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Місія Київської школи економіки – підготувати інтелектуальне підґрунтя для сильної та інновативної
економіки України. Тому ми прагнемо, щоб найталановитіші студенти здобули якісну освіту. У цьому нас
підтримують партнери та меценати Школи. Завдяки їхній підтримці ми маємо змогу надати знижки на
навчання студентам магістерських програм.
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене з метою впровадження системи знижок для студентів та слухачів
магістерських освітніх програм та/або навчальних дисциплін/курсів спеціальностей 051 Економіка”,
073 “Менеджмент”, 281 “Публічне управління та адміністрування” Приватної установи “Університет
“Київська школа економіки” (далі – Університет, Київська школа економіки), з метою надання
можливості талановитим особам з усієї України навчатися у Київській школі економіки.
1.2. Положення застосовується при встановленні розміру знижки в оплаті за надання платної освітньої
послуги в університеті і поширюється на студентів та слухачів магістерських програм та/або
навчальних дисциплін/курсів, які навчаються в Київській школі економіки на освітніх програмах за
спеціальністю 051 “Економіка”, 073 “Менеджмент”, 281 “Публічне управління та адміністрування”.
1.3. Це Положення не регулює правила надання знижок іноземним студентам 1.
1.4. Договором про надання платної освітньої послуги може бути передбачено оплату з розстрочкою
(відтермінуванням) платежу та застосування (надання) знижок тільки за умов наведених в розділі 2.
1.5. Термін “сумарний середній бал” (далі – GPA) використовується в цьому Положенні в значенні
середньозваженого балу за навчання, що розраховується на основі оцінок, отриманих за прослухані
навчальні дисципліни/курси, із врахуванням кредитів ЄКТС за кожну таку навчальну дисципліну/курс.
1.6. Порядок розрахунку GPA визначається Положенням про організацію освітнього процесу у Приватній
установі “Університет “Київська школа економіки”.
1.7. Для цього Положення GPA для слухача освітніх програм спеціальності 051 “Економіка” на кінець
першого року навчання розраховується у разі отримання таким слухачем щонайменше 45 кредитів
ЄКТС за відповідною освітньою програмою. GPA для слухача на кінець кожного мінітерму/модулю
розраховується у разі прослуховування таким слухачем щонайменше 3 навчальних дисциплін/курсів
у відповідному термі/модулі.
2. Види та розміри знижок в оплаті за навчання
Всі знижки надаються тільки за нижче наведених умов та при укладенні договору про навчання, поданні
заяви та зарахування до університету.
2.1. Знижки на освітні програми “Бізнес-економіка” та “Економіка і великі дані” спеціальності 051
“Економіка” надаються на 1 (перший) модуль/мінітерм 2021/2022 академічного року у
відсотках від вартості платної освітньої послуги за модуль/мінітерм на таких умовах:
(1) 99% знижки – надається не більше однієї знижки (кількість осіб, які можуть отримати таку знижку):
− особі, що зайняла 1-ше місце на олімпіаді з економіки для вступників на бакалаврат в дати, що
оголошені на офіційному вебсайті університету, та
− зайняла не нижче 5-ого місця за конкурсним балом у списку зарахованих на відповідну конкурсну
пропозицію.
(2) 70% знижки – надається не більше двох знижок:
− особам, що зайняли не нижче 2-ого місця на олімпіаді з економіки для вступників на бакалаврат в
дати, що оголошені на офіційному вебсайті університету, та
− зайняли не нижче 10-ого місця за конкурсним балом у списку зарахованих на відповідну
конкурсну пропозицію.
(3) 50% знижки – надається не більше трьох знижок:
− особам, що зайняли не нижче 3-ого місця на олімпіаді з економіки для вступників на бакалаврат в
дати, що оголошені на офіційному вебсайті університету, та
− зайняли не нижче 15-ого місця за конкурсним балом у списку зарахованих на відповідну
конкурсну пропозицію.
згідно із Законами України “Про вищу освіту”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про закордонних
українців”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, Указом Президента України від 03 червня
1994 року № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки
Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, постановою Кабінету Міністрів України від 11
вересня 2013 року № 684 “Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства”, наказом Міністерства освіти і
науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 “Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без
громадянства”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
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(4) 30% знижки – надається не більше чотирьох знижок:
− особам, що зайняли не нижче 3-ого місця на олімпіаді з економіки для вступників на бакалаврат в
дати, що оголошені на офіційному вебсайті університету, та
− зайняли не нижче 20-ого місця за конкурсним балом у списку зарахованих на відповідну
конкурсну пропозицію.
(5) Знижка “KSE Certificate” в розмірі до 50% (в окремих випадках до 99,99%) від вартості платної
освітньої послуги за модуль/мінітерм надається студентам при:
− наданні Сертифікату на знижку,
− виданого університетом в рамках освітніх та промоційних подій/заходів (олімпіади, дні відкритих
дверей, відкриті лекції, презентації програм, партнерські заходи тощо),
− на період / навчальну дисципліну/курс / освітню програму, що визначені у відповідному
Сертифікаті.
2.2. Знижки на освітню програму “Програмна інженерія і бізнес-аналіз” спеціальності 121
“Інженерія програмного забезпечення” надаються на 1 (перший) модуль/мінітерм 2021/2022
академічного року у відсотках від вартості платної освітньої послуги за модуль/мінітерм на
таких умовах:
(1) 99% знижки – надається не більше однієї знижки (кількість осіб, які можуть отримати таку знижку):
− особі, що зайняла 1-ше місце на олімпіаді з інформатики для вступників на бакалаврат в дати, що
оголошені на офіційному вебсайті університету, та
− зайняла не нижче 5-ого місця за конкурсним балом у списку зарахованих на відповідну конкурсну
пропозицію.
