
Види та розмір знижок в оплаті за навчання за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування» 

 
 

Назва знижки № Підстава надання знижки Розмір 
знижки у 
відсотках 
від 
вартості 
навчання 

Умови надання 
знижки 

Умова 
збереження 

знижки 

1. «Академічна» 1.1. Вступник(ця) посів(ла) 
перше місце у списку 
рекомендованих до 
зарахування 

99% Зарахування до 
Університету 

GPA 

студент(ки)а за 
підсумками 
кожної 
екзаменаційної 
сесії має 
становити 
щонайменше 70 

 

1.2. Вступник(ця) посів(ла) з 
другого по п’яте місце у 
списку рекомендованих 
до зарахування 

60% Зарахування до 
Університету 

2. «Соціальна» 2.1. 

 

Вступник(ця) на момент 
вступу має статус 
внутрішньо переміщеної 
особи 

 

10%  1. Надання копії 
довідки про взяття на 
облік внутрішньо 
переміщеної особи 
під час подання 
документів для 
вступу на навчання.  

2. Зарахування до 
Університету. 

GPA 

студент(ки)а за 
підсумками 
кожної 
екзаменаційної 
сесії має 
становити 
щонайменше 70 

 

2.2. Вступник(ця) на момент 
вступу має статус 
учасник(ці)а бойових дій 

60% 1. Надання копії 
посвідчення 
учасника бойових дій 
під час подання 
документів для 
вступу на навчання. 

2. Зарахування до 
Університету. 



3. 

«Мотиваційна» 

3.1. 1. Вступник/ця має досвід 
роботи, пов'язаний із 
розробкою та/або 
аналізом публічної 
політики, підготовкою 
політичних пропозицій, 
розробкою нормативно-

правових актів. 
 

 

 

 

30% 1. Надання резюме,  
та інших документів, 
що підтверджують 
наявність 
відповідного досвіду 
(наприклад 
документ, що 
підтверджує 
авторство/співавторс
тво політичних 
пропозицій, 
нормативно-

правових актів, 
виданих/опублікован
их відповідною 
організацією та інші 
документи), під час 
подання документів 
для вступу на 
навчання. 

2. Зарахування до 
Університету. 

 

GPA 

студент(ки)а за 
підсумками 
кожної 
екзаменаційної 
сесії має 
становити 
щонайменше 70 

 

3.2. Вступни(ця)к на момент 
вступу працює (від 
одного року) в 
громадському 
об’єднанні1

 та/або 
політичній партії2

  

20% 1. Надання копії 
трудової книжки або 
іншого документа, 
що підтверджує 
наявність 
відповідного досвіду 
(наприклад 
рекомендаційний 
лист від керівни(ці)ка 
відповідної 
організації із 
зазначенням засобів 
зв’язку; документ, 
що підтверджує 
авторство/співавторс
тво аналітичних 
матеріалів, 
виданих/опублікован
их відповідною 
організацією і т.ін.), 
під час подання 
документів для 

                                                
1
 відповідно до Закону України  «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 № 4572-VI 

2
 відповідно до Закону України  «Про політичні партії» від 05.04.2001 № 2365-III 



вступу на навчання.  
 

2. Зарахування до 
Університету. 

3.4. Випускни(ці)ки закладів 
вищої освіти 2019, 2020 
року (бакалавр, 
спеціаліст, магістр) 

10% 1. Подання копії 
диплому бакалавра, 
спеціаліста або 
магістра 2019, 2020 
року під час подання 
документів для 
вступу на навчання. 

2. Зарахування до 
Університету. 

4. «Early Bird» 4.1. Складання ранньої 
співбесіди у період з 16 
черня до 24 липня 2020 
року. 

10% Наявність ПІБ та 
результата ранньої 
співбесіди 
вступни(ці)ка у 
відомості вступного 
випробування у 
визначені дати 

GPA 

студент(ки)а за 
підсумками 
кожної 
екзаменаційної 
сесії має 
становити 
щонайменше 70 

 

 


