
Додаток 1 

Основні кваліфікаційні вимоги до наукових працівників при зарахуванні на посади та проходженні атестації 
(у т.ч. чергового зарахування за строковою трудовою угодою) 

 

Посада Кваліфікаційні  вимоги Вимоги до наукового доробку при зарахуванні на посаду 

Головний 

науковий 

співробітник 

Науковий ступінь доктора наук. 

Наявність значних  наукових  праць,  патентів на винаходи, на 

корисні моделі, а також реалізованих на практиці результатів. 

Науковий авторитет у відповідній галузі знань 

Працівник повинен опублікувати за 5 попередніх років не 

менше 10 наукових статей у фахових виданнях, у тому числі 

2 статті у міжнародних виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних, а також видати 1 монографію. 

Провідний 

науковий 

співробітник 

Науковий ступінь доктора або кандидата наук. Наявність 

наукових праць, патентів на винаходи або на корисні 

моделі. 

Працівник повинен опублікувати за 5 попередніх років не 

менше 7 наукових статей у фахових виданнях, у тому числі 1 

стаття - у міжнародних виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних. 

Старший 

науковий 

співробітник 

Вища освіта і стаж роботи за фахом не менше 10 років, 

наявність наукових праць, патентів на винаходи, на корисні 

моделі. За наявності наукового ступеня - без вимог до стажу 

роботи. 

Працівник повинен опублікувати за останні 5 років не менше 

5 статей у фахових виданнях. 

Науковий 

співробітник 

Вища освіта і стаж роботи за фахом не менше 5 років, 

наявність наукових праць, патентів на винаходи, на корисні 

моделі. За наявності наукового ступеня - без вимог до стажу 

роботи. 

Працівник повинен опублікувати за останні 5 років не менше 

3 статей у фахових виданнях. 

Молодший 

науковий 

співробітник 

Вища освіта і стаж роботи за фахом не менше 3 років. За 

наявності наукового ступеня, закінчення аспірантури або 

проходження стажування — без вимог до стажу роботи. За 

наявності рекомендацій вищих навчальних закладів 

(факультетів) на посаду молодшого наукового співробітника 

можуть бути призначені, як виняток, випускники  вищих  

навчальних закладів, які набули досвіду роботи у період 

навчання. 

Працівник повинен опублікувати за останні 5 років не менше 

2 статей у фахових виданнях. 

Для зарахування на цю посаду на загальних підставах 

працівникові необхідно мати не менше 3 статей у фахових 

виданнях. Випускники вищих навчальних закладів, що 

приймаються на посаду повинні мати не менше однієї статті у 

фахових виданнях. 

Директор НДІ Науковий ступінь доктора або кандидата наук. Стаж роботи за 

фахом не менше 10 років, у тому числі: досвід наукової роботи 

не менше 5 років, а за наявності наукового ступеня доктора 

наук - не менше 3 років; досвід роботи на керівних посадах не 

менше 3 років. 

 

Працівник повинен опублікувати за 5 попередніх років не 

менше 10 наукових статей у фахових виданнях, у тому числі 

2 статті у міжнародних виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних. 



Посада Кваліфікаційні  вимоги Вимоги до наукового доробку при зарахуванні на посаду 

Заступник 

директора НДІ 

Вища освіта і стаж роботи за фахом не менше 10 років, у тому 

числі: досвід наукової роботи не менше 5 років, а за наявності 

наукового ступеня доктора або кандидата наук - не менше 3 

років; досвід роботи на керівних посадах не менше 3 років. 

Працівник повинен опублікувати за 5 попередніх років не 

менше 7 наукових статей у фахових виданнях, у тому числі 1 

стаття - у міжнародних виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних. 

Завідувач 

галузевої 

науково-

дослідної 

лабораторії 

(бюро)  

 

Вища освіта і стаж роботи за фахом не менше 10 років, у тому 

числі: досвід наукової роботи не менше 5 років, а за наявності 

наукового ступеня доктора або кандидата наук - не менше 3 

років. 

