
  

 

Чому необхідно здобувати освітній 

рівень магістра  

 

ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького – 

ЗВО, який забезпечує підготовку 

професійних управлінців необхідних у 

конкурентному середовищі для 

забезпечення потреби у належному 

ресурсно-кадровому потенціалі системи 

адміністративного менеджменту.  

Фаховий, креативний та 

інноваційний підхід колективу кафедри 

до навчального процесу, а також доступна 

оплата за навчання забезпечить 

абсолютний позитивний ефект у здобутті 

освітнього рівня магістра публічного 

управління та адміністрування. 

 

 

Можливі місця працевлаштування 

майбутніх магістрів: 

 
- органи державної влади; 

- органи місцевого самоврядування; 

- робота в неурядових організаціях; 

- державні та комунальні підприємства; 

- установи соціально-гуманітарної сфери. 

 

 

 

 
 

 

Детальна інформація про умови вступу і 

навчання, зміст навчальних програм, 

відгуки випускників розміщені на сайті 

університету: www.lvet.edu.ua. 

 

Контакти : 

Завідувач кафедри публічного 

управління та адміністрування,  

професор Парубчак Іван Орестович, 

доктор наук з державного управління  

+38067-341-7353. 

 

Україна, 79010, м. Львів, 

 вул. Пекарська, 50. 

Web-сайт університету: www.lvet.edu.ua. 

 

Приймальна комісія: 
тел.  (032) 239-26-13 

097-063-35-12 – Київстар 

063-434-52-50 – life:) 

095-030-44-79 – МТС  

тел.: (032) 239-26-19 

e-mail: pk@lvet.edu.ua 
 

 

 ЛЬВІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ  ВЕТЕРИНАРНОЇ 

МЕДИЦИНИ  ТА  БІОТЕХНОЛОГІЙ  ІМЕНІ 
С.З. ҐЖИЦЬКОГО 

 
Факультет  економіки та менеджменту 

 
Для здобувачів ОР «Магістр» 

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ  
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

 
 

 
 

 

 
 

 
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО  УПРАВЛІННЯ 

ТА  АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

+38067-341-7353, parubchak_io@ukr.net 

http://www.lvet.edu.ua/
http://www.lvet.edu.ua/
mailto:pk@lvet.edu.ua


 
Львівський національний  університет 

ветеринарної  медицини  та  біотехнологій 

імені С.З. Ґжицького (ЗВО IV рівня 

акредитації) проводить підготовку магістрів 

за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування»  

 
Видається диплом освітнього рівня 

«Магістр». 

Присвоюється кваліфікація магістра 

публічного управління та адміністрування. 

 

Термін навчання: 

денна форма навчання 1 рік 4 місяці. 

вечірня форма навчання 1 рік 4 місяці. 

 

Науково-педагогічний склад 

кафедри:  

- завідувач кафедри, доктор наук з 

державного управління,  

професор ПАРУБЧАК  Іван  Орестович; 

- доцентів, кандидатів економічних наук - 4 

осіби; 

- старших викладачів, кандидатів наук з 

державного управління - 2 особи;  

- старших викладачів, кандидатів 

економічних наук - 1 особа; 

- асистентів - 2 особи; 

- аспірантів - 11 осіб. 

 

 

 

УМОВИ  ВСТУПУ: 

 

 Магістерський тест навчальної 

компетентності 

(для здобувачів на основі диплома 

бакалавра) 

 Фаховий іспит (усна форма)  

 
На кафедрі функціонує денна та вечірня 

форма аспірантури зі спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування». 

 

Професійна діяльність майбутнього 

управлінця: 

- аналіз економічних і соціальних процесів; 

- складання прогнозів і програм; 

- формування бізнес-планів розвитку району, 

області, регіону; 

- державне та регіональне управління; 

- розробка стратегій управління комунальними 

підприємствами; 

- координація роботи органів державної влади і 

місцевого самоврядування; 

- управління потенціалом у системі місцевого 

самоврядування; 

- розробка та реалізація інноваційних проектів; 

- встановлення і розвиток комунікаційних 

зв’язків; 

- контроль і оцінка діяльності комунальних 

закладів; 

- організація праці управління в сучасних 

умовах децентралізації. 

 
 

 

 

 
 

До ваших послуг: 

 зручне розміщення навчальних 

корпусів; 

 комп’ютерні класи, сучасні 

технології навчання; 

 доступні гуртожитки на території 

університету; 

 бібліотека з читальним залом; 

 центр первинної медичної 

допомоги; 

 сучасний фізкультурно-оздоровчий 

комплекс. 
 

 

 


