
Додаток 1 

 

Порядок рекомендації на іменні академічні стипендії та соціальні 

стипендії Верховної ради України 

 

Іменні академічні стипендії і соціальні стипендії Верховної ради України: 

- академічна стипендія Президента України; 

стипендії Верховної ради України: 

- академічна стипендія Верховної Ради України; 

- соціальна стипендія Верховної Ради України для студентів з числа дітей-

сиріт та дітей з малозабезпечених сімей; 

стипендії Кабінету Міністрів України: 

- академічна стипендія Кабінету Міністрів України; 

- академічна стипендія Кабінету Міністрів України обдарованим 

студентам з інвалідністю; 

- академічна стипендія імені М. С. Грушевського; 

- академічна стипендія імені Героїв Небесної Сотні; 

- академічних стипендій імені державних діячів першого українського 

уряду. 

 

Академічна стипендія Президента України 

Відповідно до положення «Про порядок призначення академічних 

стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та 

аспірантам» затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 28 

жовтня 1994 р. № 744, академічні  стипендії  Президента  України  

призначаються студентам-відмінникам, які найбільш відзначилися  в  

навчальній  та  науковій роботі.  

 

 Стипендії Верховної ради України 

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 05.06.1996 

№ 226/96-ВР «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради 

України студентам вищих навчальних закладів» та порядку призначення 

іменних академічних стипендій Верховної Ради України здобувачам фахової 

вищої освіти, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України 05 

травня 2022 року № 411, стипендія Верховної Ради України призначається з 

метою морального і матеріального заохочення студентам, які виявили 

особливі успіхи в навчанні та науковій роботі. Іменна стипендія Верховної 

Ради призначається, щороку з 1 вересня строком на один навчальний рік за 

результатами літнього семестрового контролю попереднього навчального 

року.  

 

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 

року № 218-IV «Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради 

України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та 



дітей з малозабезпечених сімей» соціальна стипендія Верховної Ради 

України призначається студентам з числа дітей-сиріт та дітей з 

малозабезпечених сімей, які навчаються за кошти державного бюджету на 

денній формі навчання та, які за результатами семестрового контролю мають 

не нижче 7 балів з кожного предмета за 12-бальною шкалою оцінювання або 

середній бал успішності не  нижче 4 балів за 5-бальною шкалою оцінювання. 

 

Стипендії Кабінету Міністрів України 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 

р. № 980 «Про заснування академічної стипендії Кабінету Міністрів 

України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам», з метою 

створення більш сприятливих умов для здобуття молоддю вищої  освіти  і  

заохочення  найбільш  обдарованих  студентів, академічна стипендія 

Кабінету Міністрів України призначається студентам-відмінникам за 

визначні успіхи у навчанні та науковій роботі, двічі  на  рік  за  результатами 

екзаменаційної   сесії   протягом   місяця  після  її  закінчення. 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 

р. № 1312 «Про заснування академічної стипендії Кабінету Міністрів 

України обдарованим студентам з числа інвалідів», з метою створення 

більш сприятливих умов для здобуття молоддю з  інвалідністю вищої освіти і 

заохочення обдарованих студентів зазначеної категорії. 

 

Відповідно до положення про академічну стипендію імені М. С. 

Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. 

№ 209, академічна  стипендія  імені     М. С.  Грушевського призначається 

студентам, які   найбільше відзначилися в навчальній та науковій роботі,  

починаючи з другого курсу. 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 

2017 р. № 896 «Про заснування академічних стипендій імені Героїв 

Небесної Сотні, з метою увічнення подій Революції Гідності, вшанування 

подвигу наймолодших Героїв Небесної Сотні - Героїв України Мойсея 

Василя Михайловича, Зубенка Владислава Віталійовича, Пагора Дмитра 

Олексійовича, Чернявського Дмитра Олександровича, Тарасюка Івана 

Миколайовича, Костенка Ігоря Ігоровича, Плеханова Олександра 

Вікторовича, Байдовського Сергія Романовича, Нігояна Сергія Гагіковича, 

Дяковського Юрія Івановича 

академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні призначаються для 

студентів, які здобувають вищу освіту за спеціальностями: 

- «Фізична терапія, ерготерапія» – академічні стипендій імені Героя 

Небесної Сотні Василя Мойсея; 

- «Економіка» – стипендії імені Героя Небесної Сотні Дмитра 

Чернявського; 



- «Географія» – стипендії імені Героя Небесної Сотні Ігоря Костенка; 

- «Психологія» – стипендії імені Героя Небесної Сотні Юрія Дяковського. 

