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ЛЬВІВ - 2023 
  



ІСТОРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Львівський торговельно-економічний університет – спадкоємець 

славних традицій з підготовки фахівців торговельної справи, що розпочав свою 

діяльність у Львові в першій половині XIX ст. 

 

1816 – 1825 рр. Цісарсько-королівська реальна школа у Львові з 

торговельним спрямуванням 

1825 – 1835 рр. Цісарсько-королівська підготовча школа технічних і 

торговельних спеціальностей у Львові 

1835 – 1844 рр. Цісарсько-королівська реально-торговельна академія у 

Львові 

1844 – 1875 рр. Цісарсько-королівська технічна академія у Львові з 

торговельним відділенням 

1875 – 1899 рр. Торговельна школа у Львові 

1899 – 1902 рр. Цісарсько-королівська вища торговельна школа у Львові 

1902 – 1922 рр. Цісарсько-королівська торговельна академія у Львові 

1922 – 1938 рр. Вища школа закордонної торгівлі у Львові 

1938 – 1939 рр. Академія закордонної торгівлі у Львові 

1939 – 1942 рр. Львівський інститут радянської торгівлі 

1942 – 1944 рр. Торговельно-фахові курси у Львові 

1944 – 1947 рр. Львівський інститут радянської торгівлі 

1947 – 1994 рр. Львівський торговельно-економічний інститут 

1994 – 2016 рр. Львівська комерційна академія 

з квітня 2016 р. Львівський торговельно-економічний університет 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/universitet/history/  

  

http://www.lute.lviv.ua/universitet/history/


УМОВИ ПРИЙОМУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ 

Прийом на навчання до Університету проводиться на перший курс на 

основі повної загальної середньої освіти для підготовки фахівців з вищою 

освітою за ступенем бакалавра за денною та заочною формами навчання (табл. 

1). 

Таблиця 1 

Перелік спеціальностей (освітніх програм), за якими здійснюється 

підготовка фахівців з вищою освітою в Університеті за ступенем бакалавра 

при вступі на перший курс з нормативним строком навчання 

 
Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

освітня програма 

Конкурсний відбір за 

результатами 

Строки реєстрації 

заяв, конкурсного 

відбору та 

зарахування на 

навчання 

ЕКОНОМІКА 

 міжнародна економіка 

 економіка та бізнес-аналітика 

підприємства  

 бізнес економіка  

НМТ 2023 року 

 

або 

 

НМТ 2022 року 

 

або 

 

ЗНО 2020 – 2021 років з 

трьох конкурсних 

предметів (перший, другий, 

третій предмети) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстрація 

електронних 

кабінетів 

вступників, 

завантаження 

необхідних 

документів: 

з 01 липня 

 

 

 

 

Прийом заяв та 

документів:  

 з 19 липня до 31 

липня 

 

 

 

 

Формування 

рейтингових списків 

вступників: 

не пізніше 05 серпня 

 

 

 

 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

 облік і оподаткування 

 діджитал облік та управління 

фінансами 

 управлінський облік, контроль 

та бізнес-консалтинг 

 обліково-правове забезпечення 

управління бізнесом 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, 

СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ 

РИНОК 

 фінанси, банківська справа та 

страхування 

 фіскальне та митне 

адміністрування 

 фінансово-економічна безпека 

та фондовий ринок 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 менеджмент 

МАРКЕТИНГ 

 маркетинг 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ 

 підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

 логістика та менеджмент 

продажів 

 товарознавство та експертиза 

в митній справі 

 митна справа 

 товарознавство та 

торговельне підприємництво 

ЖУРНАЛІСТИКА 



 реклама у бізнесі Надання 

рекомендацій до 

зарахування та 

оприлюднення 

списку 

рекомендованих для 

вступників: 

не раніше 09 серпня 

 

 

 

 

Зарахування –  

не раніше 10 серпня 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ 

 міжнародні економічні 

відносини 

 міжнародний бізнес 

ПРАВО 

 право 

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ 

 комп’ютерні науки 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА 

СПРАВА 

 готельно-ресторанна справа 

 ресторанний сервіс і основи 

харчових виробництв 

ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ 

 туризм 

 медичний та оздоровчий 

туризм 

 організація управління 

туризмом та індустрією гостинності 

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 харчові технології 

 технологія та організація 

ресторанного бізнесу 

 експертиза та біотехнології 

харчування 

НМТ 2023 року 

або НМТ 2022 року 

або ЗНО 2020–2021 років з 

трьох конкурсних 

предметів (перший, другий, 

третій предмети) 

або мотиваційний лист 

 Термін навчання: 3 р. 10 міс. (відповідно до стандартів вищої освіти) 

 

Прийом на навчання до Університету на основі освітнього рівня фахового 

молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється на старші курси зі скороченим строком 

навчання для підготовки фахівців з вищою освітою за ступенем бакалавра за 

денною та заочною формами навчання (табл. 2). 

Таблиця 2 

Перелік спеціальностей (освітніх програм), за якими здійснюється 

підготовка фахівців з вищою освітою в Університеті за ступенем бакалавра зі 

скороченим строком навчання 

 
Бакалавр на основі здобутого ОПС фахового молодшого бакалавра,  

ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста (НРК5) 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

освітня програма 

Конкурсний відбір за 

результатами 

Строки реєстрації 

заяв, конкурсного 

відбору та 

зарахування на 

навчання 

ЕКОНОМІКА 

 міжнародна економіка 

 бізнес економіка  

НМТ 2023 року 

 

або 

 

НМТ 2022 року 

 

або 

Реєстрація 

електронних 

кабінетів 

вступників, 

завантаження 

необхідних 

документів: 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

 облік і оподаткування 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА 

СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА 



ФОНДОВИЙ РИНОК 

 фінанси, банківська справа 

та страхування 

 фіскальне та митне 

адміністрування 

 

ЗНО 2020 – 2021 років з двох 

конкурсних предметів 

(перший, другий предмети) 

з 01 липня 

 

 

Прийом заяв та 

документів:  

з 19 липня до 31 

липня 

 

 

Формування 

рейтингових 

списків вступників: 

не пізніше 05 

серпня 

 

 

Надання 

рекомендацій до 

зарахування та 

оприлюднення 

списку 

рекомендованих 

для вступників: 

не раніше 09 серпня 

 

 

Зарахування –  

не раніше 10 серпня 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 менеджмент 

МАРКЕТИНГ 

 маркетинг 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА 

ТОРГІВЛЯ 

 підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

 товарознавство та 

експертиза в митній справі 

 товарознавство та 

торговельне підприємництво 

ЖУРНАЛІСТИКА 

 реклама у бізнесі 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ 

 міжнародні економічні 

відносини 

ПРАВО 

 право 

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ 

 комп’ютерні науки 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА 

СПРАВА 

 готельно-ресторанна справа 

ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ 

 туризм 

 медичний та оздоровчий 

туризм 

 організація управління 

туризмом та індустрією 

гостинності 

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 харчові технології 

НМТ 2023 року 

або НМТ 2022 року 

або ЗНО 2020 – 2021 років з 

двох конкурсних предметів 

(перший, другий предмети) 

або мотиваційний лист 

 Термін навчання: 1 р. 10 міс. або 2 р. 10 міс. в залежності від вимог стандартів вищої 

освіти 

 

Вартість навчання в Університеті при вступі на освітній рівень бакалавра 

за денною та заочною формами навчання (табл. 3). 

Таблиця 3 

Ліцензовані обсяги та вартість навчання в Університеті при вступі на 

освітній рівень бакалавра за денною та заочною формами навчання 

 

Спеціальність Освітньо-професійна 

програма 

(акредитація**) 

Ліцензовані обсяги 
Вартість першого року 

навчання, грн. Код 
Назва 

(акредитація) 



Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

051 

Економіка 
(акредитована, 

сертифікат УП 

№14011240 від 

18.07.2019 р. термін дії 

до 01.07.2024 р.) 

Бізнес-економіка 5 5 

24250 17700 

Міжнародна 

економіка 
15 5 

Економіка та 

бізнес-аналітика 

підприємства 

5 5 

061 

Журналістика 
(акредитована, 

сертифікат УП 

№14011239 від 

18.07.2019 р. термін дії 

до 01.07.2024 р.) 

Реклама у бізнесі 25 5 24250 17700 

071 

Облік і 

оподаткування 
(акредитована, 

сертифікат НІ 

№1485948 від 

21.08.2017 р. термін дії 

до 01.07.2025 р.) 

Облік і 

оподаткування 
(акредитована, 

сертифікат УП 

№14007079 від 

11.07.2018 р. термін дії 

до 01.07.2023 р.) 

15 5 

24250 17700 

Діджитал облік та 

управління 

фінансами 

5 5 

Управлінський 

облік, контроль та 

бізнес-консалтинг 

5 5 

Обліково-правове 

забезпечення 

управління 

бізнесом 

5 5 

072 

Фінанси, 

банківська справа, 

страхування та 

фондовий ринок 
(акредитована, 

сертифікат НІ 

№1485947 від 

21.08.2017 р. термін дії 

до 01.07.2025 р.) 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 
(акредитована, 

сертифікат УП 

№14007080 від 

11.07.2018 р. термін дії 

до 01.07.2023 р.) 

25 20 

24250 17700 

Фіскальне та 

митне 

адміністрування 

10 5 

Фінансово-

економічна безпека 

та фондовий ринок 

5 5 

073 

Менеджмент 
(акредитована, 

сертифікат НІ 

№1485950 від 

21.08.2017 р. термін дії 

до 01.07.2026 р.) 

Менеджмент 
(акредитована, 

сертифікат УП 

№14007081 від 

11.07.2018 р. термін дії 

до 01.07.2023 р.) 

60 20 24250 17700 

075 Маркетинг 

Маркетинг 
(акредитована, 

сертифікат УП 

№14007082 від 

11.07.2018 р. термін дії 

до 01.07.2023 р.) 

50 10 24250 17700 

076 

Підприємництво 

та торгівля 
(акредитована, 

сертифікат НІ 

№1485949 від 

21.08.2017 р. термін дії 

до 01.07.2025 р.) 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова діяльність 

20 10 

24250 17700 
Логістика та 

менеджмент 

продажів 

20 5 



Товарознавство та 

експертиза в 

митній справі 
(акредитована, 

сертифікат УП 

№14007084 від 

11.07.2018 р. термін дії 

до 01.07.2023 р.) 

25 30 

Товарознавство та 

торговельне 

підприємництво 
(акредитована, 

сертифікат УП 

№14007083 від 

11.07.2018 р. термін дії 

до 01.07.2023 р.) 

15 20 

Митна справа 30 5 

081 Право 

Право 
(акредитована, 

сертифікат УП 

№14007085 від 

11.07.2018 р. термін дії 

до 01.07.2023 р.) 

90 50 25500 18600 

122 

Комп’ютерні 

науки 
(акредитована, 

сертифікат УП 

№14011242 від 

18.07.2019 р. термін дії 

до 01.07.2024 р.) 

Комп’ютерні науки 75 5 24250 17700 

181 Харчові технології 

Харчові технології 
(акредитована, 

сертифікат УП 

№14010724 від 

09.07.2019 р. термін дії 

до 01.07.2024 р.) 

20 20 

24250 17700 
Технологія та 

організація 

ресторанного 

бізнесу 

10 5 

Експертиза та 

біотехнології 

харчування 

10 5 

241 
Готельно-

ресторанна справа 

Готельно-

ресторанна справа 
(акредитована, 

сертифікат 431 від 

16.06.2020 р. термін дії 

до 16.06.2025 р.) 

60 20 

24250 17700 

Ресторанний сервіс 

і основи харчових 

виробництв 

15 5 

242 

Туризм і рекреація 
(акредитована, 

сертифікат УП 

№14011243 від 

18.07.2019 р. термін дії 

до 01.07.2024 р. 

Туризм  20 5 

24250 17700 

Медичний та 

оздоровчий туризм 
15 5 

Організація 

управління 

туризмом та 

індустрією 

гостинності 

10 5 

292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

20 5 24250 17700 



(акредитована, 

сертифікат НІ 

№1485943 від 

21.08.2017 р. термін дії 

до 01.07.2027 р.) 

