
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму для здобувачів другого рівня вищої освіти  

за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань  

28 «Публічне управління та адміністрування», кваліфікації   

«Магістр публічного управління та адміністрування» 

 

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» 

другого (освітньо-професійного) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування» розроблена колективом робочої групи авторів 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького  і спрямована на отримання здобувачами 

кваліфікації магістра публічного управління та адміністрування. При розробці 

програми враховано кращий досвід провідних вітчизняних та зарубіжних 

науковців, проведено консультації з фахівцями-практиками та потенційними 

роботодавцями (стейкхолдерами). 

Рецензована освітньо-професійна програма має достатній рівень 

кадрового, матеріально-технічного, інформаційного та навчально-методичного 

забезпечення. Навчальні компетентності поглиблюють та деталізують зміст 

підготовки магістрів публічного управління та адміністрування згідно 

запропонованої освітньо-професійної програми. Зазначені компетентності 

носять практичний характер і можуть бути використані майбутніми фахівцями 

сфери публічного управління та адміністрування у своїй професійній діяльності. 

Співробітниками кафедри публічного управління та адміністрування 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького підготовлена освітньо-професійна програма, 

яка відповідає вимогам до аналогічних програм, містить весь перелік дисциплін, 

необхідних для підготовки управлінця-практика. Це і теорія та практика 

публічного управління,  інформаційно-аналітичні та комунікативні технології, 

публічне управління економікою та її галузями, Soft skills та комунікації в 

публічному управлінні, реформування публічного управління в умовах 

євроінтеграційних процесів.  

Програма розрахована на термін підготовки 1 рік 4 місяці та передбачає 

90 кредитів ЄКТС на очній та вечірній формі навчання, в якій  будуть 

використовуватись різні види занять: лекції, семінари, консультації,  

неформальна освіта, проходження переддипломної практики. Планується 



широке використання веб-ресурсу, в тому числі й для консультування з 

досвідченими управлінцями-практиками та стейкхолдерами, обов’язковим є 

публічний захист дипломної (магістерської) роботи.   

Загалом розроблена освітньо-професійна програма галузі знань 28 

«Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування», кваліфікації «Магістр публічного управління та 

адміністрування» є цілісною та якісно структурованою, що містить логічно 

узгоджені компоненти, дисципліни необхідні для якісної підготовки 

майбутнього фахівця та відповідає зазначеному другому рівню вищої освіти.  В 

сукупності реалізація освітньо-професійної  програми дозволяє сформувати 

компетентності, необхідні для успішного вирішення управлінських завдань та 

забезпечити відповідність програмних результатів навчання запитам 

потенційних роботодавців (стейкхолдерів).  

Програма може бути рекомендована до затвердження. 
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