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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення посад наукових та науково-

педагогічних працівників Національного університету оборони України  
імені Івана Черняховського 

 
І. Посади, які заміщуються військовослужбовцями 

 
1. Начальник кафедри зв’язку та автоматизованих систем управління 

інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій,  
ШПК “полковник”, ВОС – 0110001, 52 тарифний розряд. 

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий 
(освітньо-науковий) ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до 
профілю кафедри; оперативно-стратегічний рівень вищої військової освіти; стаж 
науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років або досвід служби у 
військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня не менше 5 років. 

 
2. Начальник кафедри іноземних мов навчально-наукового центру 

іноземних мов, ШПК “полковник”, ВОС – 3904002, 52 тарифний розряд. 
Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий 

(освітньо-науковий) ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до 
профілю кафедри; оперативно-тактичний (оперативно-стратегічний) рівень вищої 
військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років 
або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня не 
менше 5 років. 

 
3. Професор кафедри оперативного та бойового забезпечення інституту 

забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ШПК “полковник”, 
ВОС – 1001002, 48 тарифний розряд. 

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий 
(освітньо-науковий) ступінь та/або вчене звання, оперативно-стратегічний 
(оперативно-тактичний) рівень військової освіти; стаж науково-педагогічної 
(наукової) роботи не менше 5 років або досвід служби у військах (силах) на 
посадах оперативно-тактичного рівня не менше 5 років. 

 
4. Доцент кафедри авіації інституту авіації та протиповітряної оборони, 

ШПК “полковник”, ВОС – 0601002, 46 тарифний розряд. 
5. Доцент кафедри оперативного та бойового забезпечення інституту 

забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ШПК “полковник”, 
ВОС – 1401002, 46 тарифний розряд. 

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий 
(освітньо-науковий) ступінь, оперативно-тактичний (оперативно-стратегічний) 
рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не 
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менше 5 років або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-
тактичного рівня за фахом не менше 3 років. 

 
6. Старший викладач кафедри ракетних військ і артилерії командно-

штабного інституту застосування військ (сил), ШПК “підполковник”,  
ВОС – 0301002, 44 тарифний розряд. 

7. Старший викладач кафедри розвідки командно-штабного інституту 
застосування військ (сил), ШПК “підполковник”, ВОС – 0915002, 44 тарифний 
розряд. 

8. Старший викладач кафедри розвідки командно-штабного інституту 
застосування військ (сил), ШПК “підполковник”, ВОС – 0903002, 44 тарифний 
розряд. 

9. Старший викладач кафедри керівництва військами (силами) в мирний 
час командно-штабного інституту застосування військ (сил),  
ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 44 тарифний розряд (2 посади). 

10. Старший викладач кафедри логістики Повітряних Сил інституту 
авіації та протиповітряної оборони, ШПК “підполковник”, ВОС – 2302002,  
44 тарифний розряд. 

11. Старший викладач кафедри застосування інформаційних технологій 
та інформаційної безпеки інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних 
технологій, ШПК “підполковник”, ВОС – 1502002, 44 тарифний розряд. 

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають ступінь вищої 
освіти “магістр”, оперативно-тактичний рівень вищої військової освіти; стаж 
науково-педагогічної (наукової) роботи або досвід служби у військах (силах) на 
посадах оперативно-тактичного рівня за фахом не менше 2 років. 

 
12. Викладач кафедри Сухопутних військ командно-штабного інституту 

застосування військ (сил), ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 35 тарифний 
розряд. 

13. Викладач кафедри розвідки командно-штабного інституту застосування 
військ (сил), ШПК “підполковник”, ВОС – 0901012, 35 тарифний розряд. 

14. Викладач кафедри керівництва військами (силами) в мирний час 
командно-штабного інституту застосування військ (сил), ШПК “підполковник”, 
ВОС – 0201002, 35 тарифний розряд. 

15. Викладач кафедри оперативного та бойового забезпечення інституту 
забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ШПК “підполковник”, 
ВОС – 1001002, 35 тарифний розряд (2 посади). 

16. Викладач кафедри правового забезпечення гуманітарного інституту, 
ШПК “підполковник юстиції”, ВОС – 8503002, 35 тарифний розряд. 

17. Викладач кафедри іноземних мов навчально-наукового центру 
іноземних мов, ШПК “підполковник”, ВОС – 3904002, 35 тарифний розряд. 

18. Викладач кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового 
центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та 
оборони, ШПК “підполковник”, ВОС – 3460002, 35 тарифний розряд. 

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають ступінь вищої 
освіти “магістр”, оперативно-тактичний рівень вищої військової освіти; стаж 
науково-педагогічної (наукової) роботи або досвід служби у військах (силах) на 
посадах оперативно-тактичного рівня за фахом. 

 
19. Начальник науково-дослідної лабораторії проблем воєнної безпеки 



Продовження додатку 
 

3 

держави кафедри стратегії національної безпеки та оборони інституту 
державного військового управління, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002,  
45 тарифний розряд. 

20. Начальник науково-дослідної лабораторії проблем інформаційних 
технологій науково-дослідного відділу інституту забезпечення військ (сил) та 
інформаційних технологій, ШПК “підполковник”, ВОС – 1502002, 45 тарифний 
розряд. 

21. Начальник науково-дослідної лабораторії проблем фінансового 
забезпечення науково-дослідного відділу інституту забезпечення військ (сил) та 
інформаційних технологій, ШПК “підполковник”, ВОС – 3101012, 45 тарифний 
розряд. 