(2) 70% знижки – надається не більше двох знижок:
− особам, що зайняли не нижче 2-ого місця на олімпіаді з інформатики для вступників на
бакалаврат в дати, що оголошені на офіційному вебсайті університету, та
− зайняли не нижче 10-ого місця за конкурсним балом у списку зарахованих на відповідну
конкурсну пропозицію.
(3) 50% знижки – надається не більше трьох знижок:
− особам, що зайняли не нижче 3-ого місця на олімпіаді з інформатики для вступників на
бакалаврат в дати, що оголошені на офіційному вебсайті університету, та
− зайняли не нижче 15-ого місця за конкурсним балом у списку зарахованих на відповідну
конкурсну пропозицію.
(4) 30% знижки – надається не більше чотирьох знижок:
− особам, що зайняли не нижче 3-ого місця на олімпіаді з інформатики для вступників на
бакалаврат в дати, що оголошені на офіційному вебсайті університету, та
− зайняли не нижче 20-ого місця за конкурсним балом у списку зарахованих на відповідну
конкурсну пропозицію.
(5) Знижка “KSE Certificate” в розмірі до 50% (в окремих випадках до 99,99%) від вартості платної
освітньої послуги за модуль/мінітерм надається студентам при:
− наданні Сертифікату на знижку,
− виданого університетом в рамках освітніх та промоційних подій/заходів (олімпіади, дні відкритих
дверей, відкриті лекції, презентації програм, партнерські заходи тощо),
− на період / навчальну дисципліну/курс / освітню програму, що визначені у відповідному
Сертифікаті.
2.3. Знижки на освітні програми “Бізнес-економіка” та “Економіка і великі дані” спеціальності 051
“Економіка”, “Програмна інженерія і бізнес-аналіз” спеціальності 121 “Інженерія програмного
забезпечення” надаються на 2-5 (другий-пятий) модуль/мінітерм 2021/2022 академічного року у
відсотках від вартості платної освітньої послуги за модуль/мінітерм на таких умовах:
(1) Починаючи з 2 (другого) модулю/мінітерму і в кожному наступному модулі/мінітермі знижки
отримують ті студенти, які мають відповідний рейтинг за сумарним середнім балом (далі – GPA),
що є середньозваженим балом за навчання і розраховується на основі оцінок отриманих на сесії,
прослухані навчальні дисципліни в попередньому модулі/мінітермі, із врахуванням кредитів ЄКТС
за кожну таку навчальну дисципліну.
(2) Рейтинг для усіх трьох освітніх програм (“Бізнес-економіка” та “Економіка і великі дані”
спеціальності 051 “Економіка”, “Програмна інженерія і бізнес-аналіз” спеціальності 121 “Інженерія
програмного забезпечення”) є єдиним консолідованим, тобто в ньому беруть участь здобувачі
усіх трьох програм.
(3) Консолідований рейтинг складається за результатами сесії 1, 2, 3, 4, 5 модулів/мінітермів.
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(4) 99 % знижки – надається не більше двох знижок (кількість осіб, які можуть отримати таку знижку)
при умові, що:
− GPA студента за результатами сесії відповідного модуля/мінітерму повинен бути не нижче
другого місця в рейтинзі, та
− GPA студента за результатами сесії відповідного модуля/мінітерму має становити щонайменше
90 балів.
(5) 70% знижки – не більше чотирьох знижок, при умові, що:
− GPA студента за результатами сесії відповідного модуля/мінітерму повинен бути не нижче
шостого місця в рейтинзі, та
− GPA студента за результатами сесії відповідного модуля/мінітерму має становити щонайменше
90 балів.
(6) 50% знижки – не більше шести знижок, при умові, що:
− GPA студента за результатами сесії відповідного модуля/мінітерму повинен бути не нижче
дванадцятого місця в рейтинзі, та
− GPA студента за результатами сесії відповідного модуля/мінітерму має становити щонайменше
85 балів.
(7) 30% знижки – не більше восьми знижок, при умові, що:
− GPA студента за результатами сесії відповідного модуля/мінітерму повинен бути не нижче
двадцятого місця в рейтинзі, та
− GPA студента за результатами сесії відповідного модуля/мінітерму має становити щонайменше
80 балів.
(8) Знижка “KSE Certificate” в розмірі до 50% (в окремих випадках до 99,99%) від вартості платної
освітньої послуги за модуль/мінітерм зберігається при умові, що:
− GPA студента за результатами сесії відповідного модуля/мінітерму становить щонайменше 85
балів.
2.4. Освітня програма “Економічний аналіз” спеціальності 051 “Економіка”2,3.
2.4.1. Знижка “Scholarship”:
(1) надається, якщо особа успішно пройшла конкурс на знижку (Scholarship Exam)4 в дати, що
оголошені на офіційному вебсайті університету (https://kse.ua/), та ввійшла в перелік 5 найкращих
за рейтингом осіб, і набрала не менше ніж 79 балів,
(2) GPA особи протягом всього періоду навчання (кожний із 10 термів/модулів) ≥91 балу,
(3) в розмірі 90 % від загальної вартості освітньої послуги (навчання).
(4) Якщо GPA, в певному термі/модулі, в період навчання був <91 балу, особі надається можливість
сплатити лише 10% від загальної вартості освітньої послуги (навчання) в період навчання. Решта
несплачених сум від загальної вартості навчання, сплачується в період розстрочки
(відтермінування) платежів (пункт 2.1.4. цього Розділу) протягом наступних 10 років після
закінчення навчання, та однорічної перерви в оплаті за договором про надання платної освітньої
послуги.
(5) При настанні умови п. (4), в кінці навчання, з особою укладається додаткова угода до договору
про надання платної освітньої послуги на різницю загальної вартості освітньої послуги від
сплачених платежів в період навчання.
(6) Якщо загальна оплата вартості освітньої послуги за договором про надання платної освітньої
послуги становить щонайменше 20% від загальної вартості освітньої послуги протягом 2
академічних років (протягом навчання на освітній програмі), то особа може отримати 10 % знижки
на загальну вартість освітньої послуги в період розстрочки платежів. В такому разі, залишок
несплаченої суми для розстрочки платежів вираховується шляхом різниці зниженої загальної
вартості освітньої послуги на 10 % та сплаченої суми платежів протягом навчання, але не менше
20 % від загальної вартості освітньої послуги.
(7) Примірна схема оплати, надання знижки та розстрочки (відтермінування) платежів наведена
нижче в Табл. 2.1.
Таблиця 2.1.

