1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене з метою впровадження системи знижок для студентів та
слухачів магістерських програм спеціальності 051 “Економіка” Приватної установи
«Університет «Київська школа економіки» (далі – КШЕ, Університет), з метою
надання можливості талановитим особам з усієї України навчатися у КШЕ.
1.2. Це Положення застосовується при встановленні розміру знижки в оплаті за
навчання у КШЕ і поширюється на студентів та слухачів магістерських програм,
які навчаються в Університеті за спеціальністю 051 “Економіка”.
1.3. На момент надання знижок, передбачених цим Положенням, особа має прослухати
щонайменше 4 курси (дисципліни) в Університеті в межах певної освітньої
програми. Цей пункт поширюється на п. 4 і 6 Таб.1. та п. 2 Таб. 2 розділу 2 цього
Положення
1.4. Для цього Положення використовується термін “сумарний середній бал” (GPA).
GPA - середньозважений бал за навчання, що розраховується на основі всіх
прослуханих дисциплін, враховуючи кредити за кожну дисципліну.
1.5. Знижки, що надаються Університетом, не сумуються. Знижки, передбачені п. 7 і 9
Таб.1. та п. 2, 3 і 5 Таб. 2 розділу 2 цього Положення, можуть надаватись окремо
або бути доданими до вже наданої попередньо знижки.
1.6. Всі знижки, встановлені цим Положенням, надаються строком на один мінітерм
(модуль) та автоматично продовжуються за умови виконання правил, встановлених
цим Положенням.
2. Знижки в оплаті за навчання за спеціальністю 051 “Економіка”
Таб.1. Знижки на освітню програму “Економічний аналіз”
№

1

Знижка

«Talents
regions»

Розмір знижки у
Умови надання та збереження знижки
відсотках від суми
оплати за навчання
у відповідному
мінітермі (модулі)
Для студентів/слухачів першого року навчання на
from
магістерській програмі
1-ий мінітерм
1. Здобутий освітньо-кваліфікаційний
(модуль) - 80%
рівень бакалавр/магістр у закладі вищої
2-5-ий мінітерм
освіти, що знаходиться в Україні за
(модуль) - 100 %
виключенням Києва.
2. Реєстрація місця проживання особи
має бути в Україні за виключенням
Києва.
3. Подання заяви про надання знижки по
17 березня 2018 року та успішне
проходження конкурсу на знижку 17
березня 2018 року; або подання заяви
про надання знижки по 06 липня 2018

2

«Early Bird»

року та успішне проходження конкурсу
на знижку 06 липня 2018 року; або
подання заяви про надання знижки по 10
серпня
2018
року
та
успішне
проходження конкурсу на знижку 10
серпня 2018 року.
4. Зарахування до Університету.
5. Для збереження знижки на наступний
мінітерм
(модуль)
GPA
студента/слухача на кінець другого та
наступних мінітермів (модулів) повинен
бути щонайменше 83.
Для студентів/слухачів другого року навчання на
магістерській програмі
1-5-ий мінітерм
1. Здобутий освітньо-кваліфікаційний
(модуль) - 100 %
рівень бакалавр/магістр у закладі вищої
освіти, що знаходиться в Україні за
виключенням Києва.
2. Подання заяви про надання знижки
«Таланти з регіонів» в 2017 році.
3. Реєстрація місця проживання особи
має бути в Україні за виключенням
Києва на момент подання заяви про
надання знижки.
4. Навчання в Університеті.
5. GPA студента/слухача на кінець
першого року навчання щонайменше 79.
6. Для отримання знижки на наступний
мінітерм
(модуль)
GPA
студента/слухача на кінець кожного
мінітерму (модулю) повинен бути
щонайменше 79.
Для студентів/слухачів першого року навчання на
магістерській програмі
90 %
1. Подання заяви про надання знижки по
17 березня 2018 року.
2. Успішне проходження конкурсу на
знижку 17 березня 2018 року.
3. Зарахування до Університету.
4. Для збереження знижки на наступний
мінітерм
(модуль)
GPA
студента/слухача на кінець другого
мінітерму (модулю) першого року
навчання та всіх наступних мінітермів
(модулів) повинен бути щонайменше 83.
5. У разі невиконання умови п. 4 щодо

2

3

«Regular 1»

4
«Regular 2»

