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1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення розроблене з метою впровадження системи знижок для студентів 

та слухачів магістерських програм та/або навчальних дисциплін/курсів спеціальності 073 

«Менеджмент» Приватної установи «Університет «Київська школа економіки» (далі – КШЕ, 

Університет), з метою забезпечення рівного доступу до вищої освіти та надання можливості 

талановитим особам з усієї України навчатися у КШЕ. 

1.2. Це положення не регулює правила надання знижок іноземним студентам. 

1.3. Іноземним студентом вважається особа - іноземний громадянин, або особа без 

громадянства, яка на момент подання документів не має посвідки на постійне проживання в 

Україні. 

1.4. Це Положення застосовується при встановленні розміру знижки в оплаті за 

навчання у КШЕ і поширюється на студентів і слухачів магістерських програм та/або 

навчальних дисциплін/курсів, які навчаються в Університеті за спеціальністю 073 

«Менеджмент». 

1.5. Знижки надаються за виконання умов, визначених в таб.1 Розділу 2 цього 

Положення. 

1.6. Знижки, що надаються Університетом, не сумуються, окрім знижок “Early Bird”, 

“KSE Certificate”, “АТО” та “Displacement”, передбачені п.1,3,4,5 таб.1 Розділу 2 цього 

Положення, які можуть додаватись до інших знижок, передбачених цим Положенням, та одна 

до одної. 

1.7. Знижки “KSE Ambassador” та “KSE Certificate”, передбачені п.2,3 таб.1 Розділу 2 

цього Положення, надаються на строк, визначений відповідно у поданні та сертифікаті. Всі 

інші знижки, встановлені цим Положенням, надаються на весь строк навчання 

студента/слухача. 
 

2. Розмір знижки в оплаті за навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

Таб.1. Знижки за навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

№ Назва знижки Розмір знижки у 

відсотках від суми 

оплати за навчання у 

відповідному мінітермі 
(модулі) 

Умови надання знижки 

1 “Early Bird” 10% 1. Подання заяви про надання знижки по 10 

липня 2019 року 18:00. 
2. Зарахування до Університету. 

2 “KSE 
Ambassador” 

70% 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. 

3 “KSE 
Certificate” 

10%, 30%, 50%, 70%, 
75% 

(згідно виданого 

1. Пред’явлення відповідного сертифікату на 
знижку, виданого KSE в рамках освітніх та 

промоційних подій та заходів, таких як 
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3. Порядок надання, оформлення та позбавлення знижок 

 

3.1. Знижка надається за умови виконання вимог до зарахування до Університету. 

3.2. Заява про надання знижки подається до навчально-методичного

 відділу Університету. 

  сертифікату) олімпіади, дні відкритих дверей, відкриті 
лекції, презентації програм, партнерські 

заходи та інші). 

4 “АТО” 20% 1. Подання заяви про надання знижки. 
2. Надання копії посвідчення учасника 

бойових дій під час подання документів для 

участі в конкурсі на навчання / під час 

подання заяви на зарахування в якості 

слухача. 

3. Зарахування до Університету. 

5 “Displacement” 20% 1. Подання заяви про надання знижки 
2. Надання копії довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи під час 

подання документів для участі в конкурсі на 

навчання / під час подання заяви на 

зарахування в якості слухача. 

3. Зарахування до Університету 

6. “Devaluation” 10 % 1. Подання заяви про надання знижки. 
2. Якщо різниця офіційного курс гривні щодо 

долара США на день встановлення плати за 

навчання та на день підписання договору про 

надання освітньої послуги (навчання) 

перевищує 7 %. 

3. Зарахування до Університету. 

7. “Alumni” 30 % 1. Подання заяви про надання знижки. 
2. Наявність наказу про відрахування 

студента/слухача з Університету у зв’язку із 

завершенням навчання 

8. ”Student” 30 % 1. Подання заяви про надання знижки. 
2. Обрання навчальної дисципліни/курсу 

іншої освітньої програми від освітньої 

програми передбаченої Договором про 

надання освітньої послуги (навчання) та/або 

переслуховування навчальної 

дисципліни/курсу. 

3. Зарахування до Університету. 

9. ”Pprofessor’s” 80 % 1. Для викладачів Університету. 

10. ”Distance 
Learning” 

10% 1. Подання заяви про надання знижки. 
2. Наявність локальних нормативних актів 

Університету про переведення здобувачів 
вищої освіти денної форми навчання на 
дистанційне навчання (використання 
технологій дистанційного навчання для 
забезпечення навчання денної форми) 

3. Зарахування до Університету. 
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3.3. Рішення про надання знижки приймає Президент Університету за поданням 

керівника навчально-методичного відділу. 

3.4. Рішення про надання знижки оформлюється наказом Президента Університету. 

3.5. Загальна сума знижок не може перевищувати вартості навчання. 

3.6. Порушення Статуту та правил внутрішнього розпорядку Університету, 

Положення про організацію освітнього процесу, договору про надання освітніх послуг, 

правил академічної доброчесності та інших положень і правил, що регулюють навчальну 

діяльність КШЕ, є підставою для позбавлення осіб знижок, наданих в порядку, 

передбаченому цим Положенням. 

3.7. У разі втрати знижки на умовах, передбачених п. 3.6 Розділу 3 цього 

Положення, видається наказ про позбавлення знижки. 

3.8. 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 (Офісу підтримки навчальних програм). 

 