Знижки, що надаються Університетом за оплату на навчання на освітніх програмах “Економічний аналіз” та “Економіка бізнесу та
фінансів”, не сумуються, за виключенням “KSE Certificate”, що може надаватися самостійно або бути доданою до вже наданої
попередньо знижки. Знижки “KSE Certificate” не сумуються між собою.
3
Загальна вартість навчання на освітній програмі, згідно Наказу в.о. президента № 1 АД-21 від 15 березня 2021 року, становить 180
000,00 тис. грн. (сто вiсiмдесят тисяч гривень 00 копiйок).
4
Згідно Додатку 1 цього Положення.
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Період/терм/модуль5

Участь у Scholarship Exam
5 особам, які отримали найвищий бал, але не менше ніж
79 балів
90% знижки від загальної вартості навчання, 0% або
90% оплати від загальної вартості освітньої послуги в
період розстрочки (відтермінування), тис. грн.

GPA у термах/модулях 1-10
1 рік навчання
(2021/2022 академічний рік)

2 рік навчання
(2022/2023 академічний рік)
всього сплачено за період навчання
перерва в оплаті за Договором
періоди розстрочки (відтермінування)
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
6 рік
7 рік
8 рік
9 рік
10 рік
Всього сплачено в період розстрочки
Всього сплачено за освітню послугу

≥91
1 терм
2 терм
3 терм
4 терм
5 терм
6 терм
7 терм
8 терм
9 терм
10 терм

<91
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

18000
01.07.2023-30.06.2024
01.07.2024-30.06.2025
01.07.2025-30.06.2026
01.07.2025-30.06.2027
01.07.2025-30.06.2028
01.07.2025-30.06.2029
01.07.2025-30.06.2030
01.07.2025-30.06.2031
01.07.2025-30.06.2032
01.07.2025-30.06.2033
01.07.2025-30.06.2034

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
18000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18000

0
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
145800
163800

2.4.2. Знижка “Talents from regions”:
(1) надається, якщо особа здобула освітній ступінь бакалавра/магістра (освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста) у закладі вищої освіти, що знаходиться в Україні за виключенням м. Києва,
(2) має реєстрацію місця проживання в Україні, за виключенням м. Києва, на момент подання
документів для участі в конкурсі на знижку (Scholarship Exam)4,
(3) та успішно пройшла конкурс на знижку (Scholarship Exam) в дати, що оголошені на офіційному
веб-сайті університету (https://kse.ua/), ввійшла в перелік 5 найкращих за рейтингом осіб, і
набрала не менше ніж 79 балів,
(4) GPA особи протягом всього періоду навчання (кожний із 10 термів/модулів) ≥91 балу,
(5) в розмірі 98% в оплаті від загальної вартості освітньої послуги (навчання).
(6) Якщо GPA, в певному термі/модулі, в період навчання був <91 балу, такій особі надається 98%
знижки в оплаті від загальної вартості освітньої послуги (навчання) тільки в період навчання
(пільговий період дії знижки), при умові сплати 2% загальної вартості освітньої послуги (навчання)
в період навчання. Решта несплачених сум сплачується в період розстрочки (відтермінування)
платежів протягом наступних 10 років після закінчення навчання, та однорічної перерви в оплаті
за договором про надання платної освітньої послуги.
(7) При настанні умов п. (6), в кінці навчання, з особою укладається додаткова угода до договору про
надання платної освітньої послуги на різницю загальної вартості освітньої послуги від сплачених
платежів в період навчання.
(8) Якщо загальна оплата вартості освітньої послуги за договором про надання платної освітньої
послуги становить щонайменше 20% від загальної вартості освітньої послуги протягом 2
академічних років (протягом навчання на освітній програмі), то особа може отримати 10 % знижки
на загальну вартість освітньої послуги в період розстрочки платежів. В такому разі, залишок
несплаченої суми для розстрочки платежів вираховується шляхом різниці зниженої загальної
вартості освітньої послуги на 10 % та сплаченої суми платежів протягом навчання, але не менше
20 % від загальної вартості освітньої послуги.
(9) Примірна схема оплати, надання знижки та розстрочки (відтермінування) платежів наведена
нижче в Табл. 2.2.
Таблиця 2.2.
5

Оплата вартості навчання на освітній програмі “Економічний аналіз” поділена на 10 платежів – окремо за кожен із 10 навчальних
термів/модулів.
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Період/терм/модуль5

Участь у Scholarship Exam
98% знижки в оплаті від загальної вартості навчання, 0%
або 98% оплати від загальної вартості освітньої послуги
в період розстрочки (відтермінування), тис. грн.

