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ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!!!

Спеціальність “Публічне 

управління та адміністрування”
Кафедра економіки та менеджменту



Мета програми: 
Бакалаврат/Магістратура 

«Публічне адміністрування та 

адміністрування» готує 

управлінську еліту за 

європейськими стандартами 

на принципах «Good 

Governance» – доброго 

«належного» врядування. 

Ми  ставимо  перед  собою  

завдання  забезпечувати  

публічний  сектор  

висококваліфікованими 

спеціалістами муніципального, 

регіонального, 

загальнодержавного та 

міжнародного рівня, формувати 

нове  покоління  управлінців,  які  

мають  глибокі  знання,  уміють  

системно  та  інноваційно  

мислити, 

приймати  ефективні  рішення,  

керуватися  принципами  

гуманності  та  ставати  на  

захист  суспільних 

інтересів.

Разом з цим здобувачі вищої 

освіти 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.



Європейський досвід з підготовки студентів за спеціальністю “Публічне 
управління і адміністрування”

Нідерланди: Університет Вріє, Амстердам «Публічне 

адміністрування і організація наукових досліджень»

Університет Твенте, м. Еншеде, (University of Twente) 

«Європейське публічне адміністрування» зі 

спеціалізаціями «Публічне адміністрування» і 

«Європейські студії»

Лейденський університет «Публічне адміністрування»

Університет Радбоуд, м. Ніймеген «Публічне 

адміністрування»

Університет Еразмуса, м. Роттердам «Публічне 

адміністрування»

Утрехтський університет, «Публічне адміністрування і 

організація наукових досліджень» Університет 

Тільбурга «Публічне адміністрування»

Велика Британія:  Університет ДеМонтфорт, м. Лестер 

– «Публічне адміністрування і менеджмент» (ВА)

Швеція: Готенбургський університет – «Бакалавр 

публічного адміністрування»

Іспанія: UNIR Universidad International De La Rioja) –

«Політологія і публічне адміністрування»

Португалія Університет Мінхо – «Бакалавр публічного 

адміністрування»

Польща: Університет Марії Склодовської-Кюрі в Любліні; 

Коледж публічного адміністрування Станіслава 

Сташика, Білосток  «Адміністрування»;

Школа права та публічного адміністрування м. Ржешов; 

«Адміністрування» Ягеллонський університет, Краків 

«Адміністрування», Політологія», «Соціальна політика»

Литва: Александрас Стулгінськи Університет, Каунас  

«Адміністрування сільського розвитку»; Європейський 

гуманітарний університет, м. Вільнюс «Світова політика 

і економіка»; Каунаський технологічний університет, 

«Публічна політика»; Університет Клайпеди, «Публічне 

адміністрування»; Шауляйський університет, «Публічне 

адміністрування»

Естонія: Технологічний університет, Таллінн «Публічне 

адміністрування»

Чеська Республіка:  Аграрний університет, м. Прага 

«Публічне адміністрування та регіональний розвиток»

Румунія: Національна школа політичних студій і 

публічного адміністрування, м. Бухарест «Публічне 

адміністрування»

Словенія: Університет Любляни «Бакалаврська 

програма з публічного адміністрування»

Македонія: Південно-Східний європейський ун-т , м.

Скоп’є «Публічне адміністрування»



Об’єкти професійної діяльності
випускника з публічного управління  та адміністрування

Центральні органи виконавчої 
влади
Територіальні органи ЦОВВ 

Місцеві органи виконавчої влади
Органи місцевого 
самоврядування
Державні і муніципальні 
установи
Інституції громадянського 
суспільства
Громадські об’єднання

Некомерційні організації
Міжнародні неурядові 
організації
Міждержавні органи та 
структури
Науково-освітні установи



Цільова  аудиторія
талановита  і  освічена  молодь,  державні  службовці, 

працівники  структур,  що  надають  управлінські  та  

адміністративні  послуги, випускники вищих навчальних 

закладів.

Наші випускники  вільно  володіють  англійською  мовою,  мають 

широкі управлінські компетенції і затребувані як у державній сфері, так і в бізнесі. 

Здобувачі,  які  успішно  засвоїли  програму  навчання  і  достатньо  володіють 

іноземною  мовою  можуть продовжувати  навчання  в  одному  із  закордонних  

вищих  навчальних  закладів Франції, Німеччини та Польщі.



Чому магістра з публічного адміністрування 

краще отримати саме в нас?

Факультет управління фінансами та бізнесу відкрив цю 

програму для магістрантів на базі освітнього ступеня 

«бакалавр» та зробив її доступною абсолютно для всіх 

(для вступу не потрібно мати скерування з органів 

державного управління та місцевого самоврядування).

Слухачі магістратури мають змогу спілкуватися з 

відомими діячами в галузі державної служби, 

відвідувати конференції та відкриті лекції з публічного 

адміністрування, проходити практику в органах 

державного управління та місцевого самоврядування 

відповідно до своїх здібностей, наукових та практичних 

інтересів та професійної спрямованості. Слухачі 

поглиблено вивчають іноземну мову, беруть активну 

участь у тренінгах та інших інтерактивних заняттях, що 

значно підвищує їх конкурентоспроможність на ринку 

праці.



Студентське дозвілля
Реалізацію творчого та інтелектуального

потенціалу студентів забезпечують гуртки та 

клуби за інтересами



Кафедра економіки та 
менеджменту

Адреса кафедри:
79000 

м. Львів, вул.Медова печера, 53

(кім. 110, 115 (завідувач кафедри)

Корпус факультету управління 
фінансами та бізнесу

тел. (032) 235-64-50
(032) 235-86-54 

email: fk_finbiz@lnu.edu.ua 



Дякуємо за увагу!


