
 

ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ   №   6 
м.Київ                                                                                  05.01.2018 р. 

Про стипендіальне забезпечення  

аспірантів і докторантів НАН України 

 

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р.                

№ 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення» визначено, що 

академічна стипендія аспірантам і докторантам, які навчаються за 

денною формою (з відривом від виробництва) установлюється у розмірі  

90 відсотків відповідного посадового окладу, визначеного за схемою 

посадових окладів (з урахуванням змін в оплаті праці на відповідних 

посадах), а саме:  

– викладача – для аспірантів;  

– професора  – для докторантів. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня        

2016 р.  № 1037   «Про оплату праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери» та відповідно до статті 7 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» і 

постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 

«Деякі питання стипендіального забезпечення» й  наказу Міністерства 

освіти і науки України від 26.09.2005 № 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 26.09.2005 № 557 (зі змінами). 

2.  Академічні стипендії встановлюються з 1 січня 2018 року в 

розмірах:        

– для  аспірантів    –  4424 грн.;  

– для докторантів  –  5772 грн.   

Розмір стипендії докторанта збільшується на розмір доплат за 

науковий ступінь або вчене звання, встановлених у граничних розмірах 

згідно з нормативно-правовими актами, у разі, коли відповідна освітньо-

наукова (наукова) програма за профілем збігається з науковим ступенем 

або вченим званням. У разі  наявності у докторанта кількох наукових 

ступенів (вчених звань) доплата встановлюється за вищим науковим 

ступенем (вченим званням). Питання про відповідність  наукових 

ступенів, вчених звань  профілю освітньо-наукової (наукової) програми 
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вирішує керівник наукової установи. Документи, що 

засвідчують наявність наукового ступеня, вченого звання, повинні 

відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством. 

Аспіранти і докторанти мають право на роботу у режимі 

неповного робочого часу (але не більше 0,5 посадового окладу за 

займаною посадою). При цьому академічна стипендія, призначена 

відповідно до цього розпорядження, виплачується в повному обсязі.           

3.  З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у 

навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наукова 

установа має право надавати матеріальну допомогу та заохочення 

аспірантам, які  навчаються за державним замовленням за денною 

формою навчання  (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, 

передбачених у кошторисі наукової установи, затвердженому у 

встановленому порядку. 

Порядок  використання  коштів,  передбачених  для надання 

матеріальної допомоги  та  заохочення, розробляється науковою 

установою та      затверджується її вченою радою. 

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання 

матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і 

кожної виплати. 

4. Розпорядження Президії НАН України від  12.01.2017 № 19   

визнати 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  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                   Б.Є.Патон 

 

 

         Головний учений секретар 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                             В.Л.Богданов 

 

        

  Погоджено 

 

Голова  профспілки 

працівників НАН України                                                А.І.Широков  

 

Кравченко  239 65 63 


