий оклад (тарифна 

ставка) працівника 1 

тарифного розряду                                     

1600 грн.

                                                                

Додаток 1
                                                                            

до розпорядження Президії 

НАН України                                                                                

від 25.04.05 № 263
                                                                            

(в редакції  розпорядження  

Президії  НАН України               

від 05.01.2017 р.  № 5) 

Схема

 посадових окладів наукових працівників  науково-дослідних установ  і 

організацій та інших наукових  установ Національної академії наук України

Керівні працівники

Найменування  посади

Місячний посадовий оклад, 

гривень 



Завідувач (начальник) відділу, який виконує наукову, 

науково-технічну або науково-організаційну роботу, в 

тому числі: патентно-ліцензійної  та винахідницької  

роботи,  стандартизації, метрології   (головний  

метролог),   науково - технічної  інформації, 

конструкторського, технологічного, проектного, 

планово - виробничого,  впровадження   науково-

технічних розробок тощо; начальник відділу (служби) 

охорони  праці, режимно - секретного  та  інших  

прирівняних  до  основних  підрозділів;  Керівник  

редакції,  головний  редактор  наукового журналу, 

секретар відповідальний 4310 – 5132

Завідувач підрозділу (сектору, групи, служби, зміни) у 

складі науково-дослідних та інших підрозділів, який 

виконує наукову, науково-технічну або науково-

організаційну роботу 3516 – 4050

Головний науковий співробітник                        7092 – 7349

Провідний науковий співробітник                      6942 – 7092

Старший науковий співробітник                       6310 – 6527

Науковий співробітник                                    5372 – 5816

Молодший науковий співробітник                    4772 – 5053

Головний інженер та інші професіонали 4130 – 5132

Провідний інженер та інші професіонали 3392 – 3871

Інженер та інші професіонали

1 категорії 3297 – 3633

2 категорії 2958 – 3297

без категорії 2620 – 2958

Технік, лаборант з вищою освітою                          

1 категорії 2760 – 2912
2 категоріі 2613 – 2760

                                    без категорії 2519 – 2613

Примітка:

Головний учений секретар НАН України
академік НАН України В.Л. Богданов

Наукові співробітники

Професіонали та фахівці,  які проводять наукові і науково-технічні 

розробки та які виконують  науково-організаційну роботу

Заступникам керівників установ, заступникам керівників структурних підрозділів установ, головним 

бухгалтерам, помічникам керівників посадові оклади встановлюються залежно від  посадового 

окладу відповідного керівника без урахування підвищень за почесне звання та інші.



Коефіцієнти для підвищення посадових окладів 

Грг.12 1 грудня 1 вересня 1 грудня 1 травня 1 грудня

1,01549 1,1878 1,0998 1,06469 1,12658

839 852 1012 1113 1185 1335

2015 2016



1,1985



2017

1 січня

1,1985

1600