збереження цієї знижки, ця знижка в
подальшому не надається.
Для студентів/слухачів другого року навчання на
магістерській програмі
90 %
1. Подання заяви про надання знижки по
18 березня 2017 року.
2. Навчання в Університеті.
3.
GPA студента/слухача на кінець
першого року навчання щонайменше 79.
4. Для отримання знижки на наступний
мінітерм
(модуль)
GPA
студента/слухача на кінець кожного
мінітерму (модулю) другого року
навчання повинен бути щонайменше 79.
Для студентів/слухачів першого року навчання на
магістерській програмі
80 %
1. Подання заяви про надання знижки по
10 серпня 2018 року.
2. Успішне проходження конкурсу на
знижку 06 липня або 10 серпня 2018
року.
3. Зарахування до Університету.
4. Для збереження знижки на наступний
мінітерм
(модуль)
GPA
студента/слухача на кінець другого
мінітерму (модулю) першого року
навчання та всіх наступних мінітермів
(модулів) першого року навчання
повинен бути щонайменше 83.
Для студентів/слухачів першого року навчання на
магістерській програмі
80 %
1. Знижка надається починаючи з
третього мінітерму (модулю).
2. GPA студента/слухача на кінець
попереднього
мінітерму
(модулю)
повинен бути щонайменше 83.
Для студентів/слухачів другого року навчання на
магістерській програмі
1. Знижка надається починаючи з
80 %
першого мінітерму (модулю).
2. GPA студента/слухача на кінець
першого року навчання щонайменше 79.
3. GPA студента/слухача на кінець
попереднього
мінітерму
(модулю)
повинен бути щонайменше 79.

3

5

«Partial 1»

6

«Partial 2»

7

«АТО»

8

«KSE Ambassador»

Для студентів/слухачів першого року навчання на
магістерській програмі
50 %
1. Подання заяви про надання знижки по
10 серпня 2018 року.
2. Задовільне проходження конкурсу на
знижку 17 березня / 06 липня / 10 серпня
2018 року.
3. Зарахування до Університету.
4. Для збереження знижки на кожний
наступний мінітерм (модуль) GPA
студента/слухача на кінець другого
мінітерму (модулю) першого року
навчання та всіх наступних мінітермів
(модулів) першого року навчання
повинен бути щонайменше 76.
5. У разі невиконання умови п. 4 щодо
збереження цієї знижки, ця знижка в
подальшому не надається.
Для студентів/слухачів першого року навчання на
магістерській програмі
50 %
1. GPA студента/слухача на кінець
попереднього
мінітерму
(модуля)
повинен бути від 76 до 82.99.
2. Вказану знижку можна отримати
починаючи з третього мінітерму
першого року навчання.
Для студентів/слухачів другого року навчання на
магістерській програмі
50 %
1. GPA студента/слухача на кінець
попереднього
мінітерму
(модуля)
повинен бути від 76 до 78.99.
2. Вказану знижку можна отримати
починаючи з першого мінітерму другого
року навчання.
20 %
1. Подання заяви про надання знижки.
2.
Надання
документів,
які
підтверджують статус учасника АТО
або дитини учасника АТО.
100 %
1. Активна участь студента/слухача у
позанавчальних заходах, вагомий внесок
у побудову іміджу та втілення місії
Університету,
просуванні
бренду
Університету
серед
студентів,
викладачів та інших зацікавлених
сторін.
2. Подання керівника структурного

4

підрозділу, погодженого президентом
Університету.
9

«KSE Certificate»

1.
Пред’явлення
відповідного
сертифікату на знижку, виданого KSE в
рамках освітніх та промоційних подій та
заходів, таких як олімпіади, дні
відкритих дверей, відкриті лекції,
презентації програм, партнерські заходи
та інші).

