
 

 

здійснює підготовку фахівців  

освітнього ступеня МАГІСТР за спеціальністю  

281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ  

ТА АДМІНІСТРУВАННЯ  
(згідно попереднього переліку спеціальностей – Державна служба) 

 

 
 

 
денна форма  - 1 рік і 6 місяців, заочна форма – 2 роки і 6 місяців 

 

 
 за рахунок коштів державного бюджету (заочна форма навчання) 

 за рахунок коштів обласного бюджету (денна форма навчання) 

 за рахунок коштів об’єднаних територіальних громад (денна та 

заочна форми навчання)   

 за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (денна та заочна 

форми навчання) 
 

На навчання за державним замовленням (за заочною формою 

навчання) приймаються державні службовці та посадові особи 

місцевого самоврядування, які: 

 здобули ступінь вищої освіти магістра/бакалавра, спеціаліста 

 працюють в органах державної влади чи органах місцевого 

самоврядування 

 мають стаж державної служби або служби в органах місцевого 

самоврядування не менш як один рік 

 не досягли на момент подання документів: за денною формою - 35 

років; за вечірньою, заочною (дистанційною)  формою - 45 років. 
 

На навчання за рахунок коштів обласного бюджету та за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб приймаються особи, які здобули ступінь вищої освіти бакалавра або магістра 

чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за будь-якою спеціальністю. 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

державний вищий навчальний заклад комунальної форми власності  

Форми навчання – денна та заочна 

СТРОК НАВЧАННЯ 

ФІНАНСУВАННЯ ВАРТОСТІ НАВЧАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 



 

 
денна форма – 9980 грн., заочна форма 7350 грн. 

*Вартість навчання вказана для вступників 2017 року. У 2018 році вартість навчання може 

бути скоригована в межах індексу інфляції за 2017 рік. 
 

 
 заява (пишеться власноруч в приймальній комісії) 

 копія документа державного зразка про раніше здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого 

здійснюється вступ, і копія додатка до нього 

 автобіографія в довільній формі 

 копія трудової книжки (лише для вступу за державним 

замовленням) 

 копія документа, що посвідчує особу; 

 копія ідентифікаційного коду платника податків 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

Копії документів засвідчуються приймальною комісією. Паспорт і 

військовий квиток (для військовозобов’язаних) пред’являються особисто. 
   

 
з 1 по 26 липня 2018 року за адресою:  

м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8, каб. 204 
 

  
 письмовий екзамен у формі тестів з основ держави і права 

 письмовий екзамен у формі тестів з основ економіки 

 письмовий екзамен у формі тестів з іноземної мови 

 усна співбесіда з питань державного управління 
 

  
 

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА РІК  

НА КОНТРАКТНІЙ ОСНОВІ СТАНОВИТЬ* 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ  

СТРОК ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ  

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ 

Детальна інформація про умови вступу та вимоги до вступників 
міститься на сайті університету в розділі «Вступнику» 

Адреса університету – м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8 

Телефони приймальної комісії – 098 929 49 11, 097 745 39 54 

e-mail: info@univer.km.ua, офіційний web-сайт: www.univer.km.ua 

сторінка в мережі facebook - https://www.facebook.com/univer.huup 

!!! ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ                                      

ДО ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ      

ТА ПРАВА !!! 