Міжнародний 

бізнес 
10 5 

Примітки:  

* - підготовка іноземних громадян здійснюється за акредитованими освітніми програмами в 

межах загального ліцензованого обсягу. Вартість навчання для іноземних здобувачів становить 

1500,00 доларів США за рік (оплата здійснюється в гривневому еквіваленті за курсом НБУ в день 

оплати);  

** - у графі «Освітньо-професійна програма», де не вказана інформація про акредитацію 

означає, що освітня програма знаходиться у процесі акредитації та завершиться до початку вступної 

кампанії або завершення навчання. 
 

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі 

до Університету 

 

Вступники при вступі на освітній рівень бакалавра подають заяви тільки 

в електронній формі.  

Заяви в електронній формі подаються вступниками шляхом заповнення 

електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією 

Університету у порядку, визначеному законодавством. 

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та 

регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, 

та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції. 

Університет створює консультаційний центр при Приймальні комісії для 

надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. 

Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу 

вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в 

електронній формі, завантаження додатка до документа про освіту, на основі 

якого відбувається вступ. 

 

  



ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 

 

Спеціальність 051 "Економіка" 

 

Освітня програма "Бізнес - економіка" 

 

Метою освітньо-професійної програми “Бізнес-економіка” для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 “Економіка” галузі 

знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” є забезпечення підготовки фахівців, 

які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і 

практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної 

області діяльності. А саме: аналізувати та оцінювати політичні та економічні 

чинники і ризики ведення бізнесу; знаходити і оцінювати нові ринкові 

можливості, формувати і оцінювати бізнес-ідеї, розробляти бізнес-плани та 

бізнес-моделі для створення нового бізнесу; оцінювати та техніко-економічно 

обґрунтовувати інноваційні проекти; володіти навичками реалізації проектної 

діяльності; управляти ризиками підприємницької діяльності.  

Освітньо-професійна програма “Бізнес-економіка” спрямована на 

підготовку бакалаврів, які володітимуть інструментами та методами створення 

нового бізнесу, матимуть специфічні знання, а також вмітимуть управляти і 

забезпечувати розвиток бізнесу в умовах невизначеності. 

Освітньо-професійна програма сфокусована на підготовці фахівців, рівень 

компетентностей яких дозволятиме ефективно розв’язувати різноманітні 

практичні проблеми в сфері економіки загалом та бізнесу зокрема на різних 

рівнях їх організації, агрегації та управління; при цьому акцент робиться на 

формуванні системи знань та аналітичних, комунікативних, організаторських, 

підприємницьких навичок комплексного вирішення завдань щодо побудови 

успішного бізнесу та забезпечення механізму його ефективного 

функціонування та розвитку  в сучасних умовах. 

Програма дає можливість оволодіти знаннями з фундаментальних 

економічних дисциплін, економіки сучасних підприємств та їх бізнесу, 

міжнародної економіки, фінансів, бізнес-планування, моделювання діяльності 

суб’єктів бізнесу, менеджменту, маркетингу, системного аналізу діяльності 

бізнес-організацій різного типу тощо; навичками та уміннями створення 

власного конкурентоспроможного бізнесу, розробки стратегій розвитку 

підприємства та його бізнесу, ведення інноваційного підприємництва на 

місцевому, регіональному, національному, міжнародному та глобальному 

рівнях. 

Бакалаври за ОПП “Бізнес-економіка” отримують кваліфікацію “бакалавра 

бізнес - економіки”, які є фахівцями з бізнес-економіки зі знанням англійської 

мови. Вони матимуть можливість працювати на посадах економістів, бізнес-

аналітиків, бізнес-консультантів, експертів із питань фінансово-економічної 

безпеки, керівників бізнес-проектів у бізнес-організаціях; оглядачами з 

економічних питань у ділових ЗМІ; практикувати освітню та наукову діяльність 

у вищих навчальних закладах і дослідницьких центрах (здійснюючи складні 

економічні дослідження і наукові проекти, розробляючи соціально-економічні 

прогнози, займаючись викладанням навчальних курсів); очолювати й 

професійно керувати бізнес-організаціями та їх підрозділами (стратегічного 



планування та управління, маркетингу, збуту, розвитку персоналу, 

інноваційного розвитку, фінансів тощо); започаткувати та розвивати власний 

бізнес; працювати у державних органах та органах місцевого самоврядування, 

адміністративних установах і публічних закладах. Випускники бакалаврату 

матимуть можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти та набувати додаткових кваліфікацій в системі післядипломної 

освіти. 

 

Детальніше http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/biznes-ekonomika/?L=1940 

 

Освітня програма "Міжнародна економіка" 

 

Метою освітньо-професійної програми “Міжнародна економіка” для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 “Економіка” 

галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” є забезпечення підготовки 

фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними 

знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань в 

сфері міжнародної економіки. А саме: оцінювати проблеми та тенденції 

розвитку міжнародної економічної діяльності країни, окремих регіонів, 

підприємств; моделювати ринкові ситуації, вирішувати окремі економічні 

завдання функціонування підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринку; 

застосовувати сучасні методи діагностики й антикризового управління для 

підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства; 

аналізувати світові ринки, розробляти бізнес-план виходу на зовнішній ринок 

та вести міжнародний бізнес в умовах конкуренції. 

Освітньо-професійна програма “Міжнародна економіка” спрямована на 

підготовку бакалаврів, які матимуть специфічні знання, володітимуть 

навичками ділового спілкування з іноземними партнерами, інструментами та 

методами розвитку міжнародної економіки, а також вмітимуть управляти та 

забезпечувати розвиток бізнесу на зовнішньому ринку.  

Освітньо-професійна програма сфокусована на підготовці фахівців, рівень 

компетентностей яких дозволятиме ефективно розв’язувати різноманітні 

практичні проблеми в сфері економіки загалом та міжнародної економіки 

зокрема на різних рівнях їх організації, агрегації та управління; при цьому 

акцент робиться на формуванні системи знань та аналітичних, комунікативних, 

організаторських, управлінських навичок комплексного вирішення завдань 

щодо забезпечення ефективного розвитку  міжнародної економіки в сучасних 

умовах. 

Програма дає можливість оволодіти знаннями з фундаментальних 

економічних дисциплін, фінансів, менеджменту, маркетингу, логістики, бізнес-

планування, економіки зарубіжних країн, міжнародної економіки та 

міжнародної економічної діяльності України, міжнародної торгівлі, 

міжнародної бізнес-аналітики, обліку у зарубіжних країнах та міжнародних 

митних регуляторів, зовнішньоекономічної діяльності підприємства, сучасної 

зовнішньоекономічної політики зарубіжних країн тощо; навичками та уміннями 

розробки стратегій виходу підприємства на міжнародний ринок. 

Бакалаври за ОПП “Міжнародна економіка” отримують кваліфікацію 

“бакалавра з міжнародної економіки”, які є фахівцями з міжнародної економіки зі 

http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/biznes-ekonomika/?L=1940


знанням іноземної мови. Вони матимуть можливість працювати на посадах 

керівника підприємства (спільного, іноземного, з іноземними інвестиціями); 

директора (заступника директора) з міжнародних зв’язків; начальника 

міжнародного відділу підприємства; фахівця відділу зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства; економіста зі збуту; економіста з договірної та 

претензійної роботи; економіста з міжнародної торгівлі; аналітика із дослідження 

товарного ринку; фінансового (інвестиційного) аналітика; економічного радника; 

консультанта (експерта) із зовнішньоекономічних питань; менеджера із 

зовнішньоекономічної діяльності; фахівця державної служби; практикувати 

освітню та наукову діяльність у закладах вищої освіти і дослідницьких центрах; 

започаткувати та розвивати власний бізнес.  

Випускники можуть бути працевлаштованими на підприємствах різних 

галузей економіки, форм власності та організаційно-правових форм 

господарювання - суб’єктах зовнішньоекономічної діяльності; в суб’єктах бізнесу 

у сфері міжнародної торгівлі та туризму; в торгово-промислових палатах; в 

іноземних представництвах підприємств України; в банках та брокерських 

компаніях; на товарних, фондових та валютних біржах; в інвестиційних та 

страхових компаніях; в агентствах з маркетингових досліджень та реклами та ін. 

Випускники бакалаврату матимуть можливість продовжувати освіту за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти та набувати додаткових кваліфікацій в 

системі післядипломної освіти. 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/mecon/?L=1940 

 

Освітня програма "Економіка та бізнес-аналітика підприємства" 

 

Метою освітньо-професійної програми “Економіка та бізнес-аналітика 

підприємства” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 051 “Економіка” галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові 

науки” є забезпечення підготовки фахівців, які володіють сучасним 

економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, 

необхідними для розв’язання завдань господарської діяльності підприємства. А 

саме: оцінювати проблеми і тенденції соціально-економічного розвитку країни, 

регіонів, галузей економіки, підприємств; аналізувати та прогнозувати вплив 

макро- та мікроекономічних чинників на стан бізнес-середовища; моделювати 

ринкові ситуації функціонування підприємства на внутрішньому та зовнішньому 

ринках; використовувати прикладні програми і комп’ютерні технології для 

вирішення аналітичних завдань в економіці; розробляти бізнес-план 

підприємницького проекту; ідентифікувати, оцінювати та аналізувати економічні 

ризики; розробляти стратегії підприємства в умовах конкуренції. 

Освітньо-професійна програма “Економіка та бізнес-аналітика 

підприємства” спрямована на підготовку бакалаврів, які матимуть специфічні 

знання, володітимуть навичками, інструментами та методами аналітичного 

дослідження економічних процесів, економічного обґрунтування управлінських 

рішень, а також вмітимуть забезпечувати розвиток підприємства в умовах 

невизначеності та конкуренції.  

Освітньо-професійна програма сфокусована на підготовці фахівців, рівень 

компетентностей яких дозволятиме ефективно розв’язувати різноманітні 

http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/mecon/?L=1940


практичні проблеми в сфері економіки загалом та економіки підприємства 

зокрема; при цьому акцент робиться на формуванні системи знань та 

аналітичних, комунікативних, організаторських, управлінських навичок 

комплексного вирішення завдань забезпечення ефективного розвитку  

підприємства в сучасних умовах. 

Програма дає можливість оволодіти знаннями з фундаментальних 

економічних дисциплін, фінансів, статистики, менеджменту, маркетингу, 

логістики, бізнес-планування, економіки та бізнес-аналітики підприємств 

різних галузей, міжнародної бізнес-аналітики, обліку у прикладних програмних 

рішеннях, методів та систем штучного інтелекту та інтелектуального аналізу 

даних, економіки та організації інноваційної діяльності, проектного аналізу, 

управління витратами та ціноутворення, навичками та уміннями розробки 

стратегій підприємства в ринковому середовищі. 

Бакалаври за ОПП “Економіка та бізнес-аналітика підприємства” 

отримують кваліфікацію “бакалавра з економіки та бізнес-аналітики 

підприємства”. Вони матимуть можливість працювати на посадах керівника 

підприємства; заступника керівника з економіки, виробництва, збуту та 

фінансів; начальника фінансово-економічної служби; економіста-аналітика; 

фінансового аналітика; аналітика з дослідження ринку; фінансового 

консультанта; економіста з праці; економіста з договірної та претензійної 

роботи; економіста з планування, бюджетування, матеріально-технічного 

забезпечення; фахівця державної служби; практикувати освітню та наукову 

діяльність у закладах вищої освіти і дослідницьких центрах; започаткувати та 

розвивати власний бізнес. 

Випускники можуть бути працевлаштованими на підприємствах різних 

галузей економіки, форм власності та організаційно-правових форм 

господарювання; у міжнародних компаніях та їх представництвах; на товарних, 

фондових та валютних біржах; в агентствах з маркетингових, соціологічних  

досліджень та реклами; у кадрових агентствах; в агентствах з нерухомості; в 

інвестиційних та страхових компаніях; у консалтингових та аудиторських 

фірмах; в банках та брокерських компаніях; у податкових адміністраціях; в 

інвестиційних, трастових, майнових та пенсійних фондах; в органах державної 

статистики та ін. Випускники бакалаврату матимуть можливість продовжувати 

освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та набувати додаткових 

кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/econ/?L=1940  

http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/econ/?L=1940


Спеціальність 061 "Журналістика" 

 

Освітня програма "Реклама у бізнесі" 

 

Фахівець з реклами – одна з найцікавіших і найпопулярніших на 

сучасному ринку праці професій. Ця спеціальність поєднує в собі творчу й 

економічну складові, відповідає сучасним світовим кваліфікаційним 

стандартам та інноваційним тенденціям розвитку ринку праці, користується 

незмінним зростаючим попитом серед роботодавців. Реклама – це двигун 

продажів, а продажі – це головне у діяльності будь-якої фірми.  

