
КАФЕДРА ПРАВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 
 

НАША МІСІЯ: 

здійснення підготовки професіоналів-

менеджерів з лідерськими амбіціями, що 

створюють унікальні цінності у сфері 

розвитку бізнесу, управління організаціями, 

державними установами і соціальним 

середовищем. 

 

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ 

НА НАВЧАННЯ 

Необхідно подати сертифікати ЗНО 2016 або 

2017 р.р.: 

1.Українська мова та література. 

2. Історія України. 

3. Географія або  іноземна мова. 

 

Контактна інформація: 

 
Наша адреса: Україна, 79007, 

м. Львів, Клепарівська, 35 
Кафедра права та менеджменту у сфері 

цивільного захисту 
 

Моб. тел.:0677265567, 0979526104, 0984449742, 
0974718998, 0972076848. 
kpmu@ukr.net, 
Інтернет-сторінка: www.ubgd.lviv.ua 

ДОЗВІЛЛЯ 

Спортивні секції, театральна студія, 

конкурси талантів, інтелектуальні турніри 

– кожен студент має можливість цікаво 

проводити вільний час і проявляти свої 

здібності. 

 

 

  

 

 

«Все управління в кінцевому 

рахунку зводиться до 

стимулювання активності інших 

людей» 

 

Лі Якокка 

Львівський державний університет 

безпеки життєдіяльності 

 

спеціальність 

МЕНЕДЖМЕНТ 
за освітнім рівнем 

«бакалавр» 

Запрошуємо на навчання! 

 

mailto:kpmu@ukr.net


 

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦЯ 

 

Бакалавр 
     (4 роки) 

 

 

Магістр 
(1,5 року) 

 

СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖЕР - ЦЕ: 

керівник, амбіційний лідер, що 

генерує енергію людей для 

досягнення поставлених цілей. Це 

управлінець, який  готовий йти 

назустріч нестандартним ситуаціям 

та ризикувати при прийнятті 

важливих рішень. 

 

 

 

МОЖЛИВОСТІ КАР’ЄРНОГО 

ЗРОСТАННЯ 

 
Спеціальність «Менеджмент» формує 

такі компетентності: 

 здатність розв’язувати практичні 

проблеми у сфері управління 

організаціями та їх підрозділами;  

 здатність адаптуватися до нових 

ситуацій; 

 здатність організовувати свою 

діяльність, працювати автономно та у 

команді; 

 здатність вирішувати проблеми в 

професійній діяльності; 

 здатність працювати з 

інформацією: знаходити, оцінювати й 

використовувати інформацію з різних 

джерел; 

 здатність до організації та 

планування, раціонального використання 

часу; 

 здатність до соціальної взаємодії, 

до співробітництва й розв’язання 

конфліктів. 
 

ПРОФЕСІЙНО-ФАХОВА 

ПІДГОТОВКА 

бакалавра з менеджменту 

  

 державне та регіональне 

управління; 

 маркетинг; 

 управління персоналом; 

 основи менеджменту; 

 економічна теорія; 

 логістика; 

 податковий менеджмент; 

 гроші та кредит; 

 тайм менеджмент; 

 управління проектами; 

 організація PR – кампанії; 

 
 

 

За бажанням студенти, придатні до 

військової служби за станом здоров’я 

та морально - діловими якостями, 

можуть проходити підготовку на 

військовій кафедрі Львівського 

державного університету безпеки 

життєдіяльності  України, та 

отримати військове звання «Офіцер 

запасу». 


