
 
 

ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 587 
Розпорядження Президії НАН України 

м. Київ 23.09.2015 
 

  
Про стипендіальне забезпечення 

аспірантів і докторантів НАН 

України 

 

 

  Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.04 № 882 „Питання  

стипендіального забезпечення” визначено, що академічна стипендія 

аспірантам і докторантам, які навчаються з відривом від виробництва у 

наукових установах за рахунок коштів загального фонду державного 

бюджету, встановлюється у розмірі середньої місячної заробітної плати за 

останнім місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на 

відповідних посадах), але не нижче 60 відсотків і не вище посадового окладу, 

визначеного за схемою посадових окладів, відповідно:  

-   доцента -  для  докторантів;  

 -   викладача – стажиста  -  для аспірантів. 

     На виконання постанови Кабінету Міністрів України від  16 вересня 

2015 р. № 731 «Про підвищення оплати праці працівників установ, 

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.04 № 882 і  наказу 

Міністерства освіти і науки України від 26.09.05 № 557 (зі змінами): 

1. Встановити, що розміри академічних стипендій в науково-

дослідних установах  та організаціях НАН України, які фінансуються з 

державного бюджету, визначаються відповідно до Єдиної тарифної сітки 

розрядів і коефіцієнтів згідно з додатками 1 і 2 до наказу Міністерства освіти 

і науки України від 26.09.05. № 557 (зі змінами). 

2. Розміри академічних стипендій встановлюються з 1 вересня               

2015 року  в межах:                 

                -  для    аспірантів: 

                   1567  –  2611  грн.;       

                 -  для   докторантів:        

                    2077  –  3461  грн.  

3. Надати право керівникам науково-дослідних установ і організацій     

використовувати 10 відсотків коштів, передбачених для виплати                

стипендій аспірантам, які навчаються за державним замовленням,                

для надання їм матеріальної допомоги та заохочення. 
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             Порядок використання коштів, передбачених на виплату             

стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення           

розробляється науково-дослідною установою та затверджується її           

керівником. 

4.   Розпорядження Президії НАН України від 16.04.2013 № 266  

вважати таким, що втратило чинність. 

5.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на відділ                           

фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України та Відділ 

наукових та керівних кадрів НАН України. 

 

 

 

Президент НАН України 

 академік НАН України                                                      Б.Є. Патон                                                                        

 

Головний ученого секретар      

НАН України                                                                                      

академік НАН України                                                       В.Л. Богданов                                                           

                                                                                                                                  

 

 

                                                        Погоджено 
 

      Голова профспілки 

     працівників НАН України                                                       А.І. Широков 
                                                                                      

 

 


