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Володимир ЗАГОРСЬКИЙ:
“Країну модернізують професійні управлінці, лідери
для реформ – чесні, відповідальні, свідомі свого
патріотичного обов’язку”
Надважливу місію підготовки нової
генерації професіоналів-управлінців, лідерів
для реформ у Західному регіоні виконує саме
Львівський
регіональний
інститут
державного управління Національної академії
державного управління при Президентові
України (далі – Інститут), який відзначає
своє двадцятип’ятиріччя. Адже на сьогодні,
коли у країні відбувається реформування усіх
галузей, зокрема й галузі державного
управління, їй вкрай необхідні професійно
підготовлені управлінські кадри.
Створений Указом Президента України № 824 від 11.09.1995 р.,
Львівський регіональний інститут державного управління як структурний
підрозділ Національної академії державного управління при Президентові
України є профільним державним закладом вищої освіти IV рівня
акредитації у системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування і
єдиним державним навчальним закладом на західних теренах України,
який готує управлінців для восьми областей Західної України, керівників
перспективних проектів національного та міжнародного рівнів.
Пройшовши свій двадцятип’ятирічний шлях становлення та
розвитку, Інститут тримає найвищу планку якості освіти не лише у
Західному регіоні, але й в Україні. Це потужний освітній, науковий та
методологічний центр державотворення, що впливає на прийняття
стратегічно важливих державно-управлінських рішень, процеси
кадрового і наукового забезпечення адміністративної, політичної,
економічної та соціальної реформ в Україні.
У своїй діяльності, яка сконцентрована у трьох напрямках –
навчальному, підвищенні кваліфікації та перепідготовці держслужбовців,
9

організації та координації наукових досліджень у галузі державного
управління та місцевого самоврядування, Інститут зорієнтований на
постійні вдосконалення та забезпечення найвищих стандартів якості
надання освітніх послуг, запровадження у навчальний процес передових
зарубіжних навчальних технологій. Цьому сприяє членство Інституту
у мережі інститутів та шкіл із державного управління Центральної
та Східної Європи та у Європейській асоціації з акредитації навчальних
закладів із державного управління. До навчального процесу щороку
залучаються кращі вітчизняні та зарубіжні фахівці у галузі державного
управління, досвідчені керівники. Навчальний процес Інституту
забезпечують високопрофесійні науково-педагогічні працівники п’яти
кафедр.
Двадцять п’ять років відділяє нас відтоді, як Львівський філіал
Української академії державного управління при Президентові України
невеликим штатом працівників із 14 осіб та професорсько-викладацьким
колективом із 19 осіб розпочав реалізацію своїх основних функцій –
підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців як основної
складової державної програми кадрового забезпечення. Першими
слухачами були лише 50 осіб.
На сьогодні штат Інституту налічує 175 осіб; професорськовикладацький колектив складається із 70 науково-педагогічних працівників,
серед яких: 20 докторів наук – 10 професорів та 30 кандидатів наук –
20 доцентів. В Інституті працює член-кореспондент НАН України та
шість академіків, членів-кореспондентів галузевих академій наук; сім
науково-педагогічних працівників Інституту мають ступінь доктора наук
з державного управління. Серед науково-педагогічних працівників двоє
мають звання “Заслужений працівник освіти України”, двоє –
“Заслужений діяч науки і техніки України”, двоє – “Заслужений економіст
України”. Це – потужний науковий та педагогічний потенціал Інституту.
За увесь період діяльності Інституту підготовлено понад 8000
дипломованих фахівців у сфері державного управління та місцевого
самоврядування і майже 2000 кваліфікованих управлінців для національної
економіки. У Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації свій
професійний рівень підвищили майже 30 тисяч працівників органів
місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування західних областей
України. У докторантурі Інституту над докторськими дослідженнями
працювали понад 30 докторантів, в аспірантурі навчалися більше 200
аспірантів та здійснювали підготовку більше 200 здобувачів наукового
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ступеня. На виконання завдання Президента України щодо реалізації
Програми економічних реформ в Інституті відкрито аспірантуру з
підготовки фахівців вищої кваліфікації економічного напрямку.
Для оприлюднення та захисту дисертацій в Інституті працюють
постійно діючі спеціалізовані вчені ради. З 2002 р. діє спеціалізована
вчена рада К35.860.01 із правом прийняття до розгляду та проведення
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з
державного управління за спеціальностями: 25.00.01 – теорія та
історія державного управління; 25.00.02 – механізми державного
управління; 25.00.04 – місцеве самоврядування. З 2011 р. в Інституті
діє спеціалізована вчена рада Д 35.860.02 із правом прийняття до
розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора та кандидата економічних наук за спеціальностями:
08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (з державного та
корпоративного сектору). Загалом, у спеціалізованих радах Інституту
успішно захищено 164 дисертації.
Фахове наукове керівництво та консультування, ефективна
робота кафедральних наукових колективів, оптимальний навчальний план
та рівень викладання, індивідуальний підхід до кожного здобувача в
сукупності дають високу результативність роботи аспірантури та
докторантури Інституту. Загалом, відсоток захищених дисертацій
становить: 52% – для випускників докторської програми; 45% – для
кандидатських дисертацій, підготовлених випускниками аспірантури;
60% – для здобувачів наукового ступеня.
З огляду на провідну роль Інституту у створенні освітньої і
наукової галузі “Державне управління”, щороку розширюються межі
міжнародного співробітництва. Інститут співпрацює із 20 країнами
світу та 40 організаціями, установами та навчальними закладами в
галузі підготовки державних службовців, зокрема Німеччини, США,
Польщі, Австрії, Великобританії, Канади тощо.
Забезпечення інтеграції навчального процесу та здійснення наукової
діяльності є можливим завдяки якісній підготовці й виданню наукової,
навчальної, навчально-методичної, науково-практичної та довідкової
літератури, випуску фахових наукових періодичних видань, що сприяє
поширенню наукових здобутків серед науковців, вивченню та
узагальненню досвіду роботи управлінців-практиків. Від часу свого
заснування Інститут щорічно є ініціатором та організатором
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міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій,
учасники яких обмінюються досвідом та знаннями, дискутують,
розробляють пропозиції щодо реформування системи публічного
управління в Україні, публікують свої міркування для подальшого вивчення
проблемних питань у матеріалах науково-комунікативних заходів.
Навчання в Інституті надає усі можливості для професійного
зростання, розвитку політичної кар’єри. Сформовані через систему
знань, отриманих в Інституті, та навиків практичної діяльності
випускники приходять до управління державою на всіх рівнях законодавчої
та виконавчої влади, привносячи у свої колективи нові задуми, цікаві ідеї,
свою наснагу і бажання бути корисними Вітчизні.
Львівський регіональний інститут державного управління
відзначає своє двадцятип’ятиріччя, займаючи лідерські позиції у
підготовці управлінських кадрів не лише серед аналогічних регіональних
інститутів Національної академії державного управління при
Президентові України, але й загалом на освітньому ринку України.
Усе, чого вдалося досягти Інституту за минулі двадцять п’ять
років, є результатом сумлінної, самовідданої, творчої праці
високопрофесійного та згуртованого колективу однодумців, який має
величезний потенціал працювати на перспективу, виконуючи надзвичайно
важливу місію – впливати на формування ефективної системи
державного управління через підготовку нової формації державних
менеджерів. Адже країну модернізують професійні управлінці, лідери для
реформ – чесні, відповідальні, свідомі свого патріотичного обов’язку.

Загорський Володимир Степанович –
директор ЛРІДУ НАДУ,
член-кореспондент НАН України,
д. е. н., професор, заслужений діяч
науки і техніки України
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