
1)можлив�сть навчатися за кошти обласного
бюджету, ф�ксована к�льк�сть бюджетних м�сць та
стаб�льне виконання рег�онального замовлення; 
2)стаб�льно висок� рейтинги ун�верситету серед
заклад�в вищої осв�ти Хмельницької област� та
України;
3)висока репутац�я у споживач�в осв�тн�х послуг та
роботодавц�в;
4)забезпечення наскр�зної вищої осв�ти за вс�ма
р�внями (бакалавр, маг�стр, доктор ф�лософ�ї);
5)високий р�вень квал�ф�кац�ї науково-педагог�чних
кадр�в, активне залучення до навчального процесу
практик�в, �нновац�йн� форми та методи
викладання;
6)сучасний р�вень матер�ально-техн�чного та
�нформац�йного забезпечення п�дготовки фах�вц�в �
виконання науково-досл�дних роб�т (у тому числ� з
елементами дистанц�йного навчання);
7)створен� умови для провадження дуальної осв�ти
(поєднання навчання в навчальних аудитор�ях та
на робочих м�сцях в орган�зац�ях (п�дприємствах,
установах));
8)можлив�сть формування �ндив�дуальної осв�тньої
траєктор�ї, забезпечення академ�чної моб�льност�
студент�в, у тому числ�, - можлив�сть паралельного
навчання в ун�верситет� за р�зними
спец�альностями (073 Менеджмент, 072 Ф�нанси,
банк�вська справа та страхування, 242 Туризм, 281
Публ�чне управл�ння та адм�н�стрування, 081 Право,
293 М�жнародне право, 232 Соц�альне
забезпечення) за денною та заочною формами;
9)ц�каве, насичене, багатоман�тне громадське,
спортивне, культурне, наукове студентське життя,
активна д�яльн�сть студентського самоврядування
Ун�верситету;
10)реальна можлив�сть студент�в впливати на зм�ст
навчання та удосконалювати осв�тн� програми, за
якими вони навчаються.
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Визнаний заклад на Под�лл� – флагман
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3. Та станьте:

Хмельницька обласна рада, Хмельницька
обласна державна адм�н�страц�я, Хмельницька
м�ська рада, Територ�альне управл�ння
Державного бюро розсл�дувань (розташоване у
м.Хмельницькому), Управл�ння Державної
м�грац�йної служби у Хмельницьк�й област�,
Хмельницьке обласне територ�альне в�дд�лення
Антимонопольного ком�тету України, Головне
управл�ння Держпродспоживслужби в
Хмельницьк�й област�, Хмельницький обласний
центр зайнятост�, М�жрег�ональне управл�ння
Нацдержслужби у В�нницьк�й, Житомирськ�й та
Хмельницьк�й областях (м. Хмельницький),
Головне управл�ння Державної служби з
надзвичайних ситуац�й України у Хмельницьк�й
област�, Головне управл�ння Державного
казначейства України в Хмельницьк�й област�,
Центрально-Зах�дне м�жрег�ональ не
управл�ння М�н� стерства юстиц�ї, Головне
управл�ння Нац�ональної пол�ц�ї в
Хмельницьк�й област�, Прокуратура
Хмельницької област� тощо.

Осв�тня програма «Бакалавр
публ�чного управл�ння та

адм�н�стрування»

1. Конкурентн� переваги осв�тньої
програми «Бакалавр публ�чного
управл�ння та адм�н�стрування»:

1) активне залучення до осв�тнього процесу
роботодавц�в, сертиф�кованих тренер�в з
розвитку л�дерства, європейської �нтеграц�ї,
м�сцевого економ�чного розвитку, залучення
�ноземних �нвестиц�й, електронного
врядування тощо;
2) здобут� студентами компетентност�
дозволяють вир�шувати задач�, пов’язан� з
розвитком рег�он�в або держави у ц�лому;
3) поєднання управл�нських та правових
компетентностей, а також формування
навик�в роботи в умовах цифрової економ�ки.
4) проходження практики в органах
державної влади � органах м�сцевого
самоврядування, на державних та
комунальних п�дприємствах, що сприяє їх
подальшому працевлаштуванню;
5) комплексне застосування у навчальному
процес� традиц�йних та �нновац�йних форм та
метод�в навчання;
6) зростаюча потреба ринку прац�
Хмельниччини та �нших рег�он�в у
випускниках ц�єї ОП, ф�ксована к�льк�сть
бюджетних м�сць та зб�льшення
рег�онального замовлення.
Осв�тня програма «Публ�чне управл�ння та
адм�н�стрування» для тих, хто прагне ув�йти
до нового покол�ння управл�нц�в, здатних
провадити реформи � сприяти розвитку
України та її рег�он�в на сучасних
європейських засадах!!!

2. Отримайте знання 

з навчальних дисципл�н: конституц�йне,
адм�н�стративне, трудове право;
нац�ональна та громадська безпека;
менеджмент, контрол�нг, статистичн�
методи в органах публ�чного управл�ння;
державно-управл�нськ� р�шення; м�сцеве
самоврядування; рег�ональний та
м�сцевий розвиток; управл�ння
проектами; орган�зац�йно-правов� засади
публ�чної служби; м�жнародн� економ�чн�
в�дносини; пол�тико-правов� основи
функц�онування ЄС; �нформац�йн�
технолог�ї та �нтернет технолог�ї в
публ�чному управл�нн� та адм�н�струванн�;
�ноземна мова за фахом, етика
публ�чного службовця тощо.

фах�вцями в органах державної влади та
м�сцевого самоврядування, громадських
об’єднаннях, осередках пол�тичних парт�й,
некомерц�йних орган�зац�ях, м�жнародних
неурядових орган�зац�ях, м�ждержавних
органах � структурах, на п�дприємствах,
установах � орган�зац�ях державної та
комунальної форм власност� тощо.

4. Установи-партнери: 