Студенти отримують знання з реклами у взаємозв’язку зі знаннями з 

різних сфер економічної, комерційної, фінансової діяльності підприємств. 

Значна частина навчального процесу присвячена питанням сучасного бізнесу, 

підприємництва, менеджменту, маркетингу, що розширює сферу можливого 

працевлаштування майбутнього фахівця.  

Спектр діяльності фахівця з реклами надзвичайно широкий, адже він 

планує рекламні кампанії й координує дії тих, хто займається виготовленням 

реклами – дизайнерів, копірайтерів;  визначає концептуальні основи розвитку 

рекламної діяльності та зв’язків з громадськістю; готує й поширює інформацію 

про якість, особливості й переваги товарів та послуг; продумує концепцію 

рекламного продукту; контролює рекламний бюджет організацій; створює 

привабливий образ будь-якої особистості чи організації в очах громадськості 

тощо. 

Переваги навчання: 

- поєднання фахових компетенцій з реклами, журналістики та зв’язків з 

громадськістю, знань з маркетингу та бізнесу; 

- набуття навичок комунікації з аудиторією, ефективних рекламних і 

маркетингових комунікацій; 

- розвиток творчих здібностей та застосування їх у професійній сфері; 

- практика, стажування та навчання за міжнародними програмами;  

- можливість досконалого оволодіння іноземними мовами. 

Випускники можуть працювати в рекламних та PR-агенціях, 

інформаційно-аналітичних центрах, друкованих та електронних ЗМІ, 

видавництвах і дизайн-студіях, рекламних та PR-відділах державних, 

комерційних і громадських установ. 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/reclama/?L=1940 
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Спеціальність 071 "Облік і оподаткування" 

 

Освітня програма "Облік і оподаткування" 

 

Освітньо-професійна програма “Облік і оподаткування” зорієнтована на 

підготовку висококваліфікованих фахівців першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” галузі знань 07 

“Управління та адміністрування”.  

Метою програми є забезпечення підготовки фахівців у галузі обліку та 

оподаткування, які володіють загальними і фаховими компетентностями, 

необхідними для вирішення завдань предметної сфери діяльності, що 

стосуються організації та методики обліку і аудиту, оподаткування, контролю й 

аналізу діяльності суб’єктів господарювання. 

Програма спрямована на здобуття знань і практичних умінь, що 

дозволяють розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми 

у професійній діяльності, формування аналітичних, комунікативних, 

організаторських, підприємницьких навиків комплексного вирішення завдань 

щодо створення інформаційного забезпечення управління суб’єктами 

господарювання. 

Перевагами програми є: спрямованість навчання на потреби реального 

бізнесу з використанням освітніх інновацій, інформаційних технологій та 

елементів дуальної освіти; здобуття професійних навичок, які дозволяють 

вирішувати управлінські завдання з обліку, контролю, аналізу й оподаткування; 

проходження тренінгів та виробничих практик на підприємствах і в 

організаціях впродовж усього періоду навчання; здійснення навчання 

висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який включає 

представників фундаментальної науки, практикуючих бухгалтерів, 

консультантів і сертифікованих аудиторів. 

Програма дає можливість оволодіти знаннями з фундаментальних 

облікових і контрольно-аналітичних дисциплін, які забезпечують формування 

професійних якостей майбутнього фахівця. Це, зокрема: бухгалтерський облік 

(загальна теорія), фінансовий облік, аудит, аналіз господарської діяльності, 

управлінський облік, звітність підприємства, оподаткування, облік і звітність в 

оподаткуванні, фінансовий аналіз, оподаткування суб’єктів бізнесу, облік у 

прикладних програмних рішеннях, ревізія і контроль, облік у торгівлі та 

ресторанному господарстві, облік в банках, міжнародні системи обліку і 

звітності та аудиту та ін. 

За результатами навчання здобувачі набувають фахових 

компетентностей, які дають їм можливість продовжити навчання за програмою 

другого (магістерського) рівня вищої освіти та є необхідними для виконання 

професійних обов’язків на займаних посадах: здатність до відображення 

інформації про господарські операції суб’єктів господарювання у фінансовому 

та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та 

інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають 

рішення; застосування знань права та податкового законодавства у практичній 

діяльності суб’єктів господарювання; здійснення аналізу господарської 

діяльності підприємства та фінансового аналізу з метою прийняття 

управлінських рішень; виконання облікових процедур із застосуванням 



спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій; 

застосування методик проведення аудиту й послуг з надання впевненості; 

здійснення зовнішнього та внутрішнього контролю діяльності підприємства і 

дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування. 

Бакалаври за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” 

отримують кваліфікацію “бакалавра обліку і оподаткування”, які є фахівцями у 

цій галузі зі знанням іноземної мови. Вони мають можливість: очолювати й 

професійно керувати підприємствами та їх структурними підрозділами 

(бухгалтерського обліку, фінансів, аудиту, внутрішнього контролю, аналізу та 

ін.); обіймати посади бухгалтера, ключового партнера з аудиту, аудитора, 

аналітика, податкового інспектора, внутрішнього контролера, консультанта з 

питань бухгалтерського обліку та оподаткування тощо; працювати у державних 

органах та органах місцевого самоврядування; відкривати і розвивати власний 

бізнес; практикувати освітню та наукову діяльність у закладах вищої освіти і 

дослідницьких установах. Випускники бакалаврату можуть також 

продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та 

набувати додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/oblik/?L=1940 

 

Освітня програма "Діджитал облік та управління фінансами" 

 

Освітньо-професійна програма “Діджитал облік та управління фінансами” 

зорієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і 

оподаткування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”. 

Метою освітньо-професійної програми є підготовка сучасних 

висококваліфікованих фахівців, які здобуваючи професійні компетентності з 

обліку та оподаткування, отримають додаткові можливості освоєння новітніх 

знань та практичних навичок з інформаційних технологій та фінансового 

управління, які зможуть застосовувати їх в умовах сучасної цифрової 

економіки. 

Програма спрямована на здобуття знань і практичних умінь облікового, 

аналітичного, контрольного характеру із застосуванням сучасних 

інформаційних технологій, що дозволяють розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання і прикладні проблеми у професійній діяльності та формувати 

інформаційне забезпечення управління бізнесом. 

Перевагами освітньо-професійної програми є: можливість 

працевлаштування в будь-якій галузі діяльності, престижність професії та 

високий рівень оплати праці, спрямованість ОПП на практичну складову та 

можливість роботи з сучасним прикладним програмним забезпеченням, 

використання сучасних комп’ютерних технологій для вирішення фінансово-

аналітичних завдань в економіці, високий попит фінансових менеджерів на 

сучасному ринку праці, вивчення професійних digital-компетентностей, які 

зможуть бути застосовані в умовах цифрової економіки. 

Освітньо-професійна програма дає можливість оволодіти знаннями з 

фахових облікових, фінансово-аналітичних та дисциплін з інформаційних 

технологій: “Бухгалтерський облік” (загальна теорія), “Фінансовий облік”, 

http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/oblik/?L=1940


“Контроль діяльності суб'єктів бізнесу”, “Аналіз господарської діяльності”, 

“Управлінський облік”, “Облік і звітність в оподаткуванні, “Об'єктно-

орієнтоване програмування”, “Проектування інформаційних систем”, “Бази 

даних”, “Облік у прикладних програмних рішеннях”, “Електорнні системи 

обліку і звітності”, “Фінансовий менеджмент”, “Програмування в середовищі 

професійних бухгалтерських пакетів”, та ін. Вивчення фахових облікових, 

фінансово-аналітичних та дисциплін з інформаційних технологій забезпечує 

підготовку фахівців, які здатні не тільки здійснювати облік і контроль 

діяльності суб’єктів бізнесу із використання сучасних комп’ютерних 

технологій, але й забезпечувати бізнес-консультування та фінансово-

аналітичний супровід процесу прийняття управлінських рішень. 

За результатами навчання здобувачі набувають фахових 

компетентностей, які дають їм можливість здійснювати реєстрацію, 

систематизацію, узагальнення даних про господарські операції суб’єктів 

господарювання у фінансовому та управлінському обліку із застосуванням 

інформаційних систем і комп’ютерних технологій; здійснювати контроль 

господарсько-фінансової діяльності, проводити бізнес-консультування та 

здійснювати фінансово-аналітичний супровід процесу прийняття управлінських 

рішень. 

Бакалаври за даною програмою отримують кваліфікацію “бакалавра" і 

можуть очолювати й професійно керувати підприємствами та їх структурними 

підрозділами; обіймати посади головного бухгалтера, фінансового директора, 

аудитора, бізнес-аналітика, податкового інспектора, ІТ консультанта з 

бухгалтерського обліку та оподаткування, бухгалтера; працювати у державних 

органах та органах місцевого самоврядування; відкривати і розвивати власний 

бізнес. 

Випускники бакалаврату можуть також продовжувати освіту за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти та набувати додаткових кваліфікацій в 

системі післядипломної освіти. 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/didzhital-oblik-ta-biznes-

analitika/?L=1940 

 

Освітня програма "Обліково-правове забезпечення управління 

бізнесом" 

 

Освітньо-професійна програма “Обліково-правове забезпечення 

управління бізнесом” зорієнтована на підготовку висококваліфікованих 

фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 

“Облік і оподаткування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”. 

Метою освітньо-професійної програми є підготовка фахівців у галузі 

обліку та оподаткування з поглибленим вивченням трудового, цивільного та 

господарського права, які володіють компетентностями, що дозволяють 

вирішувати завдання, пов’язані з організацією і методикою обліку, 

оподаткування, аналізу, контролю діяльності суб’єктів бізнесу та їх правовим 

регулюванням. 

http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/didzhital-oblik-ta-biznes-analitika/?L=1940
http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/didzhital-oblik-ta-biznes-analitika/?L=1940


Програма спрямована на здобуття знань і практичних умінь облікового, 

аналітичного, контрольного та правового характеру, що дозволяють 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми у 

професійній діяльності та формувати інформаційне забезпечення управління 

бізнесом. 

Перевагами освітньо-професійної програми є: спрямованість навчання на 

здобуття інтегрованих знань з теорії і практики економічної та юридичної 

діяльності в сфері бізнесу. Випускники за даною програмою є затребуваними 

бізнесом і конкурентноздатними на ринку праці, оскільки здобувають 

компетентності, що дозволяють їм вирішувати управлінські завдання з обліку, 

контролю, аналізу, оподаткування та правового регулювання. 

Освітньо-професійна програма дає можливість оволодіти знаннями з 

фахових облікових і контрольно-аналітичних дисциплін: “Бухгалтерський 

облік” (загальна теорія), “Фінансовий облік”, “Аудит”, “Аналіз господарської 

діяльності”, “Управлінський облік”, “Облік і звітність в оподаткуванні, 

“Фінансовий аналіз”, “Оподаткування суб’єктів бізнесу”, “Облік у прикладних 

програмних рішеннях”, “Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту” та 

правових дисциплін: “Трудове право”, “Цивільне право”, “Господарське 

право”, “Господарський процес” та ін. Вивчення облікових, контрольно-

аналітичних та правових дисциплін забезпечує підготовку фахівців, які здатні 

не тільки здійснювати облік, аналіз і контроль діяльності суб’єктів бізнесу, але 

й забезпечувати консультування та юридичний супровід процесу прийняття 

управлінських рішень. 

За результатами навчання здобувачі набувають фахових 

компетентностей, які дають їм можливість здійснювати реєстрацію, 

систематизацію, узагальнення даних про господарські операції суб’єктів 

господарювання у фінансовому та управлінському обліку із застосуванням 

спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій; проводити 

аналіз і аудит господарсько-фінансової діяльності та системний аналіз 

документів з точки зору їх правового характеру; аналізувати правові проблеми, 

пов’язані з веденням бізнесу. 

Бакалаври за даною програмою отримують кваліфікацію “бакалавра 

обліково-правового забезпечення управління бізнесом” і можуть очолювати й 

професійно керувати підприємствами та їх структурними підрозділами; 

обіймати посади бухгалтера, аудитора, аналітика, податкового інспектора, 

консультанта з бухгалтерського обліку, оподаткування та правових питань; 

працювати у державних органах та органах місцевого самоврядування; 

відкривати і розвивати власний бізнес. 

