
Додаток 1.1.  
до Положення про оплату праці 

 
Тарифна сітка та посадові оклади працівників 

ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
з 01 січня 2017 року 
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Посади 

Посадовий 
оклад з  
01 січня  

2017 р., грн 

1 1,00 

прибиральник, сторож, черговий бюро перепусток, 
комірник, кур’єр, кастелянка, двірник, ліфтер, гар-
деробник,садівник, оператор на решітці 1 розряду 1600 

2 1,09 

оператор ЕО та ОМ, черговий гуртожитку, старший 
комірник, робітник з комплексного обслуговування 
й ремонту будинків, електрозварник ручного зварю-
вання, водій, електромонтер з обслуговування елек-
троустановок 3 розряду, машиніст насосних уста-
новок 2 розряду 1605 

3 1,18 слюсар-електрик 4 розряду, водій 1615 

4 1,27 

оператор КРМ, лаборант, інспектор, диспетчер, ко-
ректор, діловод, налагоджувальник поліграфічного 
устаткування, секретар-друкарка, секретар, друкар-
ка 1 кат., діловод, експедитор (перевезення пошти), 
паспортист, столяр 5 розряду, слюсар-сантехник 5 
розряду, водій, обліковець 1640 

5 1,36 

технік, інспектор, старший інспектор, фотооператор, 
ст. лаборант без вищої освіти, паспортист, лаборант, 
оператор КРМ, секретар, касир, слюсар з ремонту 
автомашин 6 розряду, комендант навчального кор-
пусу, слюсар з експлуатації та ремонту газового 
устаткування 6 розряду,старший диспетчер, архіва-
ріус, слюсар-електрик 6 розряду 1670 

6 1,45 

старший лаборант, звукооператор, завідувач архіву, 
завідувач експедиції,старший інспектор, старший 
інспектор з кадрів , старший інспектор з обліку та 
бронювання військовозобов’язаних 1781 

7 1,54 

фахівець (методист, адміністратор системи, інженер-
електронік, інженер-енергетик, інженер-програміст, 
програміст системний, інженер з НТІ, інженер з про-
грамного забезпечення комп’ютерів, інженер, інже-
нер-електрик, адміністратор даних, адміністратор 
бази даних, адміністратор задач, адміністратор дос-
тупу, фахівець з комп’ютерної графіки, економіст, 
редактор, програміст, бухгалтер, юрисконсульт, 
інженер з проектно-кошторисної роботи, інженер з 
нагляду за будівництвом, товарознавець, представник 
з реклами), товарознавець, завідувач гуртожитку, 
центрального складу; інструктор з фізкультури 1891 



8 1,64 

фахівець 2 категорії, організатор культурно-дозвіл-
лєвої діяльності, художник-оформлювач, завідувач 
канцелярії, бібліотекар, бібліотекар 2 категорії, біб-
ліограф, бібліограф 2 категорії, методист бібліотеки, 
методист бібліотеки 2 категорії, керівник студії 
звукозапису 2014 

9 1,73 

фахівець 1 категорії, керівник диспетчерської служ-
би, завідувач музею, концертмейстер, бібліотекар 1 
категорії, бібліограф 1 категорії, концертмейстер 2124 

10 1,82 

фахівець провідний, методист вищої категорії, керів-
ник виробничої практики, начальник відділу, завіду-
вач відділу, керівник центру, завідувач сектора, на-
чальник штабу ЦО, головний енергетик, молодший 
науковий співробітник, бібліотекар провідний, біб-
ліограф провідний, сестра медична вищої категорії, 
начальник котельні 2235 

11 1,97 

завідувач лабораторії, відділу, сектора; начальник 
центру, майстер виробничого навчання, головний 
бібліотекар, директор студмістечка, молодший нау-
ковий співробітник 2419 

12 2,12 

начальник відділу, директор центру, керівник хору, 
завідувач відділу, головний інженер, керівник цент-
ру підготовки до незалежного тестування, науковий 
співробітник, молодший науковий співробітник, 
директор навчального центру 2603 

13 2,27 

начальник відділу, науковий співробітник, молодший 
науковий співробітник 2788 

14 2,42 

директор бібліотеки, старший науковий співробітник, 
науковий співробітник, молодший науковий співро-
бітник 2972 

15 2,58 

викладач-стажист, провідний науковий співробітник, 
старший науковий співробітник, науковий співро-
бітник ,молодший науковий співробітник 3168 

16 2,79 

викладач, асистент, начальник центру, вчений секре-
тар, керівник відділу, провідний науковий співробіт-
ник, старший науковий співробітник, науковий спів-
робітник 3426 

17 3,00 

старший викладач, завідувач філії кафедри на вироб-
ництві, науковий співробітник, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник, 
начальник науково-дослідного центру 3684 

18 3,21 

завідувач науково-дослідної лабораторії, старший 
науковий співробітник, провідний науковий спів-
робітник 3942 

19 3,42 

керівник локального центру, доцент, завідувач ка-
федри-доцент, директор центру, начальник центру, 
провідний науковий співробітник, завідувач 
науково-технічного центру 4200 



20 3,64 професор, декан  4470 

21 3,85 завідувач кафедри – професор, директор інституту 4728 

22 4,06 директор інституту, декан 4986 

24 4,36 ректор 5354 
 

Примітки. 

1. Посадові оклади працівників 5–24 тарифних розрядів розраховуються з 01 січня 2017 

року, виходячи з посадового окладу працівника 1 тарифного розряду у розмірі 1228 грн.  

2. Науково-педагогічним працівникам, які обрані чи призначені на посади професорів чи 

доцентів, але не мають відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від 

часу першого обрання чи призначення встановлюються відповідно тарифні розряди: 

 професор – 20; 

 доцент – 19. 
 

 

Головний бухгалтер         С. М. Зінчик 
 


