
Додаток 1.1.  
до Положення про оплату праці 

 
Тарифна сітка та посадові оклади працівників 

ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
з 01 січня 2020 року 
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Посади 

Посадовий 
оклад з  
01 січня  

2020 р., грн 

1 Прибиральник, сторож, черговий бюро перепусток, 
комірник, кур’єр, кастелянка, двірник, ліфтер, гарде-
робник,садівник, оператор на решітці 1 розряду 2102 

2 Оператор ЕО та ОМ, черговий гуртожитку, старший 
комірник, робітник з комплексного обслуговування й 
ремонту будинків, електрозварник ручного зварювання, 
водій, електромонтер з обслуговування електроустановок 3 
розряду, машиніст насосних установок 2 розряду 2291 

3 Слюсар-електрик 4 розряду, водій 2480 

4 Оператор КРМ, лаборант, інспектор, диспетчер, коректор, 
діловод, налагоджувальник поліграфічного устаткування, 
секретар-друкарка, секретар, друкарка 1 кат., діловод, 
експедитор (перевезення пошти), паспортист, столяр 5 
розряду, слюсар-сантехник 5 розряду, водій, обліковець 2670 

5 Технік, інспектор, старший інспектор, фотооператор, ст. 
лаборант без вищої освіти, паспортист, лаборант, оператор 
КРМ, секретар, касир, слюсар з ремонту автомашин 6 
розряду, комендант навчального корпусу, слюсар з 
експлуатації та ремонту газового устаткування 6 розря-
ду,старший диспетчер, архіваріус, слюсар-електрик 
6 розряду 2859 

6 Старший лаборант, звукооператор, завідувач архіву, заві-
дувач експедиції,старший інспектор, старший інспектор з 
кадрів, старший інспектор з обліку та бронювання 
військовозобов’язаних 3048 

7 Фахівець (методист, адміністратор системи, інженер-елект-
ронік, інженер-енергетик, інженер-програміст, програміст 
системний, інженер з НТІ, інженер з програмного 
забезпечення комп’ютерів, інженер, інженер-електрик, 
адміністратор даних, адміністратор бази даних, адміні-
стратор задач, адміністратор доступу, фахівець з комп’ю-
терної графіки, економіст, редактор, програміст, бухгалтер, 
юрисконсульт, інженер з проектно-кошторисної роботи, 
інженер з нагляду за будівництвом, товарознавець, 
представник з реклами), товарознавець, завідувач гурто-
житку, центрального складу; інструктор з фізкультури 3237 



8 Фахівець 2 категорії, організатор культурно-дозвіллєвої 
діяльності, художник-оформлювач, завідувач канцелярії, 
бібліотекар, бібліотекар 2 категорії, бібліограф, бібліограф 2 
категорії, методист бібліотеки, методист бібліотеки 2 
категорії, керівник студії звукозапису 3447 

9 Фахівець 1 категорії, керівник диспетчерської служби, 
завідувач музею, концертмейстер, бібліотекар 1 категорії, 
бібліограф 1 категорії, концертмейстер 3636 

10 Фахівець провідний, методист вищої категорії, керівник 
виробничої практики, начальник відділу, завідувач відділу, 
керівник центру, завідувач сектора, начальник штабу ЦО, 
головний енергетик, молодший науковий співробітник, 
бібліотекар провідний, бібліограф провідний, сестра 
медична вищої категорії, начальник котельні 3826 

11 Завідувач лабораторії, відділу, сектора; начальник центру, 
майстер виробничого навчання, головний бібліотекар, 
директор студмістечка, молодший науковий співробітник 4141 

12 Начальник відділу, директор центру, керівник хору, 
завідувач відділу, головний інженер, керівник центру 
підготовки до незалежного тестування, науковий 
співробітник, молодший науковий співробітник, директор 
навчального центру 4456 

13 Начальник відділу, науковий співробітник, молодший 
науковий співробітник 4772 

14 Директор бібліотеки, старший науковий співробітник, 
науковий співробітник, молодший науковий співробітник 5087 

15 Викладач-стажист, провідний науковий співробітник, 
старший науковий співробітник, науковий співробітник 
молодший науковий співробітник 5423 

16 Викладач, асистент, начальник центру, вчений секретар, 
керівник відділу, провідний науковий співробітник, старший 
науковий співробітник, науковий співробітник 
 5865 

17 Старший викладач, завідувач філії кафедри на виробництві, 
науковий співробітник, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник, начальник науково-дослід-
ного центру 6306 

18 Завідувач науково-дослідної лабораторії, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник 6747 

19 Керівник локального центру, доцент, завідувач кафедри-до-
цент, директор центру, начальник центру, провідний 
науковий співробітник, завідувач науково-технічного 
центру 7189 

20 Професор, декан  7651 

21 Завідувач кафедри – професор, директор інституту 8093 

22 Директор інституту, декан 8534 

24 Ректор 9165 
 



Примітка 

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, в. о. начальника 

фінансово-економічного управління      С. М. Зінчик 