Випускники бакалаврату можуть також продовжувати освіту за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти та набувати додаткових кваліфікацій в 

системі післядипломної освіти. 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/oblikovo-pravove-

zabezpechennja-upravlinnja-biznesom/?L=1940 

 

Освітня програма "Управлінський облік, контроль та бізнес-консалтинг" 

 

Метою освітньо-професійної програми “Управлінський облік, контроль та 

податковий консалтинг” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/oblikovo-pravove-zabezpechennja-upravlinnja-biznesom/?L=1940
http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/oblikovo-pravove-zabezpechennja-upravlinnja-biznesom/?L=1940


спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” є забезпечення підготовки  фахівців 

у галузі управлінського обліку та податкового консалтингу, які володіють 

загальними і фаховими компетентностями, необхідними для здійснення 

організації та методики управлінського обліку, податкового консалтингу, 

аудиту й аналізу діяльності суб'єктів господарювання. Зокрема здобувачі 

набувають здатність до відображення інформації в фінансовому та 

управлінському обліку, узагальнення у звітності та інтерпретації для осіб, що 

приймають рішення; застосовувати знання права та податкового законодавства; 

проводити аналіз діяльності підприємства з метою прийняття управлінських 

рішень; здійснювати облік з використанням спеціалізованих інформаційних 

систем і комп’ютерних технологій; застосовувати методики аудиту; 

ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей 

суб’єкта господарювання, збереження та використання його ресурсів;  

здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності  підприємства та 

дотримання ним законодавства з бухгалтерського і управлінського обліку та 

оподаткування. Все це дозволяє комплексно вирішувати завдання і прикладні 

проблеми у сфері управлінського обліку і податкового консалтингу та 

інформаційного забезпечення управління  суб’єктами господарювання.  

Перевагами освітньо-професійної програми “Управлінський облік, 

контроль та податковий консалтинг” є: спрямованість навчання на потреби 

реального бізнесу з використанням освітніх інновацій, інформаційних 

технологій та елементів дуальної  освіти; здобуті компетентності дозволяють 

вирішувати управлінські задачі з обліку, контролю, аналізу й оподаткування; 

проходження тренінгів та виробничих практик на підприємствах і в установах 

впродовж всього періоду навчання, можливість отримання базових знань з 

програм міжнародної сертифікації управлінських бухгалтерів; здійснення 

навчання висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який 

включає представників фундаментальної науки, практикуючих бухгалтерів, 

консультантів і сертифікованих аудиторів. 

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою 

“Управлінський облік і податковий консалтинг” вивчають комплекс дисциплін: 

“Бухгалтерський облік” (загальна теорія), “Фінансовий облік”, “Аудит”, 

“Аналіз господарської діяльності”, “Управлінський облік”, “Звітність 

підприємства”, “Облік і звітність в оподаткуванні”, “Фінансовий аналіз”, 

“Оподаткування суб’єктів бізнесу”, “Облік у прикладних програмних 

рішеннях”, “Облік у торгівлі та ресторанному господарстві”, “Бухгалтерський 

облік на виробничих підприємствах”, “Облік в банках”, “Міжнародні системи 

обліку і звітності та аудиту” та ін.  

Специфічними для цієї програми  є вивчення дисциплін  з обліку 

діяльності центрів відповідальності, бюджетування у системі управлінського 

обліку, контролю ефективності діяльності центрів відповідальності, управління 

вартістю підприємства, управління ефективністю бізнесу, аналізу господарської 

діяльності виробничих підприємств, оподаткування суб'єктів бізнесу, бізнес-

планування, внутрішнього аудиту тощо. 

Бакалаври за ОПП “Управлінський облік, контроль та податковий 

консалтинг” отримують кваліфікацію “бакалавра управлінського обліку та 

податкового консалтингу”. Вони отримують можливість продовжити навчання 

на другому (магістерському) рівні вищої освіти та працювати на посадах 



бухгалтера, бухгалтера-аналітика, фінансового менеджера з управлінського 

обліку, аудитора, аналітика, податкового інспектора, внутрішнього контролера, 

консультанта з питань бухгалтерського і управлінського обліку та 

оподаткування тощо; швидкого кар’єрного зростання; отримання міжнародних 

сертифікатів з управлінського обліку; відкрити та розвивати власний бізнес. 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/upravlinskii-oblik-i-

podatkovii-konsalting/?L=1940 

  

http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/upravlinskii-oblik-i-podatkovii-konsalting/?L=1940
http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/upravlinskii-oblik-i-podatkovii-konsalting/?L=1940
http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/upravlinskii-oblik-i-podatkovii-konsalting/?L=1940


Спеціальність 071 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий 

ринок" 

 

Освітня програма "Фінанси, банківська справа та страхування" 

 

Метою освітньо-професійної програми “Фінанси, банківська справа та 

страхування” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 0752 “Фінанси, банківська справа та страхування” галузі знань 

07 “Управління та адміністрування” є підготовка висококваліфікованих 

фахівців у галузі фінансів, банківської справи та страхування, здатних 

формувати та реалізовувати стратегічні й поточні плани розвитку підприємств, 

організацій, установ, забезпечувати їх фінансову стійкість, платоспроможність і 

конкурентоспроможність, надавати сучасні фінансові, банківські та страхові 

послуги.  

Освітньо-професійна програма “Фінанси, банківська справа та 

страхування” спрямована на підготовку бакалаврів, які володітимуть 

інструментами та методами створення нового бізнесу, матимуть специфічні 

знання з управління фінансами і розвитку бізнесу в сучасних умовах. 

В процесі навчання здобувачі вищої освіти ступеня бакалавр вивчають  

дисципліни, які формують їх фахові компетентності, серед яких “Фінанси”, 

“Гроші і кредит”, “Бюджетна система”, “Місцеві фінанси”, “Ціни і 

ціноутворення”, “Страхування”, “Фінансовий облік”, “Податкова система”, 

“Банківська система”, “Аналіз господарської діяльності”, “Банківські операції”, 

“Фінанси підприємств”, “Фінансовий аналіз”, “Фінансовий ринок”, 

“Інвестування”, “Міжнародні фінанси” та ін. Після закінчення навчання 

здобувачі отримають не тільки фахові знання, а й сформують професійні 

компетентності, здобудуть аналітичні, комунікативні, організаторські та 

підприємницькі навички комплексного вирішення завдань щодо 

започаткування та успішного управління бізнесом, забезпечення механізму 

його успішного та прибуткового функціонування в сучасних умовах. 

За результатами навчання за освітньо-професійною програмою “Фінанси, 

банківська справа та страхування” випускники набувають таких професійних 

компетентностей, як здатність формувати та використовувати фінансове 

забезпечення господарської діяльності, управляти рухом грошових коштів, 

впроваджувати сучасні методи управління капіталом, фінансовими ризиками, 

ліквідністю та прибутковістю суб'єктів економіки, розробляти функціональні 

стратегії та застосовувати управлінські навички у фінансовій, банківській та 

страховій сферах. 

Бакалаври за ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування” отримують 

кваліфікацію “бакалавра з фінансів, кредиту та страхування”. Випускники 

освітньої програми є затребуваними на виробничих підприємствах, установах і 

організаціях торгівлі, в банках, страхових компаніях, органах державного 

управління і місцевого самоврядування та можуть працювати на посадах 

керівників державних установ, підприємств, банків, страхових і фінансових 

компаній, фінансово-економічних підрозділів, провідних спеціалістів у органах 

державної фінансової та податкової служб, а також фінансовими менеджерами 

та фінансовими аналітиками, бізнес-консультантами, фахівцями із питань 

фінансово-економічної безпеки. Випускники спеціальності мають можливість 



продовжити освіту за другим (магістерським) рівнем та здобути вищий рівень 

освіти.  

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/finansy/?L=1940 

 

Освітня програма "Фіскальне та митне адміністрування" 

 

Метою освітньо-професійної програми “Фіскальне та митне 

адміністрування” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” галузі знань 07 

“Управління та адміністрування” є забезпечення підготовки 

висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасним економічним 

мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними 

для розв’язання завдань предметної області діяльності. А саме: забезпечення 

ефективного виконання завдань професійної діяльності, орієнтованих на 

дослідження й вирішення складних ситуацій, прийняття управлінських рішень, 

спрямованих на реалізацію механізму здійснення податкових правовідносин та 

розрахунків у сфері фіскального адміністрування, оподаткування, митної 

справи. 

Освітньо-професійна програма сфокусована на підготовці фахівців, рівень 

компетентностей яких дозволятиме ефективно розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми у ході професійної діяльності в 

галузі оподаткування, фіскального та митного адміністрування на різних 

рівнях, забезпечувати реалізацію механізмів фінансового та податкового 

регулювання, фіскального та митного контролю, володіти технологіями роботи 

на фінансовому, інвестиційному та страховому ринках; при цьому акцент 

робиться на формуванні системи знань та аналітичних, комунікативних, 

управлінських навичок комплексного вирішення завдань щодо вдосконалення 

фіскального та митного адміністрування в сучасних умовах. 

Програма дає можливість оволодіти знаннями з фундаментальних 

макроекономічних дисциплін, фінансів, податкової системи, організації 

податкової і митної справи, страхування, бюджетної системи, обліку і звітності 

в оподаткуванні, фінансів підприємств, фінансового ринку, адміністрування 

податків і платежів, митної політики і митного регулювання, фіскальної 

політики держави, податкових систем зарубіжних країн, митного 

посередництва, податкового і митного контролю.  

Бакалаври за ОП “Фіскальне та митне адміністрування” отримують 

кваліфікацію “бакалавра з фіскального та митного адміністрування”, які є 

фахівцями в галузі оподаткування, фіскального та митного адміністрування. 

Вони матимуть можливість працювати на посадах в органах державної влади та 

управління, органах Державної податкової служби України, Державної 

казначейської служби України, Державної аудиторської служби України, 

Рахункової палати, Митної служби України, фінансових органах, керівниками 

або менеджерами фінансово-економічного підрозділу, провідними 

спеціалістами у державній фінансовій, податковій або митній службах, на 

підприємствах і в організаціях різних форм власності та видів економічної 

діяльності, банках, страхових компаніях, аудиторських фірмах і службах, 

фінансово-кредитних та експертних установах, інвестиційних компаніях і 

http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/finansy/?L=1940


фондах та ін. Випускники бакалаврату матимуть можливість продовжувати 

освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та набувати додаткових 

кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/fiskalne-ta-mitne-

administruvannja/?L=1940 

 

Освітня програма "Фінансово-економічна безпека та фондовий ринок" 

 

Метою освітньо-професійної програми “Фінансово-економічна безпека та 

фондовий ринок” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” галузі знань 07 

“Управління та адміністрування” є підготовка фахівців, здатних розв’язувати 

складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми, які характеризуються 

комплексністю та певною невизначеністю умов у професійній діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування, формування відповідних 

систем фінансово-економічної безпеки суб’єктів підприємництва й у процесі 

навчання. А саме: ідентифікувати ризики, загрози та небезпеки у діяльності 

суб’єктів підприємництва й розробляти відповідні системи їх фінансово-

економічної безпеки, застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, 

сучасні фінансові технології та програмні продукти; формувати і аналізувати 

фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію; 

володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування, розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування й забезпечення безпеки на різних 

ієрархічних рівнях управління. 

Освітньо-професійна програма “Фінансово-економічна безпека та 

фондовий ринок” спрямована на підготовку бакалаврів, які володітимуть 

навиками формування і забезпечення систем безпеки суб'єктів підприємництва, 

методами та інструментами ідентифікації ризиків, загроз та небезпек й 

умітимуть застосовувати їх у професійній діяльності. 

Освітньо-професійна програма сфокусована на підготовці фахівців, рівень 

компетентностей яких дозволятиме оцінювати стан безпеки в розрізі складових, 

що її формують; діагностувати ризики, загрози та небезпеки й здійснювати 

моніторинг рівня фінансово-економічної безпеки суб’єктів підприємництва; 

моделювати, прогнозувати та планувати фінансово-господарські аспекти 

діяльності, формувати фаховий підхід до побудови системи фінансово-

економічної безпеки. 

