Згідно Закону ВР України, від 01.07.2014, № 1556-VII "Про вищу освіту", Постанов КМУ від 12.07.2004 р.
№882 Питання стипендіального забезпечення; від 28.12.2016 р.; від 28.12.2016 р. N 1045 Деякі питання виплати
соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів; 28.12.2016 р. N 1047 Про розміри стипендій
у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах.

РОЗМІР СТИПЕНДІЇ СТУДЕНТАМ з 01.01.2019 р.
 Академічна стипендія студентам університету
Мінімальна ординарна (звичайна) академічна стипендія
встановлюється
студентам, які в межах ліміту стипендіатів, згідно з рейтингом
займають вищі позиції
студентам першого року навчання до першого семестрового
контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час
вступу, в межах ліміту стипендіатів
Розмір академічної стипендії, збільшується на 45,5 відсотка у разі,
коли за результатами навчання студенти, відповідно до рішення
стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і
мають право на призначення академічних стипендій за особливі
успіхи у навчанні
Розмір стипендії Президента України
Розмір стипендії Кабінету Міністрів України
 Соціальна стипендія студентам
Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України, в обов'язковому порядку виплачується
студентам, які за результатами навчального семестру не мають
академічної заборгованості, незадовільних результатів
навчання, включені до рейтингу та належать до однієї з
вказаних категорій:
1) студенти, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти, які
в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків,
згідно із статтею 62 Закону України "Про вищу освіту"
2) студенти з числа осіб, які мають право на отримання соціальної
стипендії відповідно до статей 20 - 22 і 30 Закону України "Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи"
3)студенти з числа шахтарів, які мають стаж підземної роботи не
менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України "Про
підвищення престижності шахтарської праці"
4) студенти, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної
роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного
випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи,
відповідно до статті 5 Закону України "Про підвищення
престижності шахтарської праці" - протягом трьох років після
здобуття загальної середньої освіти
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5) студенти, визнаних учасниками бойових дій відповідно до
пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та їх дітей (до
закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до
досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України
"Про вищу освіту"
6) студенти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у
районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи
збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної
операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок
захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній
операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше
ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону
України "Про вищу освіту"
7) студенти, один із батьків яких загинув під час масових акцій
громадянського протесту або помер внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій
громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але
не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті
44 Закону України "Про вищу освіту";
8) студенти, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до
закінчення навчання в університеті, але не довше ніж до
досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону
України "Про вищу освіту"
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 СТИПЕНДІЯ АСПІРАНТАМ, ДОКТОРАНТАМ
з 01.01.2019 р
Академічна стипендія аспірантам, докторантам які навчаються за
денною формою з відривом від виробництва, установлюється у
розмірі 90 відсотків відповідного посадового окладу
для аспіранта- викладача (16т.р.- 5360 грн)

4824,00 грн.

для докторанта-доцента (19 т.р.-6570 грн)

5913,00 грн.

Розмір стипендії докторанта збільшується на розмір доплат за наявний
науковий ступінь або вчене звання, встановлених у граничних розмірах
згідно з нормативно-правовими актами, у разі, коли відповідна освітньонаукова (наукова) програма за профілем збігається з науковим ступенем або
вченим званням.

з урахуванням
підвищення на 25 %

7391,25 грн

У разі коли студенти мають право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх
вільним вибором, зазначеним у письмовому зверненні до стипендіальної комісії, призначається
тільки один вид стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру.
Академічна стипендія студентам встановлюється згідно з рейтингом успішності, на підставі
результатів семестрового контролю, та враховується участь студента у громадській,
спортивній і науковій діяльності.
Соціальна стипендія нараховується органами соціального захисту на підставі поданих
документів.

