
ЦІЛЬ 1. ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ

Львівська політехніка для реалізації Цілей сталого розвитку ООН



Використання загального фонду 
державного бюджету університету

№ Показники
Сума, тис. грн

2016 2017 2018 2019 2020

1
Обсяг держбюджетного фінансування 
(загальний фонд)

501021 688862 753523 848589 917438

2

Видатки  коштів загального фонду, зокрема: 501021 688862 753523 848589 917438

• оплата праці (з нарахуваннями) 339073 500762 561141 641160 725357

• стипендія студентам і аспірантам 111484 101428 105369 112369 111238

• комунальні видатки 44199 45975 54007 61023 57137

• предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

6131 5978 6756 13603

• капітальні видатки 214 30000 20142 20000 4137

• інше* 6051 4566 6886 7281 5966

* до статті «інше» входять видатки на соціальне забезпечення студентів пільгових категорій



Соціальний захист. Заохочувальні, компенсаційні та 
гарантійні виплати

Виплати на соціальний захист працівників університету в 2020 р.:
• на матеріальну допомогу – 2 705 556 грн;
• на оздоровлення – 14 158 070 грн.

Суми доплат до посадових окладів за звітний рік:
• за вчені звання та наукові ступені – 54 895 583 грн;
• за стаж науково-педагогічної роботи – 36 004 119 грн.



Соціальні виплати студентам Університету в 2020 р.

Виплати Кількість осіб Обсяг, грн

Матеріальна допомога 1345 3765280

Допомога на оздоровлення 34 75528

Премії:

• за участь у студентських олімпіадах, конференціях 556 1113667

• за високі спортивні досягнення 154 538852

• за активну участь у художній самодіяльності 145 174600

• за активну участь у громадській діяльності 212 318601

Виплати сиротам:

• щомісячна доплата на харчування 145 4992963

• кошти на придбання одягу 121 62743



Стипендійне забезпечення

Студенти, які навчаються за рахунок державного бюджету та успішно складають
семестровий контроль, за умови відповідного рейтингу, щомісяця отримують
стипендію.
https://lpnu.ua/polozhennia-pro-stypendialne-zabezpechennia-0

За потреби студенти можуть претендувати на отримання одноразової матеріальної
допомоги.

Студенти, які показують визначні результати у навчанні, громадській роботі, спорті,
можуть отримати премію, як правило у розмірі стипендії.

В університеті діє низка спеціальних стипендіальних програм.

https://lpnu.ua/polozhennia-pro-stypendialne-zabezpechennia-0


Стипендіальні програми та премії, 
доступні для студентів Університету

Стипендія Президента України на кожний семестр 

Стипендія Верховної Ради України на навчальний рік 

Стипендія Кабінету Міністрів України на кожний семестр  

Стипендія Верховної Ради України для обдарованих студентів із числа інвалідів на рік 

Стипендія Кабінету Міністрів України для дітей сиріт та малозабезпечених на рік 

Премія ОДА осінній семестр

Обласна премія імені В’ячеслава Чорновола жовтень 

Обласна премія імені Героя України Бориса Возницького жовтень 

Стипендії по Програмі Львівської міської ради на рік

Стипендії для студентів ІХХТ від КК «РОШЕН» на кожний семестр 

Щомісячне матеріальне заохочення студентам денної форми навчання з числа дітей 
загиблих учасників бойових дій в АТО, учасників бойових дій в АТО та дітей учасників 
бойових дій в АТО за умови успішного складання семестрового контролю

Інші іменні стипендії



Стипендії та премії, призначені у 2020 році студентам, 
аспірантам і докторантам Університету

У 2020 році Львівська політехніка в межах коштів, профінансованих Міністерством освіти і науки України для
виплати стипендій, призначила ординарні академічні стипендії здобувачам вищої освіти, які навчалися за денною
формою навчання:

• 5 128 студентам (25% від загальної кількості студентів денної форми навчання) згідно з рейтингом успішності,
складеним на підставі навчальних досягнень;

• 260 аспірантам (74% від загальної кількості аспірантів денної форми навчання);
• 34 докторантам (81% від загальної кількості докторантів).

Впродовж 2020 року 19 студентів та один аспірант університету отримували стипендії, засновані Президентом
України, вісім студентів ‒ стипендії Верховної Ради України, два студенти та один аспірант ‒ стипендії Кабінету
Міністрів України, один аспірант ‒ академічну стипендію імені М.С. Грушевського, які призначаються за високі
результати навчання та наукової роботи.

Лауреатами премій Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради, присуджених за наукові
досягнення, у 2020 році стали 18 студентів. Премію імені В’ячеслава Чорновола за доробки в галузі гуманітарних і
суспільних наук, отримали 19 студентів. Обласною іменною премією імені Героя України Бориса Возницького
нагороджені п’ять студентів Львівської політехніки.

В рамках проєкту «До вершин з Рошен» 67 найкращим студентам Інституту хімії та хімічних технологій призначено
індивідуальні стипендії від Кондитерської корпорації «Рошен».



Стипендії та премії, призначені у 2020 році студентам, 
аспірантам і докторантам Університету
(продовження)

У звітному році призначено 1 098 соціальних стипендій для студентів Львівської політехніки.

Стипендію Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з
малозабезпечених сімей на 2020 рік отримував один студент.

Стипендія Кабінету Міністрів України обдарованим студентам із числа інвалідів на 2020/2021
навчальний рік присуджена одному студенту.