Програма дає можливість оволодіти знаннями з фундаментальних 

економічних дисциплін, таких як: фінанси, страхування, банківські операції, 

основи безпеки бізнесу, теорія безпеки підприємницьких структур, банківська 

безпека, фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання, банкрутство 

та санація підприємства, фінансовий моніторинг, корпоративна безпека, 

організація кадрової безпеки, організація міжнародної безпеки та інші. 

Здобувачі вищої освіти отримують кваліфікацію бакалавра з фінансово-

економічної безпеки суб’єктів підприємництва. Вони матимуть можливість 

працювати на посадах керівника підприємства, банку, страхової компанії, 

http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/fiskalne-ta-mitne-administruvannja/?L=1940
http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/fiskalne-ta-mitne-administruvannja/?L=1940


організації фінансово-кредитного сектора; фінансового або бізнес-аналітика; 

менеджера фінансово-економічного підрозділу в державній фінансовій та 

фіскальній службах, банківській установі; фахівця з питань фінансово-

економічної безпеки. Випускники бакалаврату матимуть можливість 

продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та 

набувати додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/finansovo-ekonomichna-

bezpeka-subjektiv-pidprijemnictva/?L=662 
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Спеціальність 073 "Менеджмент" 

 

Освітня програма "Менеджмент" 

 

Менеджмент – це управлінська діяльність, спрямована на досягнення 

максимальної ефективності та успіху в бізнесі. 

Здобувачі вивчають такі навчальні дисципліни: 

 Операційний менеджмент; 

 Стратегічний менеджмент; 

 Менеджмент персоналу; 

 Інноваційний менеджмент. 

Випускники можуть обіймати такі посади: 

 Топ-менеджер; 

 Керівник підрозділів; 

 Регіональний менеджер; 

 Менеджер з персоналу; 

 Менеджер-логіст. 

Конкурентні переваги освітньо-професійної підготовки: 

 Можливість постійного діалогу з прогресивними топ-менеджерами 

та успішними бізнесменами; 

 Навчання за програмами подвійного диплому у ВНЗ країн ЄС; 

 Навчання та стажування за рахунок отримання грантів від ЄС в 

рамках програми Erasmus+. Навчальна мобільність; 

 Проходження практики у провідних торговельних організаціях 

України (Епіцентр, Метро, Львівхолод, Львівська ТПП та ін.); 

 Перспектива працевлаштування керівником, швидкий кар’єрний 

ріст. 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/men/?L=1940 

http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/men/?L=1940


Спеціальність 075 "Маркетинг" 

 

Освітня програма "Маркетинг" 

 

Орієнтиром сучасного ринку є споживач. В умовах ринкової економіки, 

коли діє сильна конкуренція, головним постає завдання задоволення потреб 

споживачів краще, аніж це роблять конкуренти. Успіх бізнесу виробництва та 

продажу багато в чому залежить від спеціалістів у сфері маркетингу.  

Маркетолог – це фахівець, функціями якого є дослідження ринків, 

розробка і реалізація товарної і цінової політики підприємства, знаходження 

найбільш ефективних каналів товаропросування, опрацювання системи 

стимулювання збуту, вибір способів рекламування та інші види робіт, пов’язані 

зі  створенням привабливих для споживача товарів і послуг; забезпеченням їх 

реалізації; підтримкою позитивного іміджу підприємства в очах споживачів для 

його подальшого стійкого розвитку. Обов’язками маркетолога є вивчення 

вподобань покупців і підвищення рівня товарообігу фірми.  

Спеціальність “Маркетинг” передбачає вивчення широкого спектру 

дисциплін, пов’язаних з економікою і підприємництвом, що дозволяє 

випускнику працювати в різних сферах економічної діяльності, як у 

маркетингових, комерційних, збутових підрозділах, так і на посадах, пов’язаних 

з управлінням і організацією діяльності підприємств різних галузей. 

Переваги навчання: 

- можливість дізнатися, як маловитратними методами успішно просувати 

на ринку товари та послуги, зробити фірму прибутковою і вивести на провідні 

позиції у галузі; 

- отримання разом з фаховими маркетинговими знаннями базової 

економічної освіти у галузі “Економіки та адміністрування”, що суттєво 

розширює перспективи працевлаштування; 

- спеціальність надає необмежені можливості реалізації творчого 

потенціалу, креативних ідей у професійній діяльності; 

- стажування та навчання за кордоном за міжнародними програмами;  

- можливість досягти рівня вільного володіння іноземною мовою і вивчити 

другу іноземну мову. 

ОСНОВНІ ПОСАДИ ФАХІВЦІВ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ: 

- директор з маркетингу, керівник відділу маркетингу; 

- комерційний директор, керівник відділу збуту, директор з матеріально-

технічного постачання; 

- директор рекламної агенції, менеджер з реклами, 

- супервайзер, копірайтер, PR-менеджер, мерчендайзер, маркетолог;  

- фахівець з маркетингових досліджень, аналітик-маркетолог, консультант 

з маркетингу; 

- менеджер зі збуту або постачання, фахівець зі зв’язків з громадськістю, 

бренд-менеджер, event-менеджер, керівник з логістики, Інтернет-маркетолог. 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/market/?L=1940 
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Спеціальність 076 "Підприємництво та торгівля" 

 

Освітня програма "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

дозволяє отримати знання та навички щодо: 

 започаткування та оптимальної організації діяльності 

підприємницьких формувань, підприємств торгівлі та сфери логістики; 

 використання передового вітчизняного та закордонного досвіду для 

підвищення конкурентоспроможності власного бізнесу у сферах підприєм-

ництва, торгівлі, біржової діяльності та логістики;  

 оптимізації підприємницьких, торговельних, біржових і 

логістичних процесів, впровадження методик, методів і прийомів ефективного 

управління власним бізнесом  

Мета освітньо-професійної програми - забезпечити формування і розвиток 

у бакалаврів сучасного підприємницького мислення та інтегральних, загальних 

і професійних компетентностей у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності на основі поглибленої підприємницько-комерційної підготовки, які 

необхідні для ефективної аналітичної та організаційно-управлінської роботи 

випускника. 

Конкурентні переваги навчання за освітньою програмою: 

 органічне поєднання досвіду викладачів, сучасних технологій 

викладання і розвинутої матеріально-технічної бази у формуванні професійних 

знань студентів; 

 індивідуалізація навчального процесу в поєднанні із залученням 

практиків та партнерів-роботодавців; 

 участь у програмі академічної мобільності Erasmus+ та стажування 

в університетах Польщі, Німеччини та Туреччини; 

 навчання та проходження практики з можливістю подальшого 

працевлаштування на провідних торговельних підприємствах (Епіцентр К, 

Шувар, Метро, Сільпо, Укркоопспілки); 

 оволодіння професійними знаннями, необхідними для створення 

власного бізнесу та успішної конкуренції у сфері підприємництва та торгівлі. 

Основні фахові дисципліни: Торговельне підприємництво та комерційна 

діяльність; Основи бізнесу; Обладнання підприємств торгівлі; Організація 

торгівлі; Економіка підприємства; Організація і технологія надання послуг; 

Логістика; Біржова діяльність; Електронна комерція; Публічні закупівлі; 

Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами; Маркетинг; 

Мерчендайзинг; Інтернет у бізнесі; Управління продажами; Товарознавство; 

Менеджмент; Організація і технологія інспектування підприємств торгівлі та ін. 

Фахові компетентності: Критичне осмислення теоретичних засад 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності. Здатність обирати та 

використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень 

щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових 

структур. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур. Здатність визначати та 

оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, 



біржовій діяльності. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, 

торговельній, біржовій діяльності. Здатність до організації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових 

структур. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і 

результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з 

урахуванням ризиків. Здатність проектувати та реалізовувати заходи з 

формування та здійснення закупівельної та збутової діяльності, формування 

обгрунтованого товарного асортименту та реалізації комплексу комерційних, 

технологічних і логістичних процесів суб'єктів торговельного підприємництва. 

Можливе працевлаштування: Керівник (комерційний директор) 

підприємств оптової та роздрібної торгівлі; Товарознавець (менеджер) у 

роздрібній та оптовій торгівлі; Керівник (спеціаліст) департаменту регіо-

нальних продажів; Керівник (спеціаліст) відділу комерційної  логістики; 

Торговий представник;  Мерчендайзер; Менеджер з продажу товарів та з 

роботи з клієнтами на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, 

виробничих підприємствах; Спеціаліст із біржової торгівлі, брокер, дилер, 

спеціаліст із біржових операцій, торговельний брокер/ліцитатор; Керівник 

власного бізнесу (ФОП) та ін. 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/pidprijemnictvo-

torgivlja-ta-birzhova-dijalnist/?L=1940 

 

Освітня програма "Логістика та менеджмент продажів" 

 

Освітня програма «Логістика та менеджмент продажів» забезпечує  

підготовку висококваліфікованих фахівців з управління продажами та 

логістики для ефективного вирішення конкретних комерційних та 

організаційно-управлінських завдань щодо формування інтегрованого ланцюга 

постачань в системах дистрибуції товарів з орієнтацією на забезпечення 

належних умов товароруху, мінімізацію витрат на його здійснення з 

урахуванням специфіки логістичної діяльності торговельних підприємств. 

Освітня програма «Логістика та менеджмент продажів» дозволяє 

отримати знання та навички щодо:  

 започаткування та оптимальної організації діяльності 

підприємницьких формувань, підприємств торгівлі та сфери логістики, 

організації діяльності підрозділів і служб збуту, дистрибуції, управління 

продажами, менеджменту логістики;  

 використання передового вітчизняного та закордонного досвіду для 

підвищення конкурентоспроможності власного бізнесу у сферах підприєм-

ництва, торгівлі, біржової діяльності, дистрибуції та логістики;  

 оптимізації підприємницьких, торговельних, біржових і 

логістичних процесів, впровадження методик, методів і прийомів ефективного 

управління системами дистрибуції продукції, підрозділами з управління 

продажами та логістикою. 

http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/pidprijemnictvo-torgivlja-ta-birzhova-dijalnist/?L=1940
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Мета освітньо-професійної програми - підготовка  кваліфікованих, 

конкурентоспроможних бакалаврів, які володіють сучасним підприємницьким 

мисленням, глибокими теоретичними знаннями і прикладними навичками, 

здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі з 

комерційного, організаційно-економічного, експертно-товарознавчого та 

логістичного забезпечення процесів формування інтегрованих ланцюгів 

постачань у системах дистрибуції товарів. 

Конкурентні переваги навчання за освітньою програмою: органічне 

поєднання досвіду викладачів, сучасних технологій викладання і розвинутої 

матеріально-технічної бази у формуванні професійних знань студентів; 

індивідуалізація навчального процесу в поєднанні із залученням практиків та 

партнерів-роботодавців; участь у програмі академічної мобільності Erasmus+, 

стажування в університетах Польщі, Німеччини та Туреччини; навчання та 

проходження практики з можливістю подальшого працевлаштування на 

провідних торговельних і логістичних підприємствах (Епіцентр К, Шувар, 

Метро, Сільпо, Укркоопспілка, ТОВ «Транс-Сервіс-1», ТОВ «Мізол» та ін.); 

оволодіння професійними знаннями, необхідними для успішної професійної 

діяльності на провідних підприємствах сфери підприємництва, торгівлі, 

дистрибуції та логістики або створення власного бізнесу  

Основні фахові дисципліни: Торговельне підприємництво та комерційна 

діяльність; Основи бізнесу; Обладнання підприємств торгівлі; Організація 

торгівлі; Економіка підприємства; Логістика; Біржова діяльність; Електронна 

комерція; Публічні закупівлі; Організація перевезень і вантажознавство; 

Холодильні технології та засоби їх забезпечення; Маркетинг; Управління 

продажами; Мерчендайзинг; Товарознавство; Менеджмент; Комерційна 

логістика; Інформаційні системи в підприємництві, торгівлі та логістиці та ін.  

Основні фахові компетентності: Здатність визначати і виконувати 

професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємницьких, торговельних і біржових структур. Здатність до бізнес-

планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків. 

Здатність застосовувати загальні принципи та закономірності інтегрованого 

управління матеріальними та відповідними їм логістичними потоками у сфері 

комерційної логістики, вміння організовувати комплекс логістичної діяльності 

торговельних підприємств та забезпечувати інтеграційну взаємодію учасників 

ланцюгів постачань товарів і їх ефективність. Здатність проектувати та 

реалізовувати заходи з формування та здійснення закупівельної та збутової 

діяльності, формування обгрунтованого товарного асортименту та реалізації 

комплексу комерційних, технологічних і логістичних процесів суб'єктів 

торговельного підприємництва. Здатність організовувати транспортно-

експедиційні операції в контексті здійснення логістичних процесів в 

інтегрованих ланцюгах постачань товарів. Здатність до організації збутової 

діяльності товаровиробників, проєктування та реалізації систем дистрибуції 

продукції, розбудови систем управління продажами та ін.  