22. Начальник науково-дослідної лабораторії проблем оборонного 
менеджменту навчально-наукового центру оборонного менеджменту,  
ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 45 тарифний розряд. 

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають стаж військової 
служби (роботи) за фахом не менше 7 років, у тому числі досвід наукової 
роботи не менше п’яти років, не менше 5 публікацій (патентів), а за наявності 
наукового ступеня – не менше 3 років. 

 
23. Провідний науковий співробітник науково-методичного відділу 

організації, координації та супроводження освітнього процесу науково-
методичного центру організації освітньої діяльності, ШПК “підполковник”, 
ВОС – 0201002, 44 тарифний розряд. 

24. Провідний науковий співробітник наукового відділу організації 
досліджень науково-методичного центру організації наукової та науково-
технічної діяльності, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 44 тарифний 
розряд. 

25. Провідний науковий співробітник наукового відділу організації 
підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів науково-методичного 
центру організації наукової та науково-технічної діяльності,  
ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 44 тарифний розряд. 

26. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
трансформації та інтеграційних процесів у воєнній сфері науково-дослідного 
управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-
стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 44 тарифний 
розряд. 

27. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
воєнної стратегії науково-дослідного управління проблем воєнної політики та 
воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень,  
ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 44 тарифний розряд (2 посади). 

28. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
оборонного планування науково-дослідного управління проблем воєнної 
політики та воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень,  
ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 44 тарифний розряд. 

29. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
розвитку інформаційних технологій науково-дослідного управління проблем 
розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації 
Збройних Сил України центру воєнно-стратегічних досліджень,  
ШПК “підполковник”, ВОС – 5301002, 44 тарифний розряд. 
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30. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
ведення та впровадження проектів інформатизації науково-дослідного 
управління проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження 
проектів інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-стратегічних 
досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 5301002, 44 тарифний розряд. 

31. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
системної інтеграції, захисту інформації та технологічної підтримки 
інформаційних систем науково-дослідного управління проблем розвитку 
інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних 
Сил України центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, 
ВОС – 5301002, 44 тарифний розряд. 

32. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу воєнно-
економічних проблем центру воєнно-стратегічних досліджень,  
ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 44 тарифний розряд (2 посади). 

33. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
наукової та науково-технічної діяльності науково-дослідного управління 
проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних 
досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 2905002, 44 тарифний розряд. 

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий 
ступінь, стаж військової служби (роботи) за фахом не менше 7 років, у тому 
числі досвід наукової роботи не менше 5 років, за останні 5 років не менше  
10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах 
військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної 
діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше 10 років та 
відповідний рівень освіти. 

 
34. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

проблем розвитку бойового застосування ракетних військ і артилерії кафедри 
ракетних військ і артилерії командно-штабного інституту застосування військ 
(сил), ШПК “підполковник”, ВОС – 0301002, 43 тарифний розряд. 

35. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 
застосування авіації та протиповітряної оборони інститут авіації та 
протиповітряної оборони, ШПК “підполковник”, ВОС – 4401002, 43 тарифний 
розряд. 

36. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу інституту 
забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ШПК “підполковник”, 
ВОС – 5302002, 43 тарифний розряд. 

37. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
соціально-гуманітарних проблем кафедри суспільних наук гуманітарного 
інституту, ШПК “підполковник”, ВОС – 3400012, 43 тарифний розряд. 

38. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу розвитку 
фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту науково-
дослідного центру проблем фізичного виховання, спеціальної фізичної 
підготовки і спорту навчально-наукового інституту фізичної культури та 
спортивно-оздоровчих технологій, ШПК “підполковник”, ВОС – 3201002,  
43 тарифний розряд. 

39. Старший науковий співробітник відділу аналізу та узагальнення 
інформації навчально-наукового центру підготовки офіцерів для 
багатонаціональних штабів, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002,  
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43 тарифний розряд. 
40. Старший науковий співробітник науково-організаційного відділу 

центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 
43 тарифний розряд. 

41. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
стратегічного планування розвитку Збройних Сил України науково-дослідного 
управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-
стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 43 тарифний 
розряд. 

42. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
трансформації та інтеграційних процесів у воєнній сфері науково-дослідного 
управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-
стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 43 тарифний 
розряд. 

43. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
інформаційної безпеки та суспільної актуалізації воєнної політики науково-
дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру 
воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002,  
43 тарифний розряд. 

44. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
оборонного планування науково-дослідного управління проблем воєнної 
політики та воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень,  
ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 43 тарифний розряд (2 посади). 

45. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
супроводження експлуатації інформаційних систем науково-дослідного 
управління проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження 
проектів інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-стратегічних 
досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 5301002, 43 тарифний розряд. 

46. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
проблем технологічної підтримки інформаційних систем науково-дослідного 
відділу проблем системної інтеграції, захисту інформації та технологічної 
підтримки інформаційних систем науково-дослідного управління проблем 
розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації 
Збройних Сил України, ШПК “підполковник”, ВОС – 5301002, 43 тарифний 
розряд. 

47. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
історії війн і воєнного мистецтва науково-дослідного центру воєнної історії, 
ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 43 тарифний розряд. 

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають стаж наукової 
роботи за фахом не менше 7 років, за останні 5 років не менше 10 публікацій 
(патентів), за наявності наукового ступеня – без вимог до стажу роботи або 
досвід проходження військової служби не менше 10 років. 