GPA у термах/модулях 1-10
1 рік навчання
(2021/2022 академічний рік)

2 рік навчання
(2022/2023 академічний рік)
всього сплачено за період навчання
перерва в оплаті за Договором
періоди розстрочки (відтермінування)
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
6 рік
7 рік
8 рік
9 рік
10 рік
Всього сплачено в період розстрочки
Всього сплачено за освітню послугу

≥91
1 терм
2 терм
3 терм
4 терм
5 терм
6 терм
7 терм
8 терм
9 терм
10 терм

<91
1800
1800
0
0
0
0
0
0
0
0

3600
01.07.2023-30.06.2024
01.07.2024-30.06.2025
01.07.2025-30.06.2026
01.07.2025-30.06.2027
01.07.2025-30.06.2028
01.07.2025-30.06.2029
01.07.2025-30.06.2030
01.07.2025-30.06.2031
01.07.2025-30.06.2032
01.07.2025-30.06.2033
01.07.2025-30.06.2034

1800
1800
0
0
0
0
0
0
0
0
3600

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3600

17640
17640
17640
17640
17640
17640
17640
17640
17640
17640
176400
180000

2.4.3. Знижка “Need-based” надається:
(1) за умов та на підставах наведених в п. 2.1.4. цього Положення, окрім пунктів (1) та (2),
(2) та при поданні письмової/електронної заяви особи з обґрунтуванням та документальним
підтвердженням фінансової потреби в отриманні знижки 6,
(3) і позитивному рішенні Комітету з фінансової допомоги7.
2.4.4. Розстрочка (відтермінування) платежу “Talents from regions”:
(1) надається, якщо особа здобула освітній ступінь бакалавра/магістра (освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста) у закладі вищої освіти, що знаходиться в Україні за виключенням м. Києва,
(2) має реєстрацію місця проживання в Україні, за виключенням м. Києва, на момент подання
документів для участі в конкурсі на знижку (Scholarship Exam)4,
(3) та успішно пройшла конкурс на знижку (Scholarship Exam) в дати, що оголошені на офіційному
веб-сайті університету (https://kse.ua/), та ввійшла в перелік 5 найкращих за рейтингом осіб, і
набрала не менше ніж 79 балів,
(4) при сплаті 2% від загальної вартості освітньої послуги (навчання) в період навчання,
(5) з оплатою протягом наступних 10 років після закінчення навчання різниці між загальною вартістю
освітньої послуги та сплаченими платежами в період навчання,
(6) та однорічної перерви в оплаті за договором про надання платної освітньої послуги.
2.4.5. Розстрочка (відтермінування) платежу “Need-based” надається:
(1) особі, яка успішно пройшла конкурс на знижку (Scholarship Exam) в дати, що оголошені на
офіційному веб-сайті університету (https://kse.ua/), та ввійшла в перелік 5 найкращих за
рейтингом осіб, і набрала не менше ніж 79 балів,
(2) при сплаті 2% від загальної вартості освітньої послуги (навчання) в період навчання,
(3) з оплатою протягом наступних 10 років після закінчення навчання різниці між загальною вартостю
освітньої послуги та сплаченими платежами в період навчання,
(4) та однорічної перерви в оплаті за договором про надання платної освітньої послуги.
2.4.6. Розстрочка (відтермінування) платежу “Deferred 10” може надаватися:

Будь яке документальне підтвердження фінансового стану особи: довідка про доходи, довідка про склад сім’ї, виписка за
рахунками в банках і т.д.
7
Комітет з фінансової допомоги – це колегіальний орган Київської школи економіки, до складу якого входить президент, головний
бухгалтер, науково-педагогічні та адміністративні працівники, що розглядає заяви аплікантів про надання знижки “Need-based” та
приймає рішення у вигляді протоколу про рекомендацію про надання знижки.
6

6

(1) студенту/слухачу, при сплаті 10% від загальної вартості освітньої послуги (навчання) в період
навчання,
(2) з оплатою протягом наступних 10 років після закінчення навчання різниці між загальною вартістю
освітньої послуги та сплаченими платежами в період навчання,
(3) та однорічної перерви в оплаті за договором про надання платної освітньої послуги.
(4) Якщо загальна оплата вартості освітньої послуги за договором про надання платної освітньої
послуги становить щонайменше 20 % від загальної вартості освітньої послуги протягом 2
академічних років (протягом навчання на освітній програмі), то особа може отримати 10 % знижки
на загальну вартість освітньої послуги в період розстрочки платежів. В такому разі, залишок
несплаченої суми для розстрочки платежів вираховується шляхом різниці між зниженою
загальною вартістю освітньої послуги на 10 % та сумою сплачених платежів протягом навчання,
але не менше 20 % від загальної вартості освітньої послуги.
(5) Примірна схема оплати та надання розстрочки (відтермінування) платежів наведена нижче в
Табл. 2.3.
Таблиця 2.3.
Період/терм/модуль5

1 терм
2 терм
3 терм
4 терм
5 терм
6 терм
7 терм
2 рік навчання
(2022/2023
8 терм
академічний рік)
9 терм
10 терм
всього сплачено за період навчання
перерва в оплаті за Договором
періоди розстрочки (відтермінування)
1 рік
01.07.2024-30.06.2025
2 рік
01.07.2025-30.06.2026
3 рік
01.07.2025-30.06.2027
4 рік
01.07.2025-30.06.2028
5 рік
01.07.2025-30.06.2029
6 рік
01.07.2025-30.06.2030
7 рік
01.07.2025-30.06.2031
8 рік
01.07.2025-30.06.2032
9 рік
01.07.2025-30.06.2033
10 рік
01.07.2025-30.06.2034
Всього сплачено в період розстрочки
Всього сплачено за освітню послугу