Можливе працевлаштування: Керівник (комерційний директор) 

підприємств оптової та роздрібної торгівлі; Товарознавець (менеджер) у 

роздрібній та оптовій торгівлі, торгівлі транспортними засобами; Керівник 



(спеціаліст) департаменту регіональних продажів; Керівник (спеціаліст) відділу 

комерційної логістики; Керівник/спеціаліст відділу транспортної  логістики; 

Керівник/спеціаліст департаменту/відділу оптових закупівель та категорійного 

менеджменту на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; Товарознавець-

менеджер з логістики та фулфілменту; Торговий представник; Мерчендайзер; 

Менеджер відділу логістики; Менеджер з продажу товарів та з роботи з 

клієнтами на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, виробничих 

підприємствах, організатор збуту, закупівель товарів; Спеціаліст із біржової 

торгівлі, брокер, дилер, спеціаліст із біржових операцій, торговельний 

брокер/ліцитатор, митний брокер; Логіст торговельного, логістичного, 

виробничого підприємства;  Менеджер по роботі з іноземними компаніями; 

Диспетчер з міжнародних перевезень; Менеджер з підготовки та оброблення 

перевізних документів; Керівник власного бізнесу (ФОП) та ін. 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/logistika-ta-

menedzhment-prodazhiv/?L=1940 

 

Освітня програма "Товарознавство та експертиза в митній справі" 

 

Мета освітньо-професійної програми – забезпечити формування і 

розвиток у бакалаврів сучасного підприємницького мислення та інтегральних, 

загальних і професійних компетентностей у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності, які необхідні для ефективної аналітичної і організаційно-

управлінської роботи випускника 

Конкурентні переваги навчання за освітньо-професійною програмою: 
 органічне поєднання досвіду викладачів, сучасних технологій 

викладання і розвинутої матеріально-технічної бази у формуванні професійних 

знань студентів; 

 навчання в університетах Євросоюзу у рамках програми 

«Erasmus+». Студентська мобільність; 

  стажування за кордоном (Польща, Болгарія, Франція, Туреччина); 

 навчання та проходження практики в органах Державної фіскальної 

служби України (митницях, митних постах, брокерських фірмах) та провідних 

торговельних підприємствах (Епіцентр К, Шувар, Метро, Сільпо, торговельно-

промислові палати); 

 вміння оцінювати якість та безпечність товарів та забезпечувати їх 

збереження. 

Основні фахові дисципліни: Теоретичні основи товарознавства; 

Товарознавство харчових продуктів; Товарознавство непродовольчих товарів; 

Технічне регулювання; Мікробіологія; Товарознавство пакувальних матеріалів і 

тари; Сенсорний аналіз; Торговельна логістика; Аналіз господарської 

діяльності; Біржова діяльність; Економіка підприємства; Маркетинг; 

Менеджмент; Торговельне підприємництво та комерційна діяльність; Орга-

нізація торгівлі; Методи і технічні засоби митного контролю; Митна брокерська 

діяльність; Судово-товарознавча експертиза; Експертиза товарів; Зовнішньо-

економічна діяльність; Товарна інформація; Товарна номенклатура ЗЕД; 

Електронна комерція; Системи опису і кодування товарів; Митна справа та ін. 

Фахові компетентності: Критичне осмислення теоретичних засад 
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підприємницької, торговельної та біржової діяльності. Здатність обирати та 

використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень 

щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових 

структур. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур. Здатність визначати та 

оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, 

біржовій діяльності. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, 

торговельній, біржовій діяльності. Здатність до організації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових 

структур. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і 

результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з 

урахуванням ризиків. 

Можливе працевлаштування у сфері: Підприємництва, виробництва та 

обігу продукції; Експертизи товарів та послуг; Управління та контролю якості 

товарів; Надання посередницьких митних послуг; Митного контролю товарів. 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/mytna/?L=1940 

 

"Освітня програма "Митна справа" 

 

Освітня програма «Митна справа» дозволяє отримати знання та 

навички щодо: організації, ефективного функціонування та розвитку 

підприємницьких та торговельних структур з акцентом на формування 

теоретичного базису, прикладних та дослідницьких навичок з митної справи і 

експертно-товарознавчого забезпечення діяльності у сфері торговельного 

підприємництва. Виконується в активному дослідницькому середовищі, 

забезпечує набуття практичних навичок шляхом проходження виробничої 

практики в органах Державної митної служби України, логістичних, 

зовнішньоторговельних і брокерських компаніях, реалізується шляхом 

проведення практичних і лабораторних занять, самостійної та індивідуальної 

роботи, розвиває перспективи підготовки магістрів 

Мета освітньо-професійної програми - забезпечити підготовку 

кваліфікованих, конкурентоспроможних бакалаврів, які володіють загальними і 

фаховими компетентностями, здатних реалізувати здобуті знання та навички із: 

митного контролю та митного оформлення товарів; здійснення митних 

процедур відповідно до міжнародних стандартів; контролю за нарахуванням 

митних платежів; боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями; 

проведення ідентифікації та експертиза товарів в митних цілях. 

Конкурентні переваги навчання за освітньою програмою: органічне 

поєднання досвіду викладачів, сучасних технологій викладання і розвинутої 

матеріально-технічної бази у формуванні професійних знань студентів;  

індивідуалізація навчального процесу в поєднанні із залученням практиків та 

партнерів-роботодавців;  участь у програмі академічної мобільності Erasmus+ 
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та стажування в університетах Польщі, Болгарії, Німеччині та Туреччини;  

навчання та проходження практики з можливістю подальшого 

працевлаштування у відділах Державної митної служби України, у великих 

торговельних мережах (Епіцентр К, Шувар, Метро, Сільпо, Укркоопспілки), у 

державних та приватних установ, що займаються зовнішньоекономічною 

діяльністю; вміння оцінювати якість та безпечність товарів та забезпечувати їх 

збереження. 

Основні фахові дисципліни: Торговельне підприємництво та 

комерційна діяльність; Митна справа; Організація торгівлі; Економіка 

підприємства; Біржова діяльність; Митна логістика; Бухгалтерський облік; 

Оцінювання відповідності; Менеджмент; Ідентифікація та фальсифікація 

товарів; Митна експертиза товарів; Товарознавство харчових продуктів; 

Товарознавство непродовольчих товарів; Пакувальні матеріали і тара; 

Маркетинг; Митний контроль і митне оформлення товарів та ін.  

Фахові компетентності: Критичне осмислення теоретичних засад 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності. Здатність обирати та 

використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень 

щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових 

структур. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур. Здатність визначати та 

оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, 

біржовій діяльності. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, 

торговельній, біржовій діяльності.  Здатність до організації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових 

структур. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і 

результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з 

урахуванням ризиків.  Здатність здійснювати митний контроль та митне 

оформлення товарів, забезпечувати виконання митних процедур щодо окремих 

груп товарів відповідно до заявленого митного режиму. Здатність визначати 

заходи по запобіганню митним правопорушенням та контрабанді товарів, 

розробляти митні логістичні системи різного рівня. Здатність аналізувати та  

здійснювати товарознавчу оцінку асортименту, споживних властивостей, умов 

зберігання наявних на ринку товарів та обирати критерії оцінки їх якості. 

Здатність проводити ідентифікацію та використовувати сучасні методи 

визначення якості та безпечності товарів з метою виявлення їх фальсифікації 

відповідно до вимог державних і міжнародних стандартів. 

Можливе працевлаштування: Бакалаври за ОПП «Митна справа» є 

добре підготовленими та можуть обіймати первинні посади, а також посади 

заступників керівників відповідно до професійних назв робіт, які є складовими 

таких кваліфікаційних групувань: посадові особи Державної митної служби 

України (керівні працівники митних органів, начальник лабораторії з контролю 

виробництва, інспектор, старший інспектор, головний інспектор, заступник 

начальника відділу); агент з митного оформлення; керівниками у великих 



торговельних мережах, експертами державних та приватних установ, що 

займаються зовнішньоекономічною діяльністю, товарознавець; брокер 

торговий; спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби. 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/tovaryikd/?L=400 

 

Освітня програма "Товарознавство та торговельне підприємництво"  

Освітня програма «Товарознавство та торговельне підприємництво» 

дозволяє отримати знання та навички щодо: організації, ефективного 

функціонування та розвитку підприємницьких та торговельних структур з 

акцентом на формування теоретичного базису, прикладних та дослідницьких 

навичок з товарознавства; використання передового вітчизняного та 

закордонного досвіду для підвищення конкурентоспроможності власного 

бізнесу у сферах товарознавства та торговельного підприємництва; реалізації 

через проведення практичних і лабораторних занять, самостійної та 

індивідуальної роботи, розвиває перспективи підготовки магістрів. 

Мета освітньо-професійної програми - забезпечити підготовку 

кваліфікованих, конкурентоспроможних бакалаврів, які володіють загальними і 

фаховими компетентностями, здатних реалізувати здобуті знання та навички із 

підприємницької та комерційної діяльності, організації торгівлі; з глибокими 

теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати 

практичні та складні спеціалізовані завдання з товарознавства харчових 

продуктів та непродовольчих товарів. 

Конкурентні переваги навчання за освітньою програмою: органічне 

поєднання досвіду викладачів, сучасних технологій викладання і розвинутої 

матеріально-технічної бази у формуванні професійних знань студентів; 

індивідуалізація навчального процесу в поєднанні із залученням практиків та 

партнерів-роботодавців; участь у програмі академічної мобільності Erasmus+ та 

стажування в університетах Польщі, Німеччини та Туреччини; навчання та 

проходження практики з можливістю подальшого працевлаштування на 

провідних торговельних підприємствах (Епіцентр К, Шувар, Метро, Сільпо, 

Укркоопспілки); оволодіння професійними знаннями, необхідними для 

створення власного бізнесу та успішної конкуренції у сфері торговельного 

підприємництва і товарознавства.  

Основні фахові дисципліни: Торговельне підприємництво та 

комерційна діяльність; Основи бізнесу; Обладнання підприємств торгівлі; 

Організація торгівлі; Економіка підприємства; Організація і технологія надання 

послуг; Товарознавство харчових продуктів; Товарознавство непродовольчих 

товарів; Біржова діяльність; Товарознавство пакувальних матеріалів і тари; 

Публічні закупівлі; Маркетинг; Менеджмент; Логістика та ін.  

Фахові компетентності: Критичне осмислення теоретичних засад 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності. Здатність обирати та 

використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень 

щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових 

структур. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур. Здатність визначати та 

оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, 

http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/tovaryikd/?L=400


біржовій діяльності. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, 

торговельній, біржовій діяльності.  Здатність до організації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових 

структур. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і 

результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з 

урахуванням ризиків.   

Можливе працевлаштування: Керівник (комерційний директор) 

підприємств оптової та роздрібної торгівлі; Товарознавець (менеджер) у 

роздрібній та оптовій торгівлі; Керівник (спеціаліст) департаменту 

регіональних продажів; Керівник (спеціаліст) відділу комерційної логістики; 

Торговий представник; Мерчендайзер; Менеджер з продажу товарів та з роботи 

з клієнтами на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, виробничих 

підприємствах; Спеціаліст із біржової торгівлі, брокер, дилер, спеціаліст із 

біржових операцій, торговельний брокер/ліцитатор; Керівник власного бізнесу 

(ФОП) та ін. 

 

 

  



Спеціальність 081 "Право" 

 

Освітня програма "Право" 

 

Професія юриста - це, перш за все, величезний рівень відповідальності. 

Найчастіше у руках такого фахівця долі людей, підприємств, установ, 

організацій і навіть держав. Спеціальність «Право» дозволяє здобути професію, 

а отже, роботу, яка, в свою чергу, дасть можливість більш усвідомлено обрати 

своє майбутнє. Юридична освіта націлена на підготовку молодшого спеціаліста 

з права,  формування у нього правової культури, громадянської компетентності, 

розуміння та сприйняття понять справедливості, рівності, свободи, миру та 

демократії, прав і свобод людини у демократичному суспільстві. 

