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особам, які є іноземцями, навчаються у вищих навчальних закладах 
відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів 
України, виплата стипендій яким здійснюються відповідно до зазначених 
документів, у разі якщо такими документами передбачена виплата академічних 
стипендій. 

4.3. До зобов'язань з виплати академічних стипендій студентам, 
сформованих у поточному місяці, належать: 

- сформовані в поточному місяці на основі Рейтингу, за результатами 
семестрового контролю до місяця, в якому закінчується складання наступного 
семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний 
місяць; 

- сформовані в поточному місяці перед особами, які мають право на 
призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості 
до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю 
або закінчення навчання включно, або на поточний місяць. 

4.4. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається: 

– студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеному відповідно до 
пункту 3.1 цих Правил, згідно з Рейтингом займають вищі позиції;  

– студентам першого року навчання до першого семестрового контролю 
на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до Університету, в 
межах ліміту стипендіатів, визначеному відповідно до  пункту 3.2 цих Правил. 

4.5. Студенти, які досягли особливих успіхів у навчанні – мають 
результат академічної успішності у навчанні 90 і більше балів з кожної 
навчальної дисципліни, індивідуальних завдань (курсових робіт (проектів), 
розрахунково-графічних робіт), виробничої практики, мають право на 
призначення академічної стипендії у підвищеному розмірі на 45,5 відсотка.  

Рішення про призначення академічної стипендії у підвищеному розмірі 
приймає стипендіальна комісія з урахуванням фактичних асигнувань на 
стипендіальне забезпечення загального фонду державного бюджету.  

4.6. У разі, якщо студенти мають право на призначення академічної 
стипендії згідно з Рейтингом та соціальної стипендії відповідно до Положення 
про призначення і виплату соціальної стипендії студентам Київського 
національного торговельно-економічного університету, призначається тільки 
один вид стипендії за їх вибором, зазначеним у письмовому зверненні до 
стипендіальної комісії.  

 4.7. Студенти Університету з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, а також студенти, які в період навчання у віці 
від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають право на виплату соціальної 
стипендії незалежно від отримання академічної стипендії. 

4.8. Призначення стипендії студентам оформлюється протоколами 
засідань стипендіальних комісій факультетів за формою згідно з додатком 3. 
Протокол є підставою для видання наказу по Університету щодо призначення 
стипендії. 


















