
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Державний вищий навчальний заклад 

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені Вадима Гетьмана» 

Н А К А З 

Про розміри стипендій студентів, 
аспірантів і докторантів Державного 
вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» 
з 01 листопада 2017 року 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 
року № 9 1 8 «Деякі питання виплати стипендій у державних та комунальних 
навчальних закладах, наукових установах» 

НАКАЗУЮ: 

1. Студентам денної форми навчання, що навчаються за державним 
замовленням освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» та 
«магістр» призначати до початку кожного поточного семестрового контролю 
згідно з рейтингом успішності , прямих вимірів навчальних досягнень з кожного 
навчального предмета, в межах ліміту стипендіатів, мінімальну ординарну 
(звичайну) академічну стипендію у розмірі 1300 грн. на місяць. 

2. Студентам денної форми навчання, що навчаються за державним 
замовленням освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» 
та займають найвищі рейтингові позиції за особливі успіхи у навчанні до початку 
кожного поточного семестрового контролю призначати академічну стипендію 
підвищеного розміру, в межах ліміту стипендіатів, у розмірі 1892 грн. на місяць. 

3. Студентам першого року навчання до першого семестрового контролю 
на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до Університету, в 
межах ліміту стипендіатів, призначати мінімальну ординарну (звичайну) 
академічну стипендію у розмірі 1300 грн. на місяць. 
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4. Аспірантам, що навчаються з відривом від виробництва з 
01.11.2017 призначати академічну стипендію в розмірі 90 відс. посадового окладу 
викладача, визначеного за схемою посадових окладів (з урахуванням наступних 

змін в оплаті праці на відповідних посадах). 
5. Докторантам, що навчаються з відривом від виробництва з 01.11.2017 

призначати академічну стипендію в розмірі 90 відс. посадового окладу доцента, 
визначеного за схемою посадових окладів (з урахуванням наступних змін в оплаті 
праці на відповідних посадах) та доплату за науковий ступінь або вчене звання, 
якщо такі співпадають з освітньо-науковою (науковою) програмою. 

6. Студентам денної форми навчання, що навчаються за державним 
замовленням освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» та 
«магістр» і належать до категорій осіб: 

6.1. що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; з числа 
шахтарів та дітей шахтарів, які мають відповідний стаж підземної роботи чи стали 
інвалідами 1 або II групи, або загинули внаслідок нещасного випадку на 
виробництві; які визнані учасниками бойових дій та їх дітям та дітей, один із 
батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної 
операції, бойових дій чи збройних конфліктів; з числа дітей: один із батьків яких 
загинув під час масових акцій громадянського протесту; які є внутрішньо 
переміщеними особами; з інвалідністю та осіб з інвалідністю І-III групи; 
малозабезпечених сімей призначати соціальну стипендію у розмірі 1180 гри. на 
місяць; 

6.2. з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
призначати соціальну стипендію у розмірі 2360 грн. на місяць. 

7. У разі, коли особи, зазначені у п.п.6.1. мають право на призначення 
соціальної та академічної стипендій, їм призначається за їх вільним вибором один 
вид стипендії . Я к щ о таким студентам призначена академічна стипендія, вони 
втрачають право на отримання соціальної стипендії . 

8. Особам з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, яким 
призначена соціальна стипендія Верховної Ради України додатково 
призначається академічна та/або соціальна стипендія. 

9. Студентам, що мають статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначати додаткову 
соціальну стипендію 170 грн. на місяць. 10. Стипендію, призначену згідно з: 

- пунктами 1, 2, 3 , 4 , 5 наказу, виплачувати за рахунок коштів загального 
фонду державного бюджету ; 

- пунктом 6 даного наказу - за рахунок коштів, передбачених у державному 
бюджеті для виплати соціальних стипендій; 

- пунктом 9 цього наказу - за рахунок коштів, передбачених у державному 
бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. 

11. Студентам, аспірантам, докторантам, що навчаються за рахунок коштів 
фізичних або юридичних осіб, стипендію виплачувати у разі, якшо це 
передбачено умовами укладеної угоди. 



12. Стипендіальним комісіям факультетів та відділу аспірантури 
докторантури при призначенні стипендій керуватись: .«Правилами призначені 
та виплати академічних стипендій у Державному вищому навчальному закла 

Київськии національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 
Правилами призначення та виплати соціальних стипендій у Державному вищом 

навчальному заклад, «Київський національний економічний університет 7м« 

д о Г в Т е ™ ^ " В В Є Д Є Н И М И В Д І Ю Н а К 3 3 0 М в і д 23.01.2017 №31 зі змінами і 

13. В ідд ілу бухгалтерського обліку та ф інансово ї зв ітност 
Університету (Гореліковій Л.П.) керуючись нормативно-правовими актам" 
щодо стипендіального забезпечення проводити нарахування стипендій у розмірах 
визначених даним наказом. д ^ у розмірах 

по « И ' В Л а * а Т И Т а К И М ' Щ 0 в т Р а т и л и чинність накази від 27 січня 03 лютого т< 
02 березня 2017 року за №№ 45, 63 та 143(а) відповідно. 

15. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора -
науково-педагогічної роботи Оболенську Т.Є. проректора 

Ректор 
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Н у ^ н щ ФЕВ 

Д.Г. Лук яненко 

Л.Г. Кузьменко 

Узгоджено: 
Проректо 

Головний бухгалтер 
Т.Є. Оболенська 
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