10-50 %

Таб.2. Знижки на освітню програму “Економіка бізнесу та фінансів”

№

Знижка

Розмір знижки у
відсотках від суми
оплати за навчання
у відповідному
мінітермі (модулі)
10 %

1

«Early Bird»

2

«Merit-based»

30%

3

«АТО»

20 %

4

«KSE Ambassador»

100 %

5

«KSE Certificate»

10-70 %

5

Умови надання та збереження знижки

1. Подання заяви про надання знижки по
30 квітня 2018 року.
2. Успішне проходження конкурсу
(співбесіди).
3. Зарахування до Університету.
1. GPA студента/слухача на кінець
попереднього
мінітерму
(модулю)
повинен бути щонайменше 91.
1. Подання заяви про надання знижки.
2.Надання
документів,
які
підтверджують статус учасника АТО або
дитини учасника АТО.
1. Активна участь студента/слухача у
позанавчальних заходах, вагомий внесок
у побудову іміджу та втілення місії
Університету,
просуванні
бренду
Університету
серед
студентів,
викладачів та інших зацікавлених сторін.
2. Подання керівника структурного
підрозділу, погодженого президентом
Університету.
1.
Пред’явлення
відповідного
сертифікату на знижку, виданого KSE в
рамках освітніх та промоційних подій та

заходів, таких як олімпіади, дні
відкритих дверей, відкриті лекції,
презентації програм, партнерські заходи
та інші).

3. Порядок надання, оформлення та втрати знижок
3.1.Рішення про надання знижки приймає Президент Університету за поданням
керівника навчально-методичного відділу, погодженим з головним бухгалтером
Університету. Рішення про надання знижки оформлюється наказом Президента
Університету.
3.2.Заява про надання знижки, яка передбачена умовою надання знижки, подається до
навчально-методичного відділу Університету.
3.3.Для оформлення знижок додатково додаються документи, що підтверджують
відповідність умовам, передбачених розділом 2 цього Положення.
3.4.Знижка “ATO” надається особам, які завчасно подали заяву про знижку та
документ, що підтверджує статус учасника або дитини учасника АТО, в навчальнометодичний відділ.
3.5.Загальна сума знижки за мінітерм (модуль) округляється до гривні. Сумарна
знижка не може бути більшою, ніж плата за навчання особи, якій вона надається.
3.6.Підстави для втрати особами знижок, наданих в порядку, передбаченому цим
Положенням:
3.6.1. Невідповідність умовам щодо надання знижки, передбачених розділом 2 цього
Положення.
3.6.2. Надання особою завідомо неправдивих відомостей для отримання знижки,
встановленої цим Положенням.
3.6.3. Порушення Статуту та правил внутрішнього розпорядку Університету,
договору про надання освітніх послуг, Кодексу студента (Student’s Handbook),
правил академічної доброчесності та інших положень і правил, що регулюють
освітню діяльність КШЕ.
3.6.4. Отримання незадовільних балів з 3 (трьох) і більше навчальних дисциплін.
3.7.Про знижки, визначені цим Положенням, особи інформуються шляхом його
розміщення на офіційному сайті КШЕ, а також в індивідуальному порядку при
зверненні до навчально-методичного відділу Університету.
3.8.Це положення не регулює правила надання знижок іноземним студентам.
Іноземним студентом вважається особа - іноземний громадянин, або особа без
громадянства, яка на момент подання документів не має посвідки на постійне
проживання в Україні.
3.9. Додаток 1 до цього Положення є його невід’ємною частиною.
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Додаток 1
до Положення про надання знижок в оплаті за навчання у Приватній установі
«Університет«Київська школа економіки» за спеціальністю
051 “Економіка” в 2018/2019 навчальному році

“Умови конкурсу для отримання знижки на освітніх програмах
“Економічний аналіз” та “Економіка бізнесу та фінансів”
Київська школа економіки прагне надати якісну освіту талановитим студентам, не
залежно від їхнього фінансового становища, тому запроваджує систему знижок на
навчання.
Для отримання знижок, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 таблиці 1 та п. 1 таблиці 2
Розділу 2 цього Положення, особи, які бажають отримати такі знижки (конкурсанти),
повинні пройти конкурс.
1.

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Умови конкурсу для отримання знижки на освітній програми
“Економічний аналіз”
Конкурс проводиться 17 березня, 6 липня та 10 серпня 2018 року.
Для участі у конкурсі потрібно до 14 березня / 4 липня / 8 серпня 2018 року
відповідно подати заповнену аплікаційну форму, два рекомендаційні листи,
мотиваційний лист, копію паспорта, виписку балів з залікової книжки
(академічна довідка, транскрипт) або копію залікової книжки або диплом
бакалавра з додатком (або його копію), дві фотографії, інші документи, які
конкурсант вважає за необхідне (публікації, нагороди, результати тестувань
(GRE, TOEFL, IELTS) тощо). Документи подаються особисто до навчальнометодичного відділу Університету або на сайті http://apply.kse.org.ua.
Конкурс проводиться у вигляді іспитів та співбесід за таким розкладом:
10:00-11:20 - математика (письмово);
11:30-12:50 - економіка (письмово);
13:00-13:30 - англійська мова (письмово);
14:00-18:00 - співбесіди (розклад співбесід складається після подачі
документів з урахуванням кількості заяв).
Усі іспити та співбесіди проводяться англійською мовою.
До проведення конкурсу залучається конкурсна комісія, яка складається з
науково-педагогічних та адміністративних працівників Університету і
зовнішніх експертів у сфері економічних досліджень, економічної політики
та бізнесу. Склад конкурсної комісії затверджується Вченою радою
Університету.
Мета співбесіди - визначити мотивацію конкурсанта до навчання та рівень
професійної підготовки. Під час співбесіди інтерв’юери ставлять питання
про освітній та професійний досвід конкурсанта, його подальші плани щодо
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кар’єри, перевіряють знання англійської мови, а також рівень ознайомлення
з навчальним планом обраної магістерської програми. Під час інтерв'ю
можуть також обговорюватися подані документи.
1.6. Максимальна кількість балів, яку можна отримати на конкурсі - 100, з яких:
Математика - 30 балів;
Економіка - 30 балів;
Англійська мова - 10 балів;
Співбесіда - 30 балів.
1.7. Оцінювання конкурсантів та визначення результатів конкурсу здійснюється
конкурсною комісією. Результатами конкурсу є успішне, задовільне або
незадовільне його проходження.
1.8. Розмір знижок:
1.8.1. Конкурсанти, які успішно пройдуть конкурс 17 березня 2018 року,
отримують знижку на навчання «Talents from regions» або «Early
Bird».
1.8.2. Конкурсанти, які успішно пройдуть конкурс 6 липня і 10 серпня 2018
року, отримують знижку на навчання «Talents from regions» або
«Regular 1».
1.8.3. Конкурсанти, які задовільно пройдуть конкурс 17 березня / 6 липня /
10 серпня 2018 року, отримують знижку на навчання «Partial 1».
2.

2.1.

2.2.

2.3.

Умови конкурсу для отримання знижки на освітній програми
“Економіка бізнесу та фінансів”
Для участі у конкурсі потрібно по 30 квітня 2018 року подати заповнену
аплікаційну форму, два рекомендаційні листи, мотиваційний лист, копію
паспорта, виписку балів з залікової книжки (академічна довідка, транскрипт)
або копію залікової книжки або диплом бакалавра з додатком (або його
копію), дві фотографії, інші документи, які конкурсант вважає за необхідне
(публікації, нагороди, результати тестувань (GRE, TOEFL, IELTS) тощо).
Документи подаються особисто до навчально-методичного відділу
Університету або на сайті http://apply.kse.org.ua.
До проведення конкурсу залучається конкурсна комісія, яка складається з
науково-педагогічних та адміністративних працівників Університету і
зовнішніх експертів у сфері економічних досліджень, економічної політики
та бізнесу. Склад конкурсної комісії затверджується Вченою радою
Університету.
Конкурс проходить у формі співбесіди, яка проводиться англійською мовою
з двома членами конкурсної комісії. Мета співбесіди - визначити мотивацію
абітурієнта до навчання та рівень професійної підготовки. Під час співбесіди

8

2.4.

2.5.

2.6.

інтерв’юери ставлять питання про освітній та професійний досвід
конкурсанта, його подальші плани щодо кар’єри, перевіряють знання
англійської мови, а також рівень ознайомлення з навчальним планом
обраної магістерської програми. Під час інтерв'ю можуть також
обговорюватися подані документи.
Дата та час проведення співбесіди узгоджуються індивідуально з кожним
конкурсантом. Співбесіди проводяться протягом трьох тижнів від дати
подачі заяви.
Якщо конкурсант з поважних причин не може приїхати на інтерв'ю,
допускається проведення співбесіди за допомогою засобів електронного
зв’язку (skype, facebook, тощо).
За результатами співбесіди інтерв’юери надають рекомендації щодо надання
знижки конкурсанту.

9