10% оплати від загальної вартості навчання в період навчання, 90%
оплати від загальної вартості освітньої послуги в період розстрочки
(відтермінування), тис. грн.
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

1 рік навчання
(2021/2022
академічний рік)

18000
01.07.2023-30.06.2024
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
162000
180000

2.4.7. Розстрочка (відтермінування) платежу та знижка “Deferred 20” може надаватися:
(1) студенту/слухачу, при сплаті 20% від загальної вартості освітньої послуги (навчання) в період
навчання,
(2) з оплатою протягом наступних 10 років після закінчення навчання різниці зменшеної загальної
вартості освітньої послуги на 10% від сплачених платежів в період навчання,
(3) та однорічної перерви в оплаті за договором про надання платної освітньої послуги.
(4) Примірна схема оплати та розстрочки (відтермінування) платежів наведена нижче в Табл. 2.4.
Таблиця 2.4.
Період/терм/модуль5

1 рік навчання
(2021/2022
академічний рік)

2 рік навчання
(2022/2023
академічний рік)

20% оплати від загальної вартості навчання в період навчання, 70% оплати від
загальної вартості освітньої послуги в період розстрочки (відтермінування), тис.
грн.

1 терм
2 терм
3 терм
4 терм
5 терм
6 терм
7 терм
8 терм
9 терм
10 терм

3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
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всього сплачено за період навчання
перерва в оплаті за Договором
періоди розстрочки (відтермінування)
1 рік
01.07.2024-30.06.2025
2 рік
01.07.2025-30.06.2026
3 рік
01.07.2025-30.06.2027
4 рік
01.07.2025-30.06.2028
5 рік
01.07.2025-30.06.2029
6 рік
01.07.2025-30.06.2030
7 рік
01.07.2025-30.06.2031
8 рік
01.07.2025-30.06.2032
9 рік
01.07.2025-30.06.2033
10 рік
01.07.2025-30.06.2034
Всього сплачено в період розстрочки
Всього сплачено за освітню послугу

36000
01.07.2023-30.06.2024
12600
12600
12600
12600
12600
12600
12600
12600
12600
12600
126000
162000