 
48. Науковий співробітник науково-методичного відділу організації і 

забезпечення прийому, ліцензування та атестації науково-методичного центру 
організації освітньої діяльності, ШПК “майор”, ВОС – 0201003, 33 тарифний 
розряд. 

49. Науковий співробітник науково-методичного відділу аналізу та 
прогнозу освітньої діяльності науково-методичного центру організації освітньої 
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діяльності, ШПК “майор”, ВОС – 0201003, 33 тарифний розряд. 
50. Науковий співробітник науково-дослідного відділу мовного тестування 

наукового центру мовного тестування навчально-наукового центру іноземних 
мов, ШПК “майор”, ВОС – 5302003, 33 тарифний розряд. 

51. Науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем системної 
інтеграції, захисту інформації та технологічної підтримки інформаційних 
систем науково-дослідного управління проблем розвитку інформаційних 
технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України 
центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “майор”, ВОС – 5301003,  
33 тарифний розряд. 

52. Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем 
технологічної підтримки інформаційних систем науково-дослідного відділу 
проблем системної інтеграції, захисту інформації та технологічної підтримки 
інформаційних систем науково-дослідного управління проблем розвитку 
інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних 
Сил України центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “майор”,  
ВОС – 5301003, 33 тарифний розряд. 

53. Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем захисту 
інформації в інформаційних системах науково-дослідного відділу проблем 
системної інтеграції, захисту інформації та технологічної підтримки 
інформаційних систем науково-дослідного управління проблем розвитку 
інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних 
Сил України центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “майор”,  
ВОС – 5301003, 33 тарифний розряд. 

54. Науковий співробітник науково-дослідного відділу перспектив 
розвитку електронних засобів навчання наукового центру дистанційного 
навчання, ШПК “майор”, ВОС – 5301003, 33 тарифний розряд. 

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають стаж наукової 
роботи за фахом не менше 5 років, не менше 5 публікацій (патентів), а за 
наявності наукового ступеня – без вимог до стажу роботи або досвід 
проходження військової служби не менше 5 років. 

 
55. Молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 

супроводження експлуатації інформаційних систем науково-дослідного 
управління проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження 
проектів інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-стратегічних 
досліджень, ШПК “капітан”, ВОС – 5301003, 28 тарифний розряд. 

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають досвід 
проходження військової служби не менше 3 років. За наявності наукового 
ступеня, закінчення ад’юнктури – без вимог до стажу роботи. Також на посаду 
молодшого наукового співробітника можуть бути призначені, як виняток, 
випускники вищих навчальних закладів, які набули досвіду наукової роботи у 
період навчання. 

 
ІІ. Посада, яка заміщуються працівниками Збройних Сил України 

 
56. Заступник начальника кафедри з навчальної роботи – начальник 

навчальної частини кафедри військової підготовки, 21 тарифний розряд - 5%. 
57. Заступник начальника кафедри військової підготовки з наукової 
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роботи, 21 тарифний розряд - 5%. 
Кваліфікаційні вимоги: можуть займати цивільні особи, які мають 

військову освіту, досвід проходження військової служби на посадах керівного 

складу в органах військового управління не менше 5 років. 
 
58. Професор кафедри стратегії національної безпеки та оборони інституту 

державного військового управління, ОС – 252518, 20 тарифний розряд  
(4 посади). 

59. Професор кафедри оперативного мистецтва інституту державного 
військового управління, ОС – 030328, 20 тарифний розряд (2 посади). 

60. Професор кафедри управління військами інституту державного 
військового управління, ОС – 252518, 20 тарифний розряд (3 посади). 

61. Професор кафедри історії війн і воєнного мистецтва інституту 
державного військового управління, ОС – 030328, 20 тарифний розряд. 

62. Професор кафедри Сухопутних військ командно-штабного інституту 
застосування військ (сил), ОС – 252518, 20 тарифний розряд (2 посади). 

63. Професор кафедри Військово-Морських Сил командно-штабного 
інституту застосування військ (сил), ОС – 252538, 20 тарифний розряд. 

64. Професор кафедри ракетних військ і артилерії командно-штабного 
інституту застосування військ (сил), ОС – 252538, 20 тарифний розряд. 

65. Професор кафедри Десантно-штурмових військ і Сил спеціальних 
операцій командно-штабного інституту застосування військ (сил), ОС – 252518, 
20 тарифний розряд. 

66. Професор кафедри розвідки командно-штабного інституту 
застосування військ (сил), ОС – 252538, 20 тарифний розряд. 

67. Професор кафедри керівництва військами (силами) в мирний час 
командно-штабного інституту застосування військ (сил), ОС – 252518, 20 
тарифний розряд (2 посади). 

68. Професор кафедри Повітряних Сил інституту авіації та 
протиповітряної оборони, ОС – 252538, 20 тарифний розряд (2 посади). 

69. Професор кафедри зенітних ракетних військ інституту авіації та 
протиповітряної оборони, ОС – 252548, 20 тарифний розряд. 

70. Професор кафедри радіотехнічних та спеціальних військ інституту 
авіації та протиповітряної оборони, ОС – 252538, 20 тарифний розряд. 

71. Професор кафедри логістики Повітряних Сил  інституту авіації та 
протиповітряної оборони, ОС – 252538, 20 тарифний розряд. 

72. Професор кафедри технічного забезпечення інституту забезпечення 
військ (сил) та інформаційних технологій, ОС – 252558, 20 тарифний розряд. 

