
Кафедра державного управління, 

публічного адміністрування та 

регіональної економіки 

 
 

 
Наша адреса: 
м. Харків, пр. Науки, 9-а  

(ст. метро «Наукова»), 1 корпус, 402 каб. 

тел. (050) 622-61-48 

Гавкалова Наталія Леонідівна 

сайт: http://www.cafpubladm.com 

Сторінка у Fecebook:  

https://www.facebook.com/cafpubladm/ 

е-mail: ngavl@ukr.net 

 
 

Схема проїзду: 

 

 
 

Перелік необхідних документів: 
1. Паспорт (оригінал + копія) 

2. Копія ідентифікаційного коду 

3. Документ про освіту з додатком 

(оригінал + копія) 

4. Фотокартки кольорові 3х4 (6 штук) 

5. Для юнаків, які поступають на денну форму 

навчання, копія приписного свідоцтва 

(військового квитка) 

 

Перелік сертифікатів ЗНО для спеціальності ті 

«Публічне управління та адміністрування» та 

вагові коефіцієнти сертифікату для визначення 

конкурсного балу:  

1. Українська мова та література – 0,3  

2. Історія України – 0,3 

2. Іноземна мова або географія – 0,3  

Телефон деканату факультету: (057) 702-05-47 

сайт факультету: http://ep.hneu.edu.ua  

е-mail деканату факультету Економіки і права: 

dekep@hneu.edu.ua 

 

 

Координатор:  

Гавкалова Наталія Леонідівна – доктор 

економічних наук, професор, завідувач 

кафедри державного управління, 

публічного адміністрування та 

регіональної економіки 
 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА  

Кафедра державного управління, 

публічного адміністрування та 

регіональної економіки 

Спеціальність 

281 «Публічне управління 

та адміністрування» 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА 

ПРОГРАМА 

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ» 
перший рівень вищої освіти 

(бакалаврський) 

 

http://www.cafpubladm.com/
http://ep.hneu.edu.ua/


 

 
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

Спеціальність: 281 «Публічне управління 

та адміністрування» 

Освітньо-професійна програма:  

«Публічне управління» 

Форма навчання: денна, заочна 

Термін навчання: денна – 4 роки; 

                                 заочна –5 років. 

Ліцензійний обсяг (осіб): 50 – денна,  

                                             50–заочна форма 

Чому ми відкрили саме цю програму? 
Спеціальність «Публічне управління та 

адміністрування» має за мету підготувати 

управлінську еліту за європейськими 

стандартами. Ми ставимо перед собою 

завдання забезпечувати публічний сектор 

висококваліфікованими спеціалістами 

регіонального, загальнодержавного та 

міжнародного рівня, формувати нове 

покоління управлінців, які мають глибокі 

знання, уміють системно та інноваційно 

мислити, приймати ефективні рішення та 

ставати на захист суспільних інтересів.  

Разом з цим слухачі бакалаврської програми 

отримують якісну економічну підготовку, 

що дає їм змогу не просто орієнтуватися у 

соціально-економічних процесах, а й 

грамотно впливати на них у межах своїх 

компетенцій. 

Основні дисципліни, які ми 

пропонуємо слухачам: 

 

Теорія управління. Менеджмент публічних 

установ і організацій. Електронне врядування. 

Регіональна соціально-економічна політика. 

Управління персоналом публічних установ. 

Комунікативний менеджмент. Проектний 

менеджмент в публічній сфері. Інноваційний 

менеджмент в публічній сфері. Регіональний 

менеджмент. Публічне врядування. Політичні 

інститути та процеси. Фінансовий менеджмент 

в публічній сфері. 

Навчальний процес забезпечують доктори 

та кандидати наук з економіки, державного 

управління, а також практики з публічного 

адміністрування. 

Навчання ведеться українською та 

іноземною (англійська) мовами. 

 

 

Чому бакалавра з публічного 

адміністрування краще отримати 

саме в нас? 

 
Слухачі мають змогу спілкуватися з 

відомими політологами та державними 

службовцями, відвідувати конференції та 

відкриті лекції з публічного 

адміністрування, проходити практику в 

органах державного управління та 

місцевого самоврядування відповідно до 

своїх схильностей та професійної 

спрямованості.  

Слухачі поглиблено вивчають іноземну 

мову, беруть активну участь у тренінгах та 

інших інтерактивних заняттях, що значно 

підвищує їх цінність на ринку праці. 

 

Кілька слів про працевлаштування 

 

Випускники працюють в органах 

державного управління та місцевого 

самоврядування, громадських організаціях, 

міжнародних фондах. Навчання буде 

корисне тим, хто хоче побудувати успішну 

політичну (чи публічну) кар’єру, або 

отримати системні знання у сфері 

публічного управління. 
 

 