2.5. Освітня програма “Економіка бізнесу та фінансів” спеціальності 051 “Економіка”
2.5.1. Знижка “Early Bird” в розмірі 10% від загальної вартості платної освітньої послуги (навчання)
надається:
(1) якщо особа подала валідні документи, визначені розділом 2 Додатку 1 цього Положення в
терміни, що оголошені на офіційному вебсайті університету (https://kse.ua/).
(2) успішно склала конкурс (співбесіду), передбачену п.п. 3.1-3.6 Додатку 3 до цього Положення.
2.5.2. Знижка “Merit-based” в розмірі 30% від загальної вартості платної освітньої послуги (навчання у
поточному модулі/мінітермі) надається за умови, якщо GPA студента/слухача на кінець кожного
попереднього терму/модулю становить щонайменше 91 бал.
2.5.3. Знижка “АТО/ООС” в розмірі 20% від загальної вартості платної освітньої послуги (навчання)
надається за умови документального підтвердження статусу учасника АТО/ООС або дитини
учасника АТО/ООС8 під час вступної кампанії 2021 року.
2.5.4. Знижка “KSE Certificate” в розмірі від 10 до 90% від загальної вартості платної освітньої послуги
(навчання) надається студентам/слухачам при
(1) наданні Сертифікату на знижку,
(2) виданого університетом в рамках освітніх та промоційних подій/заходів (олімпіади, дні відкритих
дверей, відкриті лекції, презентації програм, партнерські заходи тощо),
(3) на період / навчальну дисципліну/курс / освітню програму, що визначені у відповідному
Сертифікаті.
2.6. Освітня програма “Бізнес-адміністрування” (напрямки “General MBA” / та “MBA in Digital
Transformation” / ) спеціальності 073 “Менеджмент”
2.6.1. Знижка “Early Bird” в розмірі 10% від загальної вартості платної освітньої послуги (навчання)
надається студентам/слухачам при поданні заяви про надання такої знижки в дати, що оголошені
на офіційному вебсайті університету (https://kse.ua/).
2.6.2. Знижка “KSE Certificate” в розмірі 10%, 25%, 30%, 50%9, 70%9, 95% від загальної вартості платної
освітньої послуги (навчання) надається студентам/слухачам при
(1) наданні Сертифікату на знижку,
(2) виданого університетом в рамках освітніх та промоційних подій/заходів (олімпіади, дні відкритих
дверей, відкриті лекції, презентації програм, партнерські заходи тощо),
(3) на період / навчальну дисципліну/курс / освітню програму, що визначені у відповідному
Сертифікаті.
2.6.3. Знижка “АТО/ООС” в розмірі 20% від загальної вартості платної освітньої послуги (навчання)
надається за умови документального підтвердження статусу учасника АТО/ООС або дитини
учасника АТО/ООС10 під час вступної кампанії 2021 року.
Відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 р. № 3551-XII.
для надання знижки “KSE Certificate” на освітню програму “Бізнес-адміністрування” спеціальності 073 “Менеджмент” у розмірі 50 та
70 відсотків, аплікант має пройти додаткову співбесіду з завідувачем кафедри менеджменту, за результатами якої буде визначена
можливість надання знижки на відповідну програму. Кількість осіб зі знижкою “KSE Certificate” в розмірі 50 або 70 відсотків на
програмі не може перевищувати більш ніж 1 особи в академічній групі.
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2.6.4. Знижка “Displacement” в розмірі 20% від загальної вартості платної освітньої послуги (навчання)
надається за умови надання копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи під
час подання документів для участі в конкурсі на навчання (вступна кампанія 2021 року) / під час
подання заяви на зарахування в якості слухача програми.
2.6.5. Знижка “Alumni” в розмірі 30% від загальної вартості платної освітньої послуги (навчання)
надається за умови наявності особи/претендента (ПІБ) на знижку в наказі про відрахування
студента чи слухача з університету у зв’язку із завершенням навчання, та/або виданого документа
про освіту Київською школою економіки з відповідним валідним номером.
2.6.6. Знижка “Student” в розмірі 30% від загальної вартості платної освітньої послуги (навчання)
надається за умови, що студент обирає навчальну дисципліну/курс в навчальному плані іншої
освітньої програми спеціальності 073 “Менеджмент” та/або напрямку програми, від освітньої
програми/напрямку передбаченої/го договором про навчання та/або для переслуховування
навчальної дисципліни/курсу.
2.6.7. Знижка “Professor’s” в розмірі 70% від загальної вартості платної освітньої послуги (навчання)
надається для викладачів університету.
2.6.8. Знижка “Distance Learning” в розмірі 10% від загальної вартості платної освітньої послуги
(навчання) надається при умові
(1) переведення здобувачів вищої освіти денної форми навчання на дистанційне навчання
(використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання денної форми),
(2) та/або якщо навчальна дисципліна/курс вивчається/викладається через систему управління
дистанційною формою навчання та вебресурсами освітніх компонентів (навчальних
дисциплін/курсів (програм)).
2.7. Освітня програма “Публічна політика та врядування” спеціальності 281 “Публічне управління
та адміністрування”
2.7.1. Знижка “Академічна 99” в розмірі 99% від загальної вартості платної освітньої послуги (навчання)
надається вступнику, який посів перше місце у списку рекомендованих до зарахування на освітню
програму в університеті. Збереження знижки на наступний терм/модуль можливе при умові, якщо
GPA студента за підсумками кожної екзаменаційної сесії (терму/модуля) становить щонайменше 70
балів.
2.7.2. Знижка “Академічна 50” в розмірі 50% від загальної вартості платної освітньої послуги (навчання)
надається вступнику, який посів з другого по п’яте місце у списку рекомендованих до зарахування
на освітню програму в університеті. Збереження знижки на наступний терм/модуль можливе при
умові, якщо GPA студента за підсумками кожної екзаменаційної сесії (терму/модуля) становить
щонайменше 70 балів.
2.7.3. Знижка “Соціальна” в розмірі 60% від загальної вартості платної освітньої послуги (навчання)
надається вступнику, який на момент вступу (під час подання документів для вступу на навчання)
має статус учасника бойових дій, що документально підтверджений копією посвідчення учасника
бойових дій.
2.7.4. Знижка “Мотиваційна 20” в розмірі 20% від загальної вартості платної освітньої послуги
(навчання) надається вступнику(ці), якщо він/вона працює (від одного року):
- як державний службовець;
- як працівни(ця)к установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (відповідно до
Закону України «Про державну службу»);
- працівни(ця)к державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання
державної форми власності (посади, зазначені в Постанові Кабінету Міністрів України від 30 серпня
2002 р. № 1298);
- на посаді в органі місцевого самоврядування (відповідно до Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування» від 11.10.2017 № 2493-III);
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- як народний депутат України або помічник-консультант народного депутата (відповідно до Закону
України «Про статус народного депутата України» від 17.11.1992 р. № 2790-XII та відповідно до
Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою
Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР);
- як службовець Національного банку України (відповідно до Закону України «Про Національний
банк України» від 20 травня 1999 р. № 679-XIV);
- вступник на момент вступу працює (від одного року) в громадському об’єднанні 11 та/або політичній
партії12;
Умовою надання знижки є:
(1) наданням копії трудової книжки або іншого документа, що свідчить про наявність відповідного
досвіду під час подання документів для вступу на навчання;
(2) зарахування до університету;
(3) збереження знижки на наступний терм/модуль можливе при умові, якщо GPA студента за
підсумками кожної екзаменаційної сесії (терму/модуля) становить щонайменше 70 балів.
2.7.5. Знижка “Мотиваційна 10” в розмірі 10% від загальної вартості платної освітньої послуги
(навчання) надається вступникам:
(1) закладів вищої освіти 2019, 2020, 2021 року (здобули освітній ступінь бакалавра та/або магістра
чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст),
(2) які підтверджують закінчення закладів вищої освіти поданням копії диплому бакалавра, магістра
та/або спеціаліста 2019, 2020, 2021 року під час подання документів для вступу на навчання.
(3) Збереження знижки на наступний терм/модуль можливе при умові, якщо GPA студента за
підсумками кожної екзаменаційної сесії (терму/модуля) становить щонайменше 70 балів.
2.7.6. Знижка “Рання пташка” в розмірі 10% від загальної вартості платної освітньої послуги (навчання)
надається вступникам, що успішно склали додаткове фахове вступне випробування в період з 11
по 29 травня 2021 року. Збереження знижки на наступний терм/модуль можливе при умові, якщо
GPA студента за підсумками кожної екзаменаційної сесії (терму/модуля) становить щонайменше 70
балів.
2.7.7. Знижка “Фінансова” надається вступникам:
(1) в розмірі 10%, якщо замовник договору про надання платної освітньої послуги для підготовки
фахівців вносить щосеместрово (2 платежі) плату не пізніше строку (дати) вказаного в договорі.
(2) в розмірі 5%, якщо замовник договору про надання платної освітньої послуги для підготовки
фахівців вносить помодульну (4 платежі) плату не пізніше строку (дати) вказаного в договорі.
3. Порядок надання, оформлення та втрати/позбавлення знижок
3.1. Рішення про надання знижки приймає президент університету за проєктом наказу керівника
навчально-методичного відділу або на підставі результатів конкурсу, передбаченого в Додатку 1 до
цього Положення та, де це передбачено цим Положенням, за наданими рекомендаціями Комітету з
фінансової допомоги. Рішення про надання знижки оформлюється наказом президента університету,
що погоджується (візується) з головним бухгалтером університету.
3.2. Заява про надання знижки, яка передбачена умовою надання знижки, подається до навчальнометодичного відділу університету (Study Support Office).
3.3. Для оформлення знижок додатково додаються документи, що підтверджують відповідність умовам,
передбачених розділом 2 цього Положення. Такі документи розглядає комітет по наданню знижок, що
утворюється при президентові університету. Склад та порядок роботи такого комітету затверджується
президентом університету.
3.4. Загальна сума знижки за мінітерм (модуль) / навчальний рік округлюється до гривні. Загальний розмір
(сума) знижки не може бути більшим, ніж плата (вартість) за навчання особи, якій вона надається.
3.5. Знижки, що надаються на основі цього Положення на освітній програмі “Публічна політика та
врядування” (п. 2.4. розділу 2), сумуються. При цьому загальна сума знижок не може перевищувати
50% від вартості навчання на освітній програмі “Публічна політика та врядування”, окрім випадку,
передбаченого пп. 2.4.1. розділу 2 (у розмірі 99 %) цього Положення.

