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Рецензія

на освітньо-професійну програму підготовки ^добувачів 

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 

281 “Публічне управління та адміністрування” 

у Львівському національному університеті ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

Сьогодні актуальним залишається підготовка висококваліфікованих 

фахівців у галузі управління та адміністрування спроможних розв’язувати 

значущі комплексні проблеми у сфері професійної діяльності, науки та 

інновацій, а також здійснювати, з високим ступенем самостійності, глибоким 

переосмислення наявних знань та практики у сфері публічного управління та 

адміністрування, критичним аналізом, оцінкою і синтезом нових ідей та процесів 

у передових контекстах професійної діяльності. Важливою є можливість 

проводити власну інноваційну діяльність для отримання нових та практично 

спрямованих результатів в галузі управління організаціями (установами) 

публічного сектору.

Саме ці завдання має вирішувати освітньо-професійна програма 

підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 

“Публічне управління та адміністрування”. Зокрема, це методи, методики та 

технології пізнання, моніторингу, аналітичної обробки інформації та 

інтерпретації інформації, концептуальні підходи в публічному управлінні для 

забезпечення вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень, 

впровадження електронного урядування, освітні технології коучингу, методи 

case-study, проектування, моделювання.
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Також, передбачено використання інструментів та обладнання, зокрема: 

інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття та 

реалізації управлінських рішень, спеціальне програмне забезпечення, 

інструменти deep learning, прогнозування, бенчмаркінг та форсайт. Представлена 

освітньо-професійна програма сприяє працевлаштуванню здобувачів другого 

рівня вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та 

адміністрування”, зокрема: керівники, провідні та головні спеціалісти органів 

виконавчої влади, їх управлінь та відділів, експерти, радники, консультанти 

депутатів, секретаріатів місцевих рад, спеціалісти місцевих державних 

адміністрацій, органів місцевого самоврядування, аналітичних відділів інших 

публічних організацій, корпоративних установ, бізнес-структур різних галузей, 

інститутів громадянського суспільства, політичних партій, міжнародних 
проектів.

Таким чином, освітньо-професійна програма підготовки здобувачів 

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та 

адміністрування” у Львівському національному університеті ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького відповідає встановленим 

вимогам до такого типу програм та відповідає сучасним тенденціям і може бути 

використана для навчання здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”.


