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Володимир Загорський,

директор Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії
державного управління при Президентові
України, член-кореспондент НАН України:
«Країну модернізують професійні менеджери»

ЗАГОРСЬКИЙ Володимир Степано
вич – відомий вчений-економіст,
член-кореспондент НАН України,
доктор економічних наук, профе
сор, заслужений діяч науки і техніки
України, директор Львівського ре
гіонального інституту державного
управління Національної академії
державного управління при Прези
дентові України.
Професійний менеджер, досвідче
ний стратег і тактик, неординарна
особистість, яка своїм іміджем та
працею сприяє розвитку Інституту і
розробляє проекти системних ре
форм державного управління в
Україні, активно впливаючи на про
цеси державотворення.
Активна життєва позиція, характер,
світогляд, життєві цінності форму
валися в особливому середовищі –
шахтарському. Адже народився
Володимир Загорський 14 лютого
1956 року в м. Великі Мости Сокаль
ського району Львівської області, у
шахтарській сім’ї. Тут зростав і роз
почав свій шлях сходження до вер
шин… Батько – Загорський Степан
Матвійович – заслужений шахтар,
гірник Львівсько-Волинського вугіль
ного басейну, легендарний бригадир
гірничих прохідників, нагороджений
орденами й медалями. Мати – Загор
ська Іванна Іванівна – дипломований
меліоратор, усе своє життя присвя
тила вихованню дітей.
Володимиру Загорському близь
кими були мужні й сміливі люди –
шахтарі, які щодня творили подвиг.
А тому після закінчення гірничого
училища у 1974 році розпочав тру
дову діяльність на комбінаті «Укр
західвугілля», де працював підзем
ним електрослюсарем шахти № 4
«Великомостівська». Це були його
перші «університети життя», пер
ший досвід і глибоке переконання
як гасло у житті: «Треба? – Роблю!
Знаю! Вмію! Можу!»
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Потім були – служба в армії й знову
навчання. У 1981 році закінчив Львів
ський торгово-економічний інститут
(нині – Львівська комерційна акаде
мія), у 1989 році – аспірантуру Київ
ського торгово-економічного інсти
туту й здобув науковий ступінь кан
дидата економічних наук.
Докторську дисертацію «Проблеми
становлення та функціонування рин
ку цінних паперів у перехідній еко
номіці України» успішно захистив у
1995 році.
Викладацьку діяльність розпочав
асистентом, з 1992 року – доцент,
згодом – професор кафедри фінан
сів і кредиту. У 1993–2003 роках –
декан економічного факультету,
упродовж 2003–2005 років – дирек
тор Інституту економіки та фінансів
Львівської комерційної академії.
У 2005–2006 роках – ректор Націо
нального університету державної
податкової служби України. З 2007
року – директор Львівського регіо
нального інституту державного управ
ління Національної академії держав
ного управління при Президентові
України.
Науковий доробок Володимира
Загорського – 510 наукових та
навчально-методичних праць, се
ред яких: 50 монографій (20 – інди
відуальні дослідження), 70 підруч
ників, посібників і брошур. Наукова
школа налічує успішно захищених:
21 докторську та 67 кандидатських
дисертацій.
Визнаний вчений є членом Ради За
хідного наукового центру НАН України
Міністерства освіти і науки України,
членом Експертно-координаційної
ради з питань професійного розвит
ку державних службовців та поса
дових осіб місцевого самоврядуван
ня Національного агентства з питань
держслужби України.
Багаторічна плідна педагогічна та
наукова діяльність, вагомий внесок
у розвиток національної освіти Воло
димира Загорського відзначені
державою орденом «За заслуги»
III ступеня, численними медалями й
іншими нагородами, зокрема, від
знакою НАН України «За професійні
здобутки». Сім років поспіль Воло
димир Загорський – номінант рей

т ингу «Найбільш впливових особис
тостей західного регіону України» у
категорії «Влада».
«Найвищий патріотизм – це профе
сіоналізм, – так вважає Володимир
Загорський. – А ще – відповідаль
ність та порядність». Адже сам спо
відує оці життєві принципи. Людина
слова і діла, життєвий приклад
якого гідний наслідування.

Сприяти модернізації країни підго
товкою високопрофесійних мене
джерів, компетентних лідерів для
реформ, чесних і відповідальних,
свідомих свого патріотичного
обов’язку – це надважливе держав
не завдання виконує єдиний на
західних теренах України державний
навчальний заклад четвертого рівня
акредитації – Львівський регіональ
ний інститут державного управління.
Навчальний заклад, який нещо
давно відзначив своє двадцятиріччя,
є незаперечним лідером у підготов
ці управлінських кадрів не тільки
серед регіональних інститутів На
ціональної академії, але й на освіт
ньому ринку України, тримає високу
планку якості освіти.
Понад 6000 дипломованих фахів
ців у галузі «Державне управління»
працюють на всіх рівнях законодав
чої та виконавчої влади, беручи най
активнішу участь у процесах рефор
мування системи державного управ
ління. Когорту нової генерації управ
лінців поповнили нещодавно понад
300 випускників Інституту, перед
якими стоїть відповідальне завдан
ня – модернізувати систему дер
жавного управління, а відтак – краї
ну, яка має особливу потребу в
управлінських кадрах.
Діяльність Інституту має певні особ
ливості, адже освітні послуги у галу
зі знань «Державне управління» на
даються здебільшого тим, хто має
вищу освіту та працює на посадах в
органах державної влади та місцево
го самоврядування. Що стосується

конкурентних переваг, такими, зокрема, є: тісний зв’язок
освітнього процесу із практикою державного управління
(захисти магістерських робіт відбуваються також за міс
цем праці слухачів, що дає змогу адаптувати результати
науково-прикладних досліджень до діяльності органів
державної влади); максимальне поєднання наукової та
навчальної складових; стажування слухачів та виклада
чів у відповідних державних органах влади, провідних
навчальних і наукових центрах України та інших держав;
застосування сучасних інтерактивних форм навчально
го процесу (тренінги, «мозкові атаки», ділові ігри) тощо.
Постійні вдосконалення, забезпечення найвищих
стандартів якості надання освітніх послуг, вивчення та
запровадження у навчальний процес передових зару
біжних та вітчизняних навчальних технологій – основні
орієнтири діяльності Інституту, сконцентровані у трьох
напрямках: навчальному, підвищенні кваліфікації та
перепідготовці держслужбовців, організації та коорди
нації наукових досліджень у галузі державного управлін
ня. Цьому сприяє членство Інституту у мережі інститутів
та шкіл із державного управління.
Щороку на денну, заочну та заочно-дистанційну форми
навчання Інститут приймає понад 600 слухачів та студен
тів. На двох факультетах Інституту: державного управлін
ня та місцевого самоврядування, економіки та менедж
менту – навчаються понад 2600 слухачів та студентів. У
Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації щоро
ку підвищують свій професійний рівень понад 3000 пра
цівників органів влади західних областей України.
Фахову підготовку слухачів та студентів забезпечують
найдосвідченіші, висококласні спеціалісти, відомі фахів
ціі в галузі наук з державного управління та економіки. У
колективі працюють академіки і члени-кореспонденти
галузевих Академій наук. Ступінь доктора чи кандидата
наук мають усі науково-педагогічні працівники. Окрім
цього, до навчального процесу щороку залучаються
кращі вітчизняні та зарубіжні фахівці у галузі державно
го управління, досвідчені керівники.

Потужності навчальному закладу додає невпинний
розвиток науки «Державне управління». Над докторськи
ми та кандидатськими дисертаціями працюють понад
150 осіб. В Інституті діє спеціалізована вчена рада у
галузі науки «Державне управління», в якій захистили
понад сто кандидатських дисертацій. Відкрили аспіран
туру для підготовки фахівців вищої кваліфікації у галузі
економічних наук.
Науково-педагогічні працівники мають можливість
оприлюднити результати своїх наукових досліджень у
фахових наукових виданнях, які індексуються у міжна
родних наукометричних базах: Index Copernicus, Google
Scholar. До послуг науковців, слухачів та студентів –
бібліотека з книжковим фондом понад 80 тисяч примір
ників.
Інститут співпрацює майже із 20 країнами світу та 50
організаціями, установами та навчальними закладами
в галузі підготовки державних службовців, зокрема
Австрії, Великобританії, Канади, Німеччини, Польщі,
США, Франції, Швейцарії, Швеції тощо.
У житті навчального закладу розпочинається відпові
дальний етап – вступна кампанія. Цьогорічна вступна
кампанія особлива тим, що Інститут здійснює підготов
ку здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра,
магістра та доктора філософії, за новими спеціальнос
тями, затвердженими МОН України: «Публічне управлін
ня та адміністрування», «Економіка», «Менеджмент»
(денна та заочна форми навчання).
Виключним правом Національної академії державно
го управління при Президентові України та її регіональ
них інститутів як вищого навчального закладу з особли
вими умовами навчання є, зокрема, й підготовка осіб за
спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністру
вання» галузі знань «Управління та адміністрування» –
для роботи на посадах державної служби (включно –
найвища категорія «А») та служби в органах місцевого
самоврядування.
1 квітня 2016 року розпочинаємо прийом документів
на спеціальність «Публічне управління та адмініструван
ня» (магістерська програма), на денну та заочну форми
навчання. Документи вступників прийматимуть до
10 червня. На навчання за державним замовленням
можуть претендувати виключно громадяни України, за
скеруванням органів державної влади та місцевого
самоврядування, які мають вищу освіту (диплом бака
лавра, спеціаліста, магістра).
Окрім цього, Інститут здійснює набір студентів на
суміжні спеціальності: «Менеджмент», «Економіка»,
«Публічне управління», на бакалаврські та магістерські
програми (денна та заочна форми навчання). На бака
лаврські програми документи прийматимуть з 11 липня
до 27 липня, а на магістерські – з 13 липня до 20 серп
ня. Тож запрошуємо на навчання тих, хто вирішив отри
мати управлінську освіту!
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