11
12

відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання” від 22.03.2012 № 4572-VI.
відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання” від 22.03.2012 № 4572-VI.
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3.6. Надання знижки для освітньої програми “Публічна політика та врядування” автоматично
поновлюється за умови, що GPA студента після завершення наступної екзаменаційної сесії
(терму/модуля) складе 70 і більше балів.
3.7. Підстави для втрати особами знижок, наданих в порядку, передбаченому цим Положенням:
3.7.1. Невідповідність умовам щодо надання знижки, передбачених розділом 2 цього Положення.
3.7.2. Надання особою завідомо неправдивих відомостей для отримання знижки, встановленої цим
Положенням.
3.7.3. Порушення Статуту та Правил внутрішнього розпорядку університету, договору про навчання,
договору про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців, Положення про
організацію освітнього процесу, Правил академічної доброчесності та інших положень і правил, що
регулюють освітню діяльність університету.
3.7.4. Отримання незадовільних балів з трьох і більше навчальних дисциплін/курсів.
3.8. У разі втрати знижки за підстав, передбачених п. 3.7 розділу 3 цього Положення, видається наказ
президента університету про позбавлення знижки.
3.9. Додатки 1-3 до цього Положення є його невід’ємною частиною.
3.10. Про знижки, визначені цим Положенням, особи інформуються шляхом його розміщення на
офіційному сайті університету (https://kse.ua/), а також в індивідуальному порядку при зверненні до
навчально-методичного відділу університету (Study Support Office).