Працівник повинен опублікувати за 5 попередніх років не 

менше 7 наукових статей у фахових виданнях, у тому числі 1 

стаття - у міжнародних виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних. 

Завідувач 

відділу 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста  та 

стаж роботи за фахом не менше 4 років, за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра та стаж роботи за фахом не 

менше 4 років, у тому числі досвід наукової роботи не менше 3 

років, а за наявності наукового ступеня доктора або кандидата 

наук – без вимог до стажу роботи. 

Наявність наукових або методичних праць 

Учений секретар 

науково- 

дослідної 

частини 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 

або  магістра та стаж роботи за фахом не менше 5 років, у 

тому числі досвід наукової роботи не менше 3 років, а за 

наявності наукового ступеня доктора або кандидата наук – 

без вимог до стажу роботи. 

Наявність наукових або методичних праць 

Головний 

інженер 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 

або  магістра та стаж роботи за фахом не менше 5 років, 

досвід роботи на керівних посадах не менше 3 років. 

Працівник повинен опублікувати за останні 5 років не менше 

5 статей у фахових виданнях. 

Головний 

метролог 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 

або магістра та досвід роботи на керівних посадах для 

магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

 

Провідний 

інженер 

(провідний 
фахівець), який 

проводить наукові 
дослідження 

 

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, 

спеціаліст), стаж роботи за професією інженера (фахівця) I 

категорії – не менше 2 -х років. 

Наявність наукових публікацій за останні 5 років. 



Посада Кваліфікаційні  вимоги Вимоги до наукового доробку при зарахуванні на посаду 

Інженер 

(фахівець) 

І  категорії, 

який проводить 

наукові 

дослідження 

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, 

спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, 

спеціаліста – стаж роботи за професією інженера (фахівця) IІ 

категорії – не менше 2 -х років. 

 

Інженер 

(фахівець) 

ІІ категорії, 
який проводить 

наукові 
дослідження 

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки 

(спеціаліст), стаж роботи за професією інженера (фахівця) – 

не менше 1 року. 

 

Інженер 

(фахівець) 

ІІІ категорії , 

який проводить 

наукові 

дослідження 

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки 

(спеціаліст)  без вимог до стажу роботи. 

 

Провідний 

економіст 

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, 

спеціаліст), стаж роботи за професією економіста I категорії – 

не менше 2-х років. 

 

Економіст 

І  категорії 

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, 

спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, 

спеціаліста - стаж роботи за професією економіста IІ категорії 

– не менше 2-х років. 

 

Економіст 

ІІ категорії 

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки 

(спеціаліст), стаж роботи за професією економіста – не менше 

1 року. 

 

Економіст 
(без категорії) 

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки 

(спеціаліст)  без вимог до стажу роботи. 

 

Фахівець 

І  категорії 

Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки 
(спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією фахівця II 
категорії: для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра – не 
менше 2 років. 

 

 



Посада Кваліфікаційні  вимоги Вимоги до наукового доробку при зарахуванні на посаду 

Фахівець 

ІІ категорії 

Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки 
(спеціаліст або бакалавр). Для спеціаліста — без вимог до 
стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією 
фахівця – не менше 1 року. 

 

Фахівець 

(без категорії) 

Базова або неповна вища освіта відповідного напряму 
підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до 
стажу роботи. 

 

Технік 

І  категорії 

Базова або неповна вища освіта відповідного напряму 

підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи 

за професією техніка II категорії – не менше 1 року. 

 

Технік 

ІІ категорії 

Базова або неповна вища освіта відповідного напряму 

підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра 

– без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста стаж 

роботи за професією техніка — не менше 2 -х років. 

 

Технік 

ІІІ категорії 

Неповна  вища  освіта  відповідного  напряму  підготовки  

(молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

 

 
 

Одноосібна монографія прирівнюється до 3-х наукових статей. Монографія у співавторстві прирівнюється до 1 статті у фаховому виданні. Патент 

або свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір прирівнюється до 1 статті у фаховому виданні. 