73. Професор кафедри тилового забезпечення інституту забезпечення 
військ (сил) та інформаційних технологій, ОС – 252548, 20 тарифний розряд  
(2 посади). 

74. Професор кафедри економіки та фінансового забезпечення інституту 
забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ОС – 010158,  
20 тарифний розряд. 

75. Професор кафедри зв’язку та автоматизованих систем управління 
інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ОС – 171728, 
20 тарифний розряд. 

76. Професор кафедри застосування космічних систем та 
геоінформаційного забезпечення інституту забезпечення військ (сил) та 
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інформаційних технологій, ОС – 121228, 20 тарифний розряд. 
77. Професор кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності 

військ (сил) гуманітарного інституту, ОС – 252548, 20 тарифний розряд  
(2 посади). 

78. Професор кафедри суспільних наук гуманітарного інституту,  
ОС – 010158, 20 тарифний розряд. 

79. Професор кафедри правового забезпечення гуманітарного інституту, 
ОС – 080818, 20 тарифний розряд (2 посади). 

80. Професор кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 
підготовки і спорту навчально-наукового інституту фізичної культури та 
спортивно-оздоровчих технологій, ОС – 010158, 20 тарифний розряд. 

81. Професор кафедри теорії, методики та організації фізичної підготовки і 
спорту навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-
оздоровчих технологій, ОС – 010158, 20 тарифний розряд. 

82. Професор кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового 
центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та 
оборони, ОС – 010158, 20 тарифний розряд. 

83. Професор кафедри оборонного менеджменту навчально-наукового 
центру оборонного менеджменту, ОС – 010158, 20 тарифний розряд. 

84. Професор кафедри військової підготовки, 20 тарифний розряд  
(5 посад). 

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий 
(освітньо-науковий) ступінь та/або вчене звання, оперативно-стратегічний 
(оперативно-тактичний) рівень військової освіти; стаж науково-педагогічної 
(наукової) роботи не менше 5 років або досвід служби у військах (силах) на 
посадах оперативно-тактичного рівня не менше 5 років. 

 
85. Доцент кафедри стратегії національної безпеки та оборони інституту 

державного військового управління, ОС – 252518, 19 тарифний розряд  
(3 посади). 

86. Доцент кафедри оперативного мистецтва інституту державного 
військового управління, ОС – 252518, 19 тарифний розряд (2 посади). 

87. Доцент кафедри управління військами інституту державного 
військового управління, ОС – 252518, 19 тарифний розряд (2 посади). 

88. Доцент кафедри історії війн і воєнного мистецтва інституту 
державного військового управління, ОС – 030328, 19 тарифний розряд  
(2 посади). 

89. Доцент кафедри Сухопутних військ командно-штабного інституту 
застосування військ (сил), ОС – 252538, 19 тарифний розряд (3 посади). 

90. Доцент кафедри Військово-Морських Сил командно-штабного 
інституту застосування військ (сил), ОС – 252538, 19 тарифний розряд. 

91. Доцент кафедри ракетних військ і артилерії командно-штабного 
інституту застосування військ (сил), ОС – 252538, 19 тарифний розряд  
(2 посади). 

92. Доцент кафедри Десантно-штурмових військ і Сил спеціальних 
операцій командно-штабного інституту застосування військ (сил), ОС – 252548, 
19 тарифний розряд. 

93. Доцент кафедри розвідки командно-штабного інституту застосування 
військ (сил), ОС – 252538, 19 тарифний розряд (2 посади). 
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94. Доцент кафедри керівництва військами (силами) в мирний час 
командно-штабного інституту застосування військ (сил), ОС – 252518,  
19 тарифний розряд. 

95. Доцент кафедри Повітряних Сил інституту авіації та протиповітряної 
оборони, ОС – 252538, 19 тарифний розряд (2 посади). 

96. Доцент кафедри авіації інституту авіації та протиповітряної оборони, 
ОС – 252538, 19 тарифний розряд. 

97. Доцент кафедри зенітних ракетних військ інституту авіації та 
протиповітряної оборони, ОС – 252538, 19 тарифний розряд (2 посади). 

98. Доцент кафедри радіотехнічних та спеціальних військ інституту авіації 
та протиповітряної оборони, ОС – 252538, 19 тарифний розряд. 

99. Доцент кафедри логістики Повітряних Сил інституту авіації та 
протиповітряної оборони, ОС – 252548, 19 тарифний розряд (2 посади). 

100. Доцент кафедри тилового забезпечення інституту забезпечення військ 
(сил) та інформаційних технологій, ОС – 252548, 19 тарифний розряд. 

101. Доцент кафедри оперативного та бойового забезпечення інституту 
забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ОС – 252548,  
19 тарифний розряд (3 посади). 

102. Доцент кафедри економіки та фінансового забезпечення інституту 
забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ОС – 252548,  
19 тарифний розряд. 

103. Доцент кафедри зв’язку та автоматизованих систем управління 
інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ОС – 171728, 
19 тарифний розряд. 

104. Доцент кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності 
військ (сил) гуманітарного інституту, ОС – 252548, 19 тарифний розряд. 

105. Доцент кафедри суспільних наук гуманітарного інституту,  
ОС – 010158, 19 тарифний розряд (2 посади). 

106. Доцент кафедри правового забезпечення гуманітарного інституту,  
ОС – 080818, 19 тарифний розряд (2 посади). 

107. Доцент кафедри теорії, методики та організації фізичної підготовки і 
спорту навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-
оздоровчих технологій, ОС – 010158, 19 тарифний розряд. 