 Кандидатом на призначення стипендії може бути студент, який своєю 

активною громадянською позицією утверджує ідеали та цінності Революції 

Гідності, зокрема, сприяє: становленню демократичної та правової держави, 

розвитку в закладі освіти та в суспільстві принципів демократії, 

справедливості та рівності. Відбір кандидатів на призначення цих стипендій 

здійснюється за результатами першого семестрового контролю навчального 

року, що передує року їх призначення, з числа: студентів, які досягли 

значних успіхів у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній 

(творчій) діяльності та отримали право на академічну стипендію, займають 

рейтингові позиції в межах 10 відсотків перших за рейтингом (або є першими 

в рейтингах, до яких входять не більше 10 здобувачів вищої освіти), згідно з 

яким призначаються і виплачуються академічні стипендії.  

  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 

р. № 133 «Про заснування академічних стипендій імені державних діячів 

першого українського уряду», з метою відзначення 100-річчя створення 

Генерального Секретаріату Української Центральної Ради (Української 

Народної Республіки), першого українського уряду, вшанування історичних 

осіб українського державотворення, патріотичного виховання громадян та 

формування національної ідентичності. Академічні стипендії імені 

державних діячів першого українського уряду призначаються студентам, які 

досягли значних успіхів у навчанні та науковій (творчій) діяльності та 

здобувають вищу освіту за освітнім рівнем магістра: 

1) за спеціальностями: 

- «Економіка», – академічна стипендія імені Бориса Мартоса; 

- «Історія та археологія», – академічна стипендія імені Павла Христюка; 

- «Право», – академічна стипендія імені Валентина Садовського; 

- «Державна безпека», «Публічне управління та адміністрування», – 

академічна стипендія імені Симона Петлюри; 

- «Філологія (Українська мова і література)», – академічна стипендія імені 

Сергія Єфремова; 

- «Фінанси, банківська справа та страхування», – академічна стипендія 

імені Христофора Барановського; 

2) за спеціальностями галузей знань: 

- «Культура і мистецтво», – академічна стипендія імені Володимира 

Винниченка; 

- «Освіта/Педагогіка», – академічна стипендія імені Івана Стешенка. 

 

 

Готуючи мотивоване подання щодо кандидатур на призначення стипендій, 

де відзначається успішність кандидатів, їх здобутки у науковій, творчій 

роботі, участь у громадському житті та витяги з протоколів засідання 



вченої ради про висунення кандидатів на призначення стипендій, 

необхідно врахувати наступне: 

 

- вищезгадані академічні стипендії призначаються студентам, які 

навчаються за кошти загального фонду державного бюджету на денній 

формі навчання.  

- стипендії призначаються студентам-відмінникам, які найбільш 

відзначилися в навчальній та науковій роботі (наукові статті, участь у 

конференціях). Кандидатам для призначення стипендій імені Героїв 

Небесної Сотні першочергово необхідно мати активну громадську 

позицію. 

- одночасно може бути призначена одна іменна академічна стипендія. 

- виплата вищезгаданих стипендій, згідно чинного законодавства, 

припиняється рішенням Вченої ради Університету, затвердженого 

Міністерством освіти і науки України у разі: погіршення успішності за 

результатами наступного (зимового) семестрового контролю (для 

стипендій, які призначаються на 1 рік); порушення вимог статуту або 

правил внутрішнього розпорядку; відрахування із складу студентів 

університету; надання у встановленому порядку перерви у навчанні або 

академічної відпустки. 

 

 

 


