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Визнаний заклад на Поділлі – флагман управлінської, економічної та правової 

освіти і науки –  запрошує на навчання  

другого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування  

для здобуття ступеня вищої освіти - магістр  
кваліфікація – магістр публічного управління та адміністрування 

 

Освітня програма «МАГІСТР ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ» 

1. Конкурентні переваги освітньої програми «МАГІСТР 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ. 

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ»: 

- готує управлінську еліту відповідно до європейських стандартів на 

принципах «Good Governance» - гарного «належного» управління, забезпечує 

публічний сектор висококваліфікованими фахівцями муніципального, 

регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня;  

- формує нове покоління управлінців, які мають глибокі знання, 

вміють системно і інноваційно мислити, приймати ефективні рішення, 

керуватися принципами гуманності та ставати на захист громадських 

інтересів. 

Спеціальність Публічне управління та адміністрування для тих, хто 

прагне увійти до нового покоління управлінців, здатних провадити реформи і 

сприяти розвитку України та її регіонів на сучасних європейських засадах!!!  

2. Отримайте знання з навчальних дисциплін: Публічна політика, 

Право в публічному управлінні, Стратегічне управління, Організація 

діяльності публічного управлінця, Публічна служба, Місцевий  економічний 

розвиток, Європейська, євроатлантична інтеграція та безпека, Публічна 

комунікація і ділова мова в публічному управлінні, Територіальне управління 

та розвиток місцевого самоврядування, Електронне урядування, 

інформаційні технології, ресурси та сервіси у публічному управлінні та 

адмініструванні, Технології публічного управління та адміністрування, 

Лідерство, team-building та ефективні комунікації тощо. 

3. Та станьте: фахівцями в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, в громадських організаціях, міжнародних фондах, осередках 

політичних партій, міжнародних неурядових організаціях, міждержавних 

органах і структурах, на підприємствах, установах і організаціях державної 

та комунальної форм власності тощо.  Навчання в магістратурі буде корисно 

тим, хто хоче побудувати успішну політичну (або публічну) кар'єру, або 

просто отримати системні знання в галузі публічного управління. 

4. Установи-партнери: Хмельницька обласна рада, Хмельницька 

обласна державна адміністрація, Хмельницька міська рада, Територіальне 

управління Державного бюро розслідувань, Управління Державної 



міграційної служби у Хмельницькій області, Хмельницьке обласне 

територіальне відділення Антимонопольного комітету України, Головне 

управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, Хмельницький 

обласний центр зайнятості, Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 

Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях, Головне управління 

Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області, 

Головне управління Державного казначейства України в Хмельницькій 

області, Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства 

юстиції, Головне управління Національної поліції  в Хмельницькій області, 

Прокуратура Хмельницькій області тощо. 

5. Переваги університету: 

1) можливість навчатися за кошти обласного бюджету, 

ФІКСОВАНА КІЛЬКІСТЬ БЮДЖЕТНИХ МІСЦЬ та стабільне виконання 

регіонального замовлення;  
2) стабільно ВИСОКІ РЕЙТИНГИ УНІВЕРСИТЕТУ серед закладів 

вищої освіти Хмельницької області та України; 

3) висока репутація у споживачів освітніх послуг та роботодавців; 

4) забезпечення наскрізної вищої освіти за всіма рівнями 

(бакалавр, магістр, доктор філософії); 

5) ВИСОКИЙ РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ науково-педагогічних 

кадрів, активне залучення до навчального процесу практиків, 

інноваційні форми та методи викладання; 

6) СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ матеріально-технічного та інформаційного 

забезпечення підготовки фахівців; 

7) створені умови для провадження дуальної освіти (поєднання 

навчання в навчальних аудиторіях та на робочих місцях); 

8) можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, 

забезпечення академічної мобільності студентів, у тому числі можливість 

паралельного навчання в університеті за різними спеціальностями за 

денною та заочною формами; 

9) ЦІКАВЕ, НАСИЧЕНЕ, багатоманітне громадське, спортивне, 

культурне, наукове  СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ, активна діяльність 

студентського самоврядування університету; 

10) реальна можливість студентів впливати на зміст навчання та 

удосконалювати освітні програми, за якими вони навчаються. 

 

 

Будуй свою кар’єру разом з нами 
  

 

 

 