108. Доцент кафедри іноземних мов навчально-наукового центру 
іноземних мов, ОС – 030358, 19 тарифний розряд (4 посади). 

109. Доцент кафедри оборонного менеджменту навчально-наукового 
центру оборонного менеджменту, ОС – 010158, 19 тарифний розряд. 

110. Доцент кафедри військової підготовки, 19 тарифний розряд  
(8 посад). 

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий 
(освітньо-науковий) ступінь, оперативно-тактичний (оперативно-стратегічний) 
рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не 
менше 5 років або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-
тактичного рівня за фахом не менше 3 років. 

 
111. Старший викладач кафедри стратегії національної безпеки та оборони 

інституту державного військового управління, ОС – 252517, 18 тарифний 
розряд. 

112. Старший викладач кафедри оперативного мистецтва інституту 
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державного військового управління, ОС – 252518, 18 тарифний розряд  
(3 посади). 

113. Старший викладач кафедри історії війн і воєнного мистецтва 
інституту державного військового управління, ОС – 030327, 18 тарифний 
розряд. 

114. Старший викладач кафедри Сухопутних військ командно-штабного 
інституту застосування військ (сил), ОС – 252517, 18 тарифний розряд. 

115. Старший викладач кафедри Десантно-штурмових військ і Сил 
спеціальних операцій командно-штабного інституту застосування військ (сил), 
ОС – 252537, 18 тарифний розряд. 

116. Старший викладач кафедри розвідки командно-штабного інституту 
застосування військ (сил), ОС – 252537, 18 тарифний розряд. 

117. Старший викладач кафедри керівництва військами (силами) в мирний 
час командно-штабного інституту застосування військ (сил), ОС – 252517,  
18 тарифний розряд. 

118. Старший викладач кафедри технічного забезпечення інституту 
забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ОС – 252557,  
18 тарифний розряд (2 посади). 

119. Старший викладач кафедри тилового забезпечення інституту 
забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ОС – 252547,  
18 тарифний розряд. 

120. Старший викладач кафедри оперативного та бойового забезпечення 
інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ОС – 252547, 
18 тарифний розряд. 

121. Старший викладач кафедри економіки та фінансового забезпечення 
інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ОС – 010157, 
18 тарифний розряд. 

122. Старший викладач кафедри застосування космічних систем та 
геоінформаційного забезпечення  інституту забезпечення військ (сил) та 
інформаційних технологій, ОС – 010157, 18 тарифний розряд. 

123. Старший викладач кафедри морально-психологічного забезпечення 
діяльності військ (сил) гуманітарного інституту, ОС – 252547, 18 тарифний 
розряд. 

124. Старший викладач кафедри суспільних наук гуманітарного інституту, 
ОС – 010157, 18 тарифний розряд. 

125. Старший викладач кафедри іноземних мов навчально-наукового 
центру іноземних мов, ОС – 030357, 18 тарифний розряд (9 посад). 

126. Старший викладач кафедри військової підготовки, 18 тарифний 
розряд (14 посад). 

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають ступінь вищої 
освіти “магістр”, оперативно-тактичний рівень вищої військової освіти; стаж 
науково-педагогічної (наукової) роботи або досвід служби у військах (силах) на 
посадах оперативно-тактичного рівня за фахом не менше 2 років. 

 
127. Викладач кафедри Сухопутних військ командно-штабного інституту 

застосування військ (сил), ОС – 252517, 16 тарифний розряд (2 посади). 
128. Викладач кафедри тилового забезпечення інституту забезпечення 

військ (сил) та інформаційних технологій, ОС – 252547, 16 тарифний розряд. 
129. Викладач кафедри зв’язку та автоматизованих систем управління 
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інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ОС – 121257, 
16 тарифний розряд. 

130. Викладач кафедри застосування космічних систем та 
геоінформаційного забезпечення інституту забезпечення військ (сил) та 
інформаційних технологій, ОС – 121257, 16 тарифний розряд. 

131. Викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 
підготовки і спорту навчально-наукового інституту фізичної культури та 
спортивно-оздоровчих технологій, ОС – 010157, 16 тарифний розряд (2 посади). 

132. Викладач кафедри іноземних мов навчально-наукового центру 
іноземних мов, ОС – 030357, 16 тарифний розряд (4 посади). 

133. Викладач кафедри військової підготовки, 16 тарифний розряд  
(9 посад). 

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають ступінь вищої 
освіти “магістр”, оперативно-тактичний рівень вищої військової освіти; стаж 
науково-педагогічної (наукової) роботи або досвід служби у військах (силах) на 
посадах оперативно-тактичного рівня за фахом. 

 
134. Завідувач науково-дослідної лабораторії розробки, впровадження та 

супроводження засобів автоматизації управління військами, ОС – 171728,  
16-19 тарифний розряд. 

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають стаж військової 
служби (роботи) за фахом не менше 7 років, у тому числі досвід наукової 
роботи не менше п’яти років, не менше 5 публікацій (патентів), а за наявності 
наукового ступеня – не менше 3 років. 

135. Головний науковий співробітник науково-методичного центру 
організації наукової та науково-технічної діяльності, ОС – 010158, 19-20 
тарифний розряд. 

136. Головний науковий співробітник наукового центру проблем 
виховання доброчесності та запобігання корупції у секторі безпеки та оборони, 
ОС – 010158, 19-20 тарифний розряд. 

137. Головний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних 
досліджень, ОС – 252518, 19-20 тарифний розряд (2 посади). 

138. Головний науковий співробітник науково-дослідного управління 
проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних 
досліджень, ОС – 010158, 19-20 тарифний розряд. 

139. Головний науковий співробітник науково-дослідного центру воєнної 
історії, ОС – 030328, 19-20 тарифний розряд. 

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий 
ступінь доктора наук, вчене звання, стаж військової служби (роботи) за фахом 
не менше 10 років, у тому числі досвід наукової роботи не менше 7 років, за 
останні 10 років не менше 10 публікацій (патентів). 

 
140. Провідний науковий співробітник наукового відділу організації 

досліджень науково-методичного центру організації наукової та науково-
технічної діяльності, ОС – 010158, 15-19 тарифний розряд. 

141. Провідний науковий співробітник науково-інноваційної лабораторії 
наукового відділу організації досліджень науково-методичного центру 
організації наукової та науково-технічної діяльності, ОС – 010158,  
15-19 тарифний розряд. 



Продовження додатку 
 

12 

142. Провідний науковий співробітник наукового відділу організації 
підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів науково-методичного 
центру організації наукової та науково-технічної діяльності, ОС – 010158,  
15-19 тарифний розряд (2 посади). 

143. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
проблем воєнної безпеки держави кафедри стратегії національної безпеки та 
оборони інституту державного військового управління, ОС – 252518,  
15-19 тарифний розряд. 

144. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
проблем застосування оперативних угруповань військ та з’єднань Збройних 
Сил України в операціях кафедри оперативного мистецтва інституту 
державного військового управління, ОС – 252518, 15-19 тарифний розряд. 

145. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
проблем удосконалення роботи органів військового управління кафедри 
управління військами інституту державного військового управління,  
ОС – 252518, 15-19 тарифний розряд. 

146. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
проблем ефективності розвідувального забезпечення операцій (бойових дій) 
кафедри розвідки командно-штабного інституту застосування військ (сил),  
ОС – 252538, 15-19 тарифний розряд. 

147. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 
застосування авіації та протиповітряної оборони інститут авіації та 
протиповітряної оборони, ОС – 252518, 15-19 тарифний розряд (2 посади). 

148. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 
інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ОС – 121228, 
15-19 тарифний розряд. 

149. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
проблем фінансового забезпечення науково-дослідного відділу інституту 
забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ОС – 111118,  
15-19 тарифний розряд. 

150. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
проблем морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) 
кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) 
гуманітарного інституту, ОС – 252548, 15-19 тарифний розряд. 

151. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
соціально-гуманітарних проблем кафедри суспільних наук гуманітарного 
інституту, ОС – 010158, 15-19 тарифний розряд (2 посади). 

152. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 
розвитку фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту 
науково-дослідного центру проблем фізичного виховання, спеціальної фізичної 
підготовки і спорту навчально-наукового інституту фізичної культури та 
спортивно-оздоровчих технологій, ОС – 010158, 15-19 тарифний розряд. 

153. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
наукового супроводження розроблення нормативів і стандартів фізичної 
підготовки і спорту науково-дослідного центру проблем фізичного виховання, 
спеціальної фізичної підготовки і спорту навчально-наукового інституту 
фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій, ОС – 010158,  
15-19 тарифний розряд. 

154. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
проблем оборонного менеджменту навчально-наукового центру оборонного 
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менеджменту, ОС – 010158, 15-19 тарифний розряд. 
155. Провідний науковий співробітник науково-організаційного відділу 

центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 010158, 15-19 тарифний розряд. 
156. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

проблем оцінки та прогнозів загроз у воєнній сфері науково-дослідного 
управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-
стратегічних досліджень, ОС – 252518, 15-19 тарифний розряд (2 посади). 

157. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 
проблем стратегічного планування розвитку Збройних Сил України науково-
дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру 
воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 252538, 15-19 тарифний розряд  
(2 посади). 

158. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 
проблем трансформації та інтеграційних процесів у воєнній сфері науково-
дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру 
воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 252517, 15-19 тарифний розряд. 

159. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 
проблем інформаційної безпеки та суспільної актуалізації воєнної політики 
науково-дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії 
центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 252518, 15-19 тарифний розряд 
(2 посади). 

160. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 
проблем воєнної стратегії науково-дослідного управління проблем воєнної 
політики та воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень,  
ОС – 252538, 15-19 тарифний розряд (3 посади). 

161. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 
проблем оборонного планування науково-дослідного управління проблем 
воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень, 
ОС – 252538, 15-19 тарифний розряд. 

162. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 
проблем ведення та впровадження проектів інформатизації науково-дослідного 
управління проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження 
проектів інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-стратегічних 
досліджень, ОС – 121268, 15-19 тарифний розряд. 

163. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 
проблем супроводження експлуатації інформаційних систем науково-
дослідного управління проблем розвитку інформаційних технологій та 
впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-
стратегічних досліджень, ОС – 121268, 15-19 тарифний розряд. 

164. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу воєнно-
економічних проблем центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 050518,  
15-19 тарифний розряд. 

165. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 
проблем розвитку військової освіти науково-дослідного управління проблем 
розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень, 
ОС – 010158, 15-19 тарифний розряд. 

166. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 
проблем підготовки військових фахівців науково-дослідного управління 
проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних 
досліджень, ОС – 010158, 15-19 тарифний розряд (2 посади). 



Продовження додатку 
 

14 

167. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 
проблем наукової та науково-технічної діяльності науково-дослідного 
управління проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-
стратегічних досліджень, ОС – 010158, 15-19 тарифний розряд. 

168. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 
розробки моделей операцій та бойових дій центру імітаційного моделювання, 
ОС – 121228, 15-19 тарифний розряд. 

169. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 
перспектив розвитку та проблем супроводження моделей операцій центру 
імітаційного моделювання, ОС – 121228, 15-19 тарифний розряд. 

170. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 
проблем історії війн і воєнного мистецтва науково-дослідного центру воєнної 
історії, ОС – 030328, 15-19 тарифний розряд. 

171. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
проблем воєнної історії України науково-дослідного центру воєнної історії,  
ОС – 030328, 15-19 тарифний розряд (2 посади). 

172. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 
перспектив розвитку електронних засобів навчання наукового центру 
дистанційного навчання, ОС – 010158, 15-19 тарифний розряд. 

173. Провідний науковий співробітник науково-випробувального відділу, 
ОС – 010158, 15-19 тарифний розряд. 

174. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
розробки, впровадження та супроводження засобів автоматизації управління 
військами, ОС – 171728, 15-19 тарифний розряд. 

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий 
ступінь, стаж військової служби (роботи) за фахом не менше 7 років, у тому 
числі досвід наукової роботи не менше 5 років, за останні 5 років не менше  
10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах 
військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної 
діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше 10 років та 
відповідний рівень освіти. 

 
175. Старший науковий співробітник наукового відділу організації 

досліджень науково-методичного центру організації наукової та науково-
технічної діяльності, ОС – 010157, 14-18 тарифний розряд. 

176. Старший науковий співробітник науково-інноваційної лабораторії 
наукового відділу організації досліджень науково-методичного центру 
організації наукової та науково-технічної діяльності, ОС – 010157,  
14-18 тарифний розряд. 

177. Старший науковий співробітник наукового відділу організації 
підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів науково-методичного 
центру організації наукової та науково-технічної діяльності, ОС – 010157,  
14-18 тарифний розряд. 

178. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
проблем воєнної безпеки держави кафедри стратегії національної безпеки та 
оборони інституту державного військового управління, ОС – 010157,  
14-18 тарифний розряд (2 посади). 

179. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
проблем застосування родів військ Сухопутних військ кафедри Сухопутних 
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військ командно-штабного інституту застосування військ (сил), ОС – 010157, 
14-18 тарифний розряд (2 посади). 

180. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
проблем підготовки військ (сил) та кадрового менеджменту кафедри 
керівництва військами (силами) в мирний час командно-штабного інституту 
застосування військ (сил), ОС – 252517, 14-18 тарифний розряд. 

181. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
проблем оперативного, технічного та тилового забезпечення науково-
дослідного відділу інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних 
технологій, ОС – 010157, 14-18 тарифний розряд. 

182. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
наукового супроводження розроблення нормативів і стандартів фізичної 
підготовки і спорту науково-дослідного центру проблем фізичного виховання, 
спеціальної фізичної підготовки і спорту навчально-наукового інституту 
фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій, ОС – 010157,  
14-18 тарифний розряд. 

183. Старший науковий співробітник наукового відділу досліджень та 
впровадження інноваційних технологій наукового центру проблем виховання 
доброчесності та запобігання корупції у секторі безпеки та оборони,  
ОС – 010157, 14-18 тарифний розряд. 

184. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу науково- 
та навчально-методичного забезпечення мовної підготовки наукового центру 
мовного тестування навчально-наукового центру іноземних мов, ОС – 030357, 
14-18 тарифний розряд (3 посади). 

185. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу мовного 
тестування наукового центру мовного тестування навчально-наукового центру 
іноземних мов, ОС – 030357, 14-18 тарифний розряд (2 посади). 

186. Старший науковий співробітник науково-організаційного відділу 
центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 010157, 14-18 тарифний розряд. 

187. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
стратегічного планування розвитку Збройних Сил України науково-дослідного 
управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-
стратегічних досліджень, ОС – 252537, 14-18 тарифний розряд. 

188. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
трансформації та інтеграційних процесів у воєнній сфері науково-дослідного 
управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-
стратегічних досліджень, ОС – 252517, 14-18 тарифний розряд. 

189. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
інформаційної безпеки та суспільної актуалізації воєнної політики науково-
дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру 
воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 252517, 14-18 тарифний розряд. 

190. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
розвитку інформаційних технологій науково-дослідного управління проблем 
розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації 
Збройних Сил України центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 121267, 
14-18 тарифний розряд. 

191. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
проблем функціонального тестування інформаційних систем науково-
дослідного відділу проблем ведення та впровадження проектів інформатизації 
науково-дослідного управління проблем розвитку інформаційних технологій та 
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впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-
стратегічних досліджень, ОС – 121267, 14-18 тарифний розряд. 

192. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
розвитку військової освіти науково-дослідного управління проблем розвитку 
військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень,  
ОС – 010157, 14-18 тарифний розряд. 

193. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
підготовки військових фахівців науково-дослідного управління проблем 
розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень, 
ОС – 010157, 14-18 тарифний розряд. 

194. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
наукової та науково-технічної діяльності науково-дослідного управління 
проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних 
досліджень, ОС – 010157, 14-18 тарифний розряд. 

195. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
військового законодавства центру воєнно-стратегічних досліджень,  
ОС – 080817, 14-18 тарифний розряд. 

196. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу розробки 
моделей операцій та бойових дій, ОС – 121227, 14-18 тарифний розряд. 

197. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
проблем супроводження моделей операцій та бойових дій науково-дослідного 
відділу перспектив розвитку та проблем супроводження моделей операцій 
центру імітаційного моделювання, ОС – 121227, 14-18 тарифний розряд. 

198. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
проблем воєнної історії України науково-дослідного центру воєнної історії,  
ОС – 030328, 14-18 тарифний розряд. 

199. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
розробки, впровадження та супроводження засобів автоматизації управління 
військами, ОС – 171727, 14-18 тарифний розряд (3 посади). 

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають стаж наукової 
роботи за фахом не менше 7 років, за останні 5 років не менше 10 публікацій 
(патентів), за наявності наукового ступеня – без вимог до стажу роботи або 
досвід проходження військової служби не менше 10 років. 

 
200. Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем 

розвитку, підготовки та застосування Десантно-штурмових військ і Сил 
спеціальних операцій кафедри Десантно-штурмових військ і Сил спеціальних 
операцій командно-штабного інституту застосування військ (сил), ОС – 252537, 
12-17 тарифний розряд. 

201. Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем 
інформаційних технологій науково-дослідного відділу інституту забезпечення 
військ (сил) та інформаційних технологій, ОС – 252517, 12-17 тарифний розряд. 

202. Науковий співробітник науково-дослідного відділу науково- та 
навчально-методичного забезпечення мовної підготовки наукового центру 
мовного тестування навчально-наукового центру іноземних мов, ОС – 030357, 
12-17 тарифний розряд. 

203. Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем 
оборонного менеджменту навчально-наукового центру оборонного 
менеджменту, ОС – 010157, 12-17 тарифний розряд. 
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204. Науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем оцінки та 
прогнозів загроз у воєнній сфері науково-дослідного управління проблем 
воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень, 
ОС – 252517, 12-17 тарифний розряд. 

205. Науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем розвитку 
інформаційних технологій науково-дослідного управління проблем розвитку 
інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних 
Сил України центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 121267,  
12-17 тарифний розряд. 

206. Науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем ведення 
та впровадження проектів інформатизації науково-дослідного управління 
проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів 
інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-стратегічних досліджень, 
ОС – 121267, 12-17 тарифний розряд. 

207. Науковий співробітник науково-дослідного відділу перспектив 
розвитку та проблем супроводження моделей операцій центру імітаційного 
моделювання, ОС – 121227, 12-17 тарифний розряд. 

208. Науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем історії 
війн і воєнного мистецтва науково-дослідного центру воєнної історії,  
ОС – 030327, 12-17 тарифний розряд (2 посади). 

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають стаж наукової 
роботи за фахом не менше 5 років, не менше 5 публікацій (патентів), а за 
наявності наукового ступеня – без вимог до стажу роботи або досвід 
проходження військової служби не менше 5 років. 

 
ІІІ. Для участі у конкурсі надсилаються такі документи:  
1. На посади науково-педагогічних працівників: 
- рапорт, який подається за командою (заява); 
- копію паспорта (для цивільних осіб); 
- автобіографію; 
- копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження 

наукового ступеня, присвоєння вченого звання; 
- службову характеристику (для військовослужбовців) або характеристика 

з місця роботи (для цивільних);  
- завірену копію службової картки (для військовослужбовців); 
- медичну характеристику (для військовослужбовців); 
- довідку про проходження військової служби (для військовослужбовців) 

або довідку про трудову діяльність чи копію трудової книжки (для цивільних); 
- список наукових праць (винаходів) та звіт про науково-педагогічну 

(наукову) діяльність; 
- письмову згоду на зібрання та оброблення персональних даних; 
- для осіб, які планують брати участь у конкурсі за сумісництвом – довідку 

з основного місця трудової діяльності із зазначенням посади та режиму роботи. 
Кандидати, які проходять військову службу (працюють) в університеті, 

подають рапорт (заяву), автобіографію, службову характеристику, список 
наукових праць (винаходів) та звіт про науково-педагогічну (наукову) 
діяльність. 
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2. На посади наукових працівників: 
- рапорт (письмову заяву) на ім’я керівника про участь у конкурсі; 
- копію документа, що посвідчує особу; 
- заповнену особову картку встановленого зразка (послужний список); 
- копію трудової книжки (за наявності); 
- автобіографію; 
- копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження 

наукового ступеня, присвоєння вченого звання; 
- список наукових праць (винаходів); 
- службову характеристику (для військовослужбовців) або характеристика 

з місця роботи (для цивільних);  
- письмову згоду на оброблення персональних даних; 
- для осіб, які планують брати участь у конкурсі за сумісництвом – довідку 

з основного місця трудової діяльності із зазначенням посади та режиму роботи. 
Кандидати, які проходять військову службу (працюють) в університеті, 

подають лише рапорт (заяву) про участь у конкурсі та список наукових праць. 
 
ІV. Термін подання документів до 08.07.2021 р. 
 
V. Дата проведення конкурсу 15.07.2021 р. 
 
VІ. Документи надсилаються на адресу: 03049, м. Київ-49, 

Повітрофлотський проспект, буд. 28, Голові конкурсної комісії Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського.  
E-mail: info@nuou.org.ua. Телефон для довідок: (044) 271-08-87, Капля Ілля 
Олексійович. 

 
 
 

Перший заступник начальника 
Національного університету оборони України 
імені Івана Черняховського 
генерал-лейтенант Віктор ТАРАСОВ 
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