Майбутні фахівці отримають ґрунтовні знання з теорії держави і права, 

адміністративного права та процесу, цивільного права та процесу, 

кримінального права та процесу, господарське право та процес, криміналістика, 

юридична психологія та конфліктологія, право СОТ, міжнародне право, захист 

особи в Європейському суді з прав людини тощо. Це дає можливість працювати 

в органах державної влади, судових та правоохоронних органах, органах 

адвокатури та нотаріату здійснювати представництво та юридичний супровід 

підприємств, установ та організацій а також здійснювати навчальну та наукову 

діяльність у закладах вищої освіти. При успішному завершенні навчання, 

здобувачі вищої освіти мають змогу продовжити навчання в аспірантурі.  

Переваги навчання: 

- вміння здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.; 

- здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності; 

- знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права; 

- здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної 

етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних 

та конфіденційної інформації; 

- розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи,  

- застосування набутих знань у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки; 

- надання консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях. 

Випускники будуть мати можливість продовжити навчання в магістратурі, 

працювати за фахом у структурах різних форм власності: 

- органи державної влади: міністерства і відомства, органи місцевого 

самоврядування; 

- судові та правоохоронні  органи; органи прокуратури; 

- органи адвокатури та нотаріату; 

- недержавні установи, пов’язані із наданням юридичних послуг; 

- в закладах середньої, передфахової та вищої освіти. 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/pravo/?L=1940 
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Спеціальність 122 "Комп’ютерні науки" 

 

Освітня програма "Комп’ютерні науки" 

 

Комп’ютерні технології справляють значний вплив на розвиток науки, 

техніки, бізнесу та багатьох інших сфер людської діяльності. Спеціальність 

“Комп’ютерні науки та інформаційні технології” дає можливість студентам 

отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти 

перспективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі аутсорсингових і 

закордонних. Значну кількість вакансій таким фахівцям пропонують IT-

компанії (для розробки програмного забезпечення) та інші галузі економіки 

(для налагодження, підтримки, модифікації існуючого програмного 

забезпечення).  

Для випускників спеціальності перевагою є можливість набути ґрунтовні 

знання з IT-технологій і з економіки та підприємництва, а отже, працювати 

системним адміністратором, у сфері Інтернет-зв’язку, створювати цікаві і 

корисні програми, веб-сайти, 3D-моделі, комп'ютерні ігри, отримати роботу як 

в IT-компаніях, так і в сфері економіки та бізнесу. Викладачі випускової 

кафедри мають досвід практичної роботи та постійно спілкуються зі 

студентами не лише в аудиторіях, але й в Інтернеті. 

Переваги навчання 

- працевлаштування як в IT-компаніях, так і у сфері економіки та бізнесу;  

- сучасна матеріальна база для навчального процесу; 

- викладачі, які знають IT технології не лише з книжок та Internet, але й з 

практичної роботи; 

- можливість постійного контакту з викладачами як в рамках дистанційних 

курсів, так і за допомогою інших комунікаційних засобів. 

ЗА РОКИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “КОМП’ЮТЕРНІ 

НАУКИ” ЗМОЖУТЬ ОСВОЇТИ: 

- розробку та кодування алгоритмів мовами Pascal, C, С++, Java, Python; 

- операційні системи;  

- комп’ютерні мережі;  

- проектування та реалізацію SQL та NoSQL баз даних;  

- Web-технології HTML, CSS, JavaScript, CGI, PHP, AJAX, Node.js, Django, 

Flask; 

- теорію та системи прийняття рішень; 

-  аналіз та обробку мультимедійної інформації;  

- інтелектуальний аналіз даних; 

- методи та системи штучного інтелекту;  

- розподілені системи та паралельні обчислення;  

- програмування в середовищі офісних застосувань;  

- розробку застосувань для мобільних пристроїв;  

- технології захисту інформації; 

- інформаційні технології в обліку і оподаткуванні та підприємництві й 

торгівлі. 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/comp/?L=1940 
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Спеціальність 181 "Харчові технології" 

 

Освітня програма "Харчові технології" 

 

Харчова промисловість України єдина галузь народного господарства, яка 

в умовах економічної кризи не лише не знизила обсягів виробництва, але й 

продовжує їх активно нарощувати. Модернізація вітчизняних підприємств 

переробної та харчової промисловості, впровадження новітніх технологій і 

входження України у світове співтовариство потребують кваліфікованих 

фахівців з вищою освітою. 

Отримані теоретичні знання та практичні навички їх реалізації дозволять 

випускникам виявляти ініціативні та креативні рішення під час вирішення 

конкретних виробничих ситуацій, направлених на виробництво 

конкурентоспроможної продукції відповідно до міжнародних та вітчизняних 

вимог. 

Конкурентні переваги навчання 

 цікаве та змістовне навчання у сучасних аудиторіях і лабораторіях; 

 багаторічний досвід викладання професійних дисциплін; 

 великий вибір баз практики на харчових підприємствах України, 

Польщі, Болгарії та Туреччини; 

 можливість навчання за програмою ЕRASMUS+ 

 участь у конкурсах, конференціях, олімпіадах, змаганнях та 

майстер-класах Всеукраїнського та Міжнародного рівня; 

 реальна можливість працевлаштування. 

Щоб стати фахівцем вивчаємо дисципліни 

Технологія і теоретичні основи харчових виробництв, Технологія 

продукції ресторанного господарства, Технологія напоїв, Технологічне 

обладнання, Процеси і апарати харчових виробництв, Управління якістю та 

безпекою продукції галузі та інші. 

Посади, які можуть займати випускники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/harchovi/?L=1940 

 

Освітня програма "Технологія та організація ресторанного бізнесу" 

 

Завідувач лабораторії  

Керівник 

підприємства 
Головний 

інженер 
Головний 

технолог 
Завідувач 

виробництвом 

Заступник 

директора з 

якості 

Начальник 

цеху (зміни) 
Інженер з контролю 

якості харчових 

продуктів 

Майстер 

виробництва 

Викладач закладу освіти 

 

http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/harchovi/?L=1940


Ресторанний бізнес розвивається динамічно та зростає випереджаючими 

темпами. Постійно відкриваються нові заклади, швидкими темпами колишні 

ринки перетворюються на модні гастропростори, з’являються нові формати 

підприємств ресторанного бізнесу, що зумовлює потребу у молодих, 

креативних, амбітних та кваліфікованих фахівцях у сфері ресторанного бізнесу. 

Метою програми є підготовка кваліфікованих конкурентоспроможних 

фахівців з технології та організації ресторанного бізнесу, які володіють всіма 

необхідними програмними компетентностями у сфері ресторанного бізнесу, 

здатних на високому професійному рівні виконувати виробничі, управлінські та 

організаційні завдання, забезпечувати здійснення виробничо-торговельної та 

сервісної діяльностей, розробляти та впроваджувати системи управління якістю 

і безпечністю продукції галузі з основами НАССР, творчо підходити до 

комплексного розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних 

проблем з урахуванням специфіки функціонування закладів ресторанного 

бізнесу. 

Конкурентними перевагами освітньої програми є: 

– затребуваність фахівців ресторанного бізнесу ринком праці та 

перспективи для працевлаштування; 

– глибокі фахові знання з харчових і ресторанних технологій, організації 

виробничих, технологічних, сервісних та управлінських процесів роботи 

закладів ресторанного бізнесу; 

– широкий перелік спеціалізованих дисциплін практичного спрямування, 

які формують комплексні знання про основні засади створення, просування та 

реалізації проектів у закладах ресторанного бізнесу; 

– формування професійних навичок шляхом участі у конкурсах, 

конференціях, олімпіадах, змаганнях та майстер-класах Всеукраїнського та 

Міжнародного рівня з отриманням сертифікатів; 

– великий вибір баз практики у закладах ресторанного бізнесу України, 

Республіки Польща, Болгарія та Турецької Республіки; 

– максимальна індивідуалізація навчання; 

– можливість навчання за програмою ERASMUS+. 

Випускники освітньої програми мають можливість працювати: керівником 

виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та 

інших місцях розміщення; керівником закладу ресторанного господарства 

(керуючий рестораном, кафе та ін.); інженер-технологом; фахівцем із 

ресторанної справи та обслуговування. 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/tekhnologija-

ta-organizacija-restorannogo-biznesu/?L=1940 

 

Освітня програма “Експертиза та біотехнології харчування” 

Біотехнологія – інноваційна галузь науки та виробництва. Ефективне 

залучення біотехнології в економіку України, є завданням пріоритетного 

значення. Це пов’язано із глобалізацією та підсиленням конкуренції у харчовій 

галузі, зростанням споживчого попиту на якісні, безпечні та корисні для 

здоров’я, а також зручні у споживанні харчові продукти. Для забезпечення 

ефективного використання біотехнологічних альтернатив у харчовій 

http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/tekhnologija-ta-organizacija-restorannogo-biznesu/?L=1940
http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/tekhnologija-ta-organizacija-restorannogo-biznesu/?L=1940


промисловості необхідно створення відповідного кадрового потенціалу 

кваліфікованих фахівців у сфері харчової промислової біотехнології.  

Метою програми є підготовка кваліфікованих конкурентоспроможних 

фахівців з експертизи та біотехнологій харчових виробництв і їжі, які 

володіють всіма необхідними програмними компетентностями у сфері 

виробництва та управління якістю і безпечністю харчових продуктів і їжі, 

здатних на високому професійному рівні виконувати управлінські та 

організаційні завдання, забезпечувати здійснення виробничо-торговельної та 

сервісної діяльностей, розробляти та впроваджувати інноваційні підходи у 

експертизі та біотехнології виробництва їжі, системи управління якістю і 

безпечністю продукції галузі, творчо підходити до комплексного розв’язання 

складних спеціалізованих задач та практичних проблем з урахуванням 

специфіки функціонування харчових виробництв. 

Конкурентними перевагами освітньої програми є:  

– затребуваність фахівців експертизи та біотехнології харчування ринком 

праці та перспективи для  працевлаштування;  

– глибокі фахові знання параметрів технологічних процесів виробництва 

їжі, принципів розроблення нових та удосконалення існуючих харчових 

біотехнологій;  

– широкий перелік спеціалізованих дисциплін практичного спрямування, 

які  формують комплексні знання в сфері біотехнології їжі; 

 – формування професійних навичок шляхом участі у конкурсах, 

конференціях, олімпіадах, змаганнях та майстер-класах Всеукраїнського та 

Міжнародного рівня з отриманням сертифікатів;  

– великий вибір баз практики у закладах ресторанного бізнесу України, 

Республіки Польща, Болгарія та Турецької Республіки;  

– максимальна індивідуалізація навчання;  

– можливість навчання за програмою ERASMUS+.  

Випускники освітньої програми мають можливість працювати:  

лаборантами та техніками в сфері наукових досліджень, фахівцями в галузі 

харчової та переробної промисловості, фахівцями з технології харчування, 

іншими фахівцями в галузі харчової та переробної промисловості. 

 

Детальніше:http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Harchovyh_Tehn

ologiy/Docs/OPP_ekspertyza_ta_biotehnologii_harshuwannja.pdf 

 

  

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Harchovyh_Tehnologiy/Docs/OPP_ekspertyza_ta_biotehnologii_harshuwannja.pdf
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241 "Готельно-ресторанна справа" 

 

Освітня програма "Готельно-ресторанна справа" 

 

Готельно-ресторанна справа одна з найперспективніших спеціальностей на 

сучасному етапі розвитку світової економіки. 

Конкурентні переваги освітньо-професійної програми “Готельно-

ресторанна справа”: 

 індивідуалізація навчання; 

 навчання у спеціально обладнаних інноваційних лабораторіях; 

 інтенсивне вивчення іноземних мов; 

 навчання з елементами дуальної освіти; 

 гарантоване місце проходження практики в Україні та за кордоном; 

 участь у найбільших виставках з готельно-ресторанної справи; 

 можливість відвідування готельно-ресторанних комплексів 

протягом навчання. 

Обравши нас вивчатимете: 

 організація готельного господарства; 

 організація ресторанного господарства; 

 культура в закладах готельно-ресторанного господарства; 

 барна справа; 

 організація роботи сомельє; 

 організація кейтерингового обслуговування; 

 кухні народів світу; 

 глобальні системи бронювання; 

 підприємництво, бізнес та інші дисципліни. 

Випускники освітньо-професійного рівня “бакалавр” мають 

можливість працювати: 

 директорами готелю чи ресторану; 

 рестораторами; 

 адміністраторами; 

 керівниками підприємств індустрії гостинності; 

 менеджерами у закладах готельно-ресторанного господарства. 

Переваги навчання у Львівському торговельно-економічному 

університеті: 

 навчання за програмами подвійного диплому у ВНЗ країн ЄС та 

отримання  дипломів європейського зразка; 

 викладання курсів адаптованих до вимог вітчизняних та 

європейських ринків праці; 

 навчання та стажування за рахунок  отримання грантів від ЄС в 

межах ERASMUS+; 

 можливість безоплатного навчання за умови високого рейтингу 

балів ЗНО. 

Після завершення бакалаврату є можливість продовжити навчання в 

магістратурі 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/goteli/?L=1940 

 

http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/goteli/?L=1940


 

Освітня програма  

"Ресторанний сервіс і основи харчових виробництв" 

 

Професіонали з ресторанного сервісу та харчових технологій завжди 

затребувані та необхідні на українському та світовому ринку праці. 

 

Конкурентні переваги освітньо-професійної програми “Ресторанний 

сервіс і основи харчових виробництв ”: 

 індивідуалізація навчання; 

 навчання у спеціально обладнаних інноваційних лабораторіях; 

 інтенсивне вивчення іноземних мов; 

 навчання з елементами дуальної освіти; 

 гарантоване місце проходження практики в Україні та за кордоном; 

 участь у найбільших виставках з готельно-ресторанної справи; 

 можливість відвідування готельно-ресторанних комплексів 

протягом навчання. 

 

Обравши нас вивчатимете: 

 організація ресторанного господарства; 

 кулінарне мистецтво; 

 барна справа; 

 організація роботи сомельє; 

 кухні народів світу. 

 

Випускники освітньо-професійного рівня “бакалавр” мають 

можливість працювати: 

 директорами ресторану; 

 рестораторами; 

 адміністраторами; 

 керівниками підприємств індустрії гостинності; 

 менеджерами у закладах готельно-ресторанного господарства. 

 

Переваги навчання у Львівському торговельно-економічному 

університеті: 

 навчання за програмами подвійного диплому у ВНЗ країн ЄС та 

отримання дипломів європейського зразка; 

 викладання курсів адаптованих до вимог вітчизняних та 

європейських ринків праці; 

 навчання та стажування за рахунок отримання грантів від ЄС в 

межах ERASMUS+; 

 можливість безоплатного навчання за умови високого рейтингу 

балів ЗНО. 

Після завершення бакалаврату є можливість продовжити навчання в 

магістратурі 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/restorannii-servis-ta-osnovi-

kharchovikh-virobnictv/?L=1947 

http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/restorannii-servis-ta-osnovi-kharchovikh-virobnictv/?L=1947
http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/restorannii-servis-ta-osnovi-kharchovikh-virobnictv/?L=1947


 

 

Спеціальність 242 "Туризм" 

 

Освітня програма "Туризм" 

 

Розвиток туристичної галузі, залучення іноземних інвестицій, діяльність на 

національному ринку закордонних організацій та інші процеси, пов’язані з 

організацією туристичної діяльності, викликають потребу в обслуговуванні цих 

явищ. Це призводить до зростання на ринку праці потреби у спеціалістах, які 

вміють аналізувати закономірності розвитку індустрії туризму, мають навички 

проведення різного роду екскурсій та володіють комунікабельністю. Тож у наш 

час професія фахівця з туризму вважається високооплачуваною та 

перспективною.  

Майбутні фахівці отримають ґрунтовні знання з рекреалогії та 

рекреаційних комплексів світу, туроперейтингу та організації туристичних 

подорожей, музеєзнавства та організації екскурсійної діяльності, організації 

анімаційної діяльності, спортивного туризму, міжнародного туризму, 

курортології, інтерактивних технологій в туризмі, спеціалізованого туризму, 

обслуговування осіб з інвалідністю, підприємництва, бізнесу та ряду інших 

дисципліни. 

Переваги навчання: 

- навчання за програмами подвійного диплому у ВНЗ країн ЄС та 

отримання дипломів європейського зразка; 

- викладання курсів адаптованих до вимог вітчизняних та європейських 

ринків праці; 

- навчання та стажування за рахунок отримання грантів від ЄС в межах 

ERASMUS+. 

- можливість безоплатного навчання за умови високого рейтингу балів 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Випускники будуть мати можливість продовжити навчання в 

магістратурі, працювати за фахом: 

- фахівцями з туристичного обслуговування, туристичного супроводу; 

- менеджерами туристичної і готельної діяльності; 

- консультантами із питань страхування в туризмі; 

- агентами з організації туризму; 

- консультантами з подорожей; 

- започаткувати власний туристичний бізнес. 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/turyzm/?L=1940 

 

Освітня програма "Медичний та оздоровчий туризм" 

 

Якісно новою формою прояву трансформації національних систем 

медичних послуг, що чітко викристалізувалася в епоху глобалізації, є медичний 

та оздоровчий туризм. Це призводить до зростання на ринку праці потреби у 

спеціалістах, які вміють аналізувати особливості становлення та розвитку 

медичного та оздоровчого туризму в Україні та пропонувати розроблення 

http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/turyzm/?L=1940


стратегії його просування на ринку туристичних послуг. 

Медичний та оздоровчий туризм передбачає вивчення таких дисциплін: 

технологію створення продукту медичного туризму, географію медичного 

туризму, організацію обслуговування клієнтів медичного туризму, управління 

якістю послуг, кластери медичного туризму, рекреалогію та рекреаційні 

комплекси світу, міжнародний туризм, курортологію, стандарти курортного 

обслуговування та weellness туризм. 

Переваги навчання: 

- навчання за програмами подвійного диплому у ВНЗ країн ЄС та 

отримання дипломів європейського зразка; 

- викладання курсів адаптованих до вимог вітчизняних та європейських 

ринків праці; 

- навчання та стажування за рахунок отримання грантів від ЄС в межах 

ERASMUS+. 

- можливість безоплатного навчання за умови високого рейтингу балів 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Основні посади фахівцій після закінчення навчання:  

- ідиректори комплексу(оздоровчого, спортивного, туристичного); 

- завідувачі туристичних агенств; 

- фахівцями з туристичного обслуговування; 

- агентами з організації туризму; 

- інструкторами оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму); 

- фахівцями із гостинності туристичного комплексу. 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/medichnii-ta-

ozdorovchii-turizm/?L=1940 

 

Освітня програма "Організація управління туризмом та індустрією 

гостинності" 

 

Туризму та сфері гостинності в ринковій економіці відводиться важлива 

роль. Сучасний стан розвитку ринку туристичних послуг і послуг гостинності в 

Україні вимагає  високоефективного управління у цих сферах та потребує 

якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів для задоволення потреб 

ринку праці. 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на освітній програмі "Організація 

управління туризмом та індустрією гостинності" отримають ґрунтовні знання з 

технології створення туристичного продукту, управління якістю туристичних 

послуг, організації екскурсійної й анімаційної діяльності, управління в туризмі 

та індустрії гостинності, туроперейтингу, міжнародного туризму та інших 

дисциплін. 

Переваги навчання: 

- навчання за програмами подвійного диплому в університетах країн ЄС 

та отримання дипломів європейського зразка; 

- викладання курсів адаптованих до вимог вітчизняних та європейських 

ринків праці; 

- навчання та стажування за рахунок отримання грантів від ЄС в межах 

ERASMUS+. 
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- можливість безоплатного навчання за умови високого рейтингу балів 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Випускники освітньо-професійного рівня “бакалавр” матимуть 

можливість працювати: 

- директорами комплексу (оздоровчого, спортивного, туристичного); 

- керівниками туристичних агентств; 

- фахівцями з туристичного обслуговування; 

- агентами з організації туризму; 

- фахівцями із гостинності; 

- започаткувати власний туристичний бізнес. 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/organizacija-upravlinnja-

turizmom-ta-industrijeju-gostinnosti/?L=1940  
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Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини" 

 

Освітня програма "Міжнародні економічні відносини" 

 

Стрімке зростання обсягів міжнародної торгівлі, залучення іноземних 

інвестицій, діяльність на національному ринку закордонних компаній та інші 

процеси, пов’язані з інтенсифікацією міжнародних відносин, викликають 

потребу в економічному обслуговуванні цих явищ. Це  призводить до зростання 

на ринку праці потреби у спеціалістах, які вміють аналізувати закономірності 

розвитку світового ринкового середовища, мають навички ведення ділових 

переговорів та досконало володіють кількома іноземними мовами. Тож у наш 

час професія фахівця з міжнародних економічних відносин вважається елітною, 

високооплачуваною і престижною.  

Майбутні фахівці отримають ґрунтовні знання з міжнародного 

менеджменту, світових фінансів, міжнародної торгівлі, дипломатичного 

протоколу та етикету, міжнародних стратегій економічного розвитку, 

практичних методів управління зовнішньоекономічною діяльністю. Це дає 

можливість працювати в органах державної влади та недержавних організаціях 

і підприємствах, які здійснюють міжнародну діяльність, представництвах 

транснаціональних корпорацій, підприємствах з іноземним капіталом, у бізнес-

структурах усіх сфер економіки України та зарубіжних країн, туристичних 

агенціях, міжнародних консультативних центрах тощо, а також у вищих 

навчальних закладах, академічних установах. 

Переваги навчання: 

- вміння аналізувати та прогнозувати сучасні тенденції розвитку світового 

господарства та міжнародних економічних відносин; 

- здатність використовувати основні інноваційні підходи в дослідженні 

глобалізаційних процесів; 

- можливість адаптуватися до змінного міжнародного бізнес-середовища,  

- застосовуючи досвід участі у міжнародних програмах академічної 

мобільності; 

- вміння вільно комунікувати з іноземними партнерами,  

- використовуючи знання трьох іноземних мов; 

- здатність ефективно працювати з міжнародними  

- базами даних економічної інформації. 

Випускники будуть мати можливість продовжити навчання в 

магістратурі, працювати за фахом у структурах різних форм власності: 

- державні інституції: міністерства і відомства, пов’язані з організацією  і 

регулюванням МЕВ; 

- недержавні установи, пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю 

(торгово-промислові палати, бізнес-асоціації); 

- підприємства, що виходять на зовнішній ринок;  

- консалтингові та юридичні компанії, що надають послуги у сфері 

торговельної та інвестиційної політики; 

- банківські та страхові установи, що обслуговують зовнішньоекономічну 

діяльність.  

- представництва зарубіжних корпорацій в Україні. 

 



Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/mev/?L=1940 

 

Освітня програма "Міжнародний бізнес" 

 

Переваги навчання: 

- вміння виконувати аналітичні та управлінські функції у царині 

міжнародного ділового співробітництва; 

- навички приймати відповідальні рішення у сфері управління 

міжнародними бізнес-процесами в діяльності вітчизняних та іноземних 

компаній; 

- можливість займатися  дослідницькою та   консультаційною діяльністю в 

сфері міжнародного бізнесу; 

- вміння застосовувати знання з міжнародного менеджменту та 

маркетингу, управління людськими ресурсами та персоналом, прикладних 

аспектів міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху 

капіталів та інтелектуальної власності, міжнародних фінансів, управління 

зовнішньоекономічною діяльністю на корпоративному рівні; 

- володіння практичними навичками оцінки та аналізу середовища 

міжнародного бізнесу, компетентність в аналізі, моделюванні, прийнятті рішень 

та управлінні процесами у сфері міжнародної торгівлі, фінансів, виробничої 

діяльності та сфери послуг. 

Випускники будуть мати можливість продовжити навчання в 

магістратурі, працювати за фахом у структурах різних форм власності: 

- державні інституції: міністерства і відомства, пов’язані з організацією  і 

регулюванням МЕВ; 

- недержавні установи, пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю 

(торгово-промислові палати, бізнес-асоціації); 

- підприємства, що виходять на зовнішній ринок;  

- консалтингові та юридичні компанії, що надають послуги у сфері 

торговельної та інвестиційної політики; 

- банківські та страхові установи, що обслуговують зовнішньоекономічну 

діяльність.  

- представництва зарубіжних корпорацій в Україні. 

 

Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/admissions/gss/sp-detail/mