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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
«БАКАЛАВР ПУБЛІЧНОГО

УПРАВЛІННЯ ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ»

1. Кон�урен�ні �ере�а�� ос�і�н�ої

�ро�рам� «Ба�а�а�р �уб�ічно�о

у�ра��іння �а а�мініс�ру�ання»:

1) а����не �а�учення �о ос�і�н�о�о �ро�есу

робо�о�а��і�, сер��фі�о�ан�х �ренері� �

ро�����у �і�ерс��а, є�ро�е�с��ої ін�е�ра�ії,

міс�е�о�о е�ономічно�о ро�����у, �а�учення

іно�емн�х ін�ес���і�, е�е��ронно�о

�ря�у�ання �о�о;

2) ��обу�і с�у�ен�ам� �ом�е�ен�нос�і

�о��о�я��� ��рі�у�а�� �а�ачі, �о�’я�ані �

ро�����ом ре�іоні� або �ер�а�� у �і�ому;

3) �оє�нання у�ра��інс���х �а �ра�о��х

�ом�е�ен�нос�е�, а �а�о� форму�ання

на���і� робо�� � умо�ах ��фро�ої

е�ономі��.

4) �рохо��ення �ра����� � ор�анах

�ер�а�ної ��а�� і ор�анах міс�е�о�о

само�ря�у�ання, на �ер�а�н�х �а

�омуна��н�х �і��р�ємс��ах, �о с�р�яє їх

�о�а���ому �ра�е��а��у�анн�;

5) �ом��е�сне �ас�осу�ання у на�ча��ному

�ро�есі �ра���і�н�х �а інно�а�і�н�х форм

�а ме�о�і� на�чання;

6) �рос�а�ча �о�реба р�н�у �ра�і

Хме��н�чч�н� �а ін��х ре�іоні� у

���ус�н��ах �ієї ОП, фі�со�ана �і���іс��

б���е�н�х міс�� �а �бі���ення

ре�іона��но�о �амо��ення.

Ос�і�ня �ро�рама «Пуб�ічне у�ра��іння �а

а�мініс�ру�ання» ��я ��х, х�о �ра�не у�і���

�о но�о�о �о�о�іння у�ра��ін�і�, ��а�н�х

�ро�а���� реформ� і с�р�я�� ро�����у

У�раїн� �а її ре�іоні� на сучасн�х

є�ро�е�с���х �аса�ах!

2. Отримайте знання з навчальних дисциплін:
конституційне, адміністративне, трудове право;
національна та громадська безпека;
менеджмент, контролінг, статистичні методи в
органах публічного управління; державно-
управлінські рішення; місцеве самоврядування;
регіональний та місцевий розвиток; управління
проектами; організаційно-правові засади
публічної служби; міжнародні економічні
відносини; політико-правові основи
функціонування ЄС; інформаційні технології та
інтернет технологіїв публічному управлінні та
адмініструванні; іноземна мова за фахом, етика
публічного службовця тощо.

3. ТА СТАНЬТЕ: 

Хмельницька обласна рада, Хмельницька
обласна державна адміністрація, Хмельницька
міська рада, Територіальне управління
Державного бюро розслідувань (розташоване у
м.Хмельницькому), 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 (м. Хмельницький),
Головне управління Державної служби з
надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій
області, Головне управління Державного
казначейства України в Хмельницькій області,
Центрально-Західне міжрегіональ не управління
Міні стерства юстиції, Головне управління
Національної поліції в Хмельницькій області,
Прокуратура Хмельницької області тощо.

4. Установи-партнери: 

1)мо����іс�� на�ча��ся �а �о��� об�асно�о

б���е�у, фі�со�ана �і���іс�� б���е�н�х міс�� �а

с�абі��не ���онання ре�іона��но�о �амо��ення; 

2)с�абі��но ��со�і ре���н�� уні�ерс��е�у сере�

�а��а�і� ���ої ос�і�� Хме��н����ої об�ас�і �а

У�раїн�;

3)��со�а ре�у�а�ія у с�о���ачі� ос�і�ніх �ос�у�

�а робо�о�а��і�;

4)�абе��ечення нас�рі�ної ���ої ос�і�� �а �сіма

рі�ням� (ба�а�а�р, ма�іс�р, �о��ор фі�ософії);

5)��со��� рі�ен� ��а�іфі�а�ії нау�о�о-

�е�а�о�ічн�х �а�рі�, а����не �а�учення �о

на�ча��но�о �ро�есу �ра����і�, інно�а�і�ні

форм� �а ме�о�� ����а�ання;

6)сучасн�� рі�ен� ма�еріа��но-�ехнічно�о �а

інформа�і�но�о �абе��ечення �і��о�о���

фахі��і� і ���онання нау�о�о-�ос�і�н�х робі� (у

�ому ч�с�і � е�емен�ам� ��с�ан�і�но�о

на�чання);

7)с��орені умо�� ��я �ро�а��ення �уа��ної

ос�і�� (�оє�нання на�чання � на�ча��н�х

ау���оріях �а на робоч�х міс�ях � ор�ані�а�іях

(�і��р�ємс��ах, ус�ано�ах));

8)мо����іс�� форму�ання ін���і�уа��ної

ос�і�н�ої �рає��орії, �абе��ечення а�а�емічної

мобі��нос�і с�у�ен�і�, у �ому ч�с�і, - мо����іс��

�ара�е��но�о на�чання � уні�ерс��е�і �а рі�н�м�

с�е�іа��нос�ям� (073 Мене��мен�, 072 Фінанс�,

бан�і�с��а с�ра�а �а с�раху�ання, 242 Тур��м,

281 Пуб�ічне у�ра��іння �а а�мініс�ру�ання, 081

Пра�о, 293 Мі�наро�не �ра�о, 232 Со�іа��не

�абе��ечення) �а �енно� �а �аочно� формам�;

9)�і�а�е, нас�чене, ба�а�омані�не �рома�с��е,

с�ор���не, �у���урне, нау�о�е с�у�ен�с��е

����я, а����на �ія��ніс�� с�у�ен�с��о�о

само�ря�у�ання Уні�ерс��е�у;

реа��на мо����іс�� с�у�ен�і� �����а�� на �міс�

на�чання �а у�ос�она���а�� ос�і�ні �ро�рам�, �а

я��м� �он� на�ча���ся.

5. Переваги
університету:

фахівцями в органах державної влади та
місцевого самоврядування, громадських
об’єднаннях, осередках політичних партій,
некомерційних організаціях, міжнародних
неурядових організаціях, міждержавних органах
і структурах, на підприємствах, установах і
організаціях державної та комунальної форм
власності тощо.