Додаток 1 до Положення про надання знижок в
оплаті
та
розстрочок
(відтермінування)
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платежів за платні освітні послуги (навчання) у
Приватній установі “Університет “Київська
школа економіки” в 2021/2021 навчальному році
(нова редакція)
Університет прагне надати якісну освіту талановитим студентам, не залежно від їхнього фінансового
становища, тому запроваджує систему знижок на навчання.
Розділ 1. Умови конкурсу для отримання знижки “Scholarship” та “Talents from Regions” на
освітній програмі “Економічний аналіз” спеціальності 051 “Економіка”
Для отримання знижок, передбачених пп. 2.1.1-2.1.3 розділу 2 цього Положення, особи, які бажають
отримати такі знижки (конкурсант(ки)и), повинні пройти конкурс:
1. Конкурс проводиться в дати, що оголошені на офіційному вебсайті університету (https://kse.ua/).
2. Для участі у конкурсі потрібно в терміни, оголошені на офіційному вебсайті університету, 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 додати (публікації, нагороди, результати тестувань (GRE, TOEFL, IELTS) тощо).
Документи подаються особисто до навчально-методичного відділу університету (Study Support
Office) або через відповідну форму на сайті https://kse.ua/.
3. Конкурс проводиться у вигляді письмових іспитів (офлайн або онлайн) з математики, економіки та
англійської мови, та співбесіди за розкладом, який складається після закінчення терміну подачі
документів з урахуванням кількості заяв та повідомляється конкурсантам. Усі іспити та співбесіди
проводяться англійською мовою.
4. До проведення конкурсу залучається фахова атестаційна комісія зі спеціальності “Економіка”, яка
складається з науково-педагогічних та адміністративних працівників університету і зовнішніх
експертів у сфері економічних досліджень, економічної політики та бізнесу. Склад такої комісії
визначається наказом президента університету про склад фахових атестаційних комісій на
відповідний рік.
5. 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 кар’єри, перевіряють знання англійської мови, а також рівень
ознайомлення з обраною освітньою програмою. Під час інтерв'ю можуть також обговорюватися
подані документи.
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.
7. Рекомендації щодо надання знижок здійснюються фаховою атестаційною комісією зі спеціальності
“Економіка”, яка визначає поріг балів для кожної з категорій знижок після отримання результатів
конкурсу на знижку (Scholarship exam).
Розділ 2. Умови конкурсу (співбесіди) для отримання знижки “Early Bird” на освітній програмі
“Економіка бізнесу та фінансів” спеціальності 051 “Економіка”
1. Для участі у конкурсі потрібно в терміни, що оголошені на офіційному вебсайті університету
(https://kse.ua/), 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/магістра/спеціаліста 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 (Study Support Office) або на сайті (https://kse.ua/).
2. До проведення конкурсу залучається фахова атестаційна комісія зі спеціальності 051 “Економіка”,
яка складається з науково-педагогічних та адміністративних працівників університету і зовнішніх
експертів у сфері економічних досліджень, економічної політики та бізнесу. Склад такої комісії
визначається наказом президента університету про склад фахових атестаційних комісій на
відповідний рік.
3. Конкурс проходить у формі співбесіди, яка проводиться англійською мовою з двома членами
фахової атестаційної комісії. Мета співбесіди – визначити мотивацію абітурієнта до навчання та
рівень професійної підготовки. Під час співбесіди інтерв’юери ставлять питання про освітній та
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професійний досвід конкурсанта, його подальші плани щодо кар’єри, перевіряють знання англійської
мови, а також рівень ознайомлення з обраною освітньою програмою. Під час інтерв'ю можуть також
обговорюватися подані документи.
4. Дата та час проведення співбесіди узгоджуються індивідуально з кожним конкурсантом.
5. Якщо конкурсант з поважних причин не може приїхати на інтерв'ю, допускається проведення
співбесіди за допомогою засобів електронного зв’язку (zoom, skype, facebook тощо).
6. За результатами співбесіди фахова атестаційна комісія надає рекомендації президенту університету
щодо надання знижки конкурсанту.

Додаток 2 до Положення про надання знижок в
оплаті
та
розстрочок
(відтермінування)
платежів за платні освітні послуги (навчання) у
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Приватній установі “Університет “Київська
школа економіки” в 2021/2021 навчальному році
(нова редакція)
До Наказу

В.о. президента
Приватної установи “Університет “Київська
школа економіки

В.о. президента _________ О.П. Верченко

__________________________________________
__________________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові студента)

ЗАЯВА
про надання знижки в оплаті за навчання
на освітній програмі “Публічна політика та врядування”
1. Підстави надання знижки в оплаті за навчання.
Будь ласка, позначте всі підстави надання знижок, на які Ви претендуєте:
Назва знижки

Підстава надання знижки
“Соціальна”
☐ статус учасник(ці)а бойових дій
маю досвід роботи, пов'язаний із розробкою та/або аналізом публічної політики,
☐
підготовкою політичних пропозицій, розробкою нормативно-правових актів
☐ працюю на момент вступу (від одного року) в громадському об’єднанні
“Мотиваційна”
☐ працюю на момент вступу (від одного року) в політичній партії
випускни(ця)к закладу вищої освіти 2019, 2020, 2021 року (здобули освітній
☐
ступінь бакалавра та/або магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст)
проходження додаткового фахового вступного випробування в період з 11 по 29
☐
“Рання пташка”
травня 2021 року
☐ 2 платежі за договором
“Фінансова”
☐ 4 платежі за договором
2. Документи, що заявник(ця) додає до заяви, та які підтверджують наявність підстав для надання
знижки на навчання:
☐ копія посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка
☐ копія трудової книжки
☐ копія диплому бакалавра, магістра чи спеціаліста, що засвідчує завершення вищого навчального
закладу у 2019 або 2020 році
☐ Інший(і) документ(и)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Засвідчую правильність зазначених у цій заяві даних:
____________________ 2021 р.
(дата подання заяви)

____________________

____________________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Додаток 3 до Положення про надання знижок в
оплаті та розстрочок (відтермінування) платежів
за платні освітні послуги (навчання) у Приватній
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установі “Університет “Київська школа економіки”
в 2021/2021 навчальному році (нова редакція)
До Наказу

В.о. президента
Приватної установи “Університет “Київська
школа економіки”

В.о. президента _________ О.П. Верченко

__________________________________________
__________________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові студента)

ЗАЯВА
про надання знижки в оплаті за навчання
1. Прошу надати мені знижку “__________________________________” у розмірі _______ % в оплаті за
(назва знижки)

надання платної освітньої послуги (навчання) на освітній програмі
“_________________________________________________________________________________________” /
(назва освітньої програми)

або за навчальні дисципліни/курси як такому(ій), що виконав(ла) умови/мав(ла) підстави щодо її
надання відповідно до Положення про надання знижок в оплаті за надання платної освітньої послуги
(навчання) у Приватній установі “Університет “Київська школа економіки” в 2021/2021 навчальному
році (нова редакція)
2. Документи, що заявник(ця) додає до заяви, та які підтверджують наявність підстав для надання
знижки на навчання:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3. Обгрунтування:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________
4. Засвідчую правильність зазначених у цій заяві даних:
____________________ 2021 р.
(дата подання заяви)

____________________

____________________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Додаток 4 до Положення про надання знижок в
оплаті та розстрочок (відтермінування) платежів
за платні освітні послуги (навчання) у Приватній
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установі “Університет “Київська школа економіки”
в 2021/2021 навчальному році (нова редакція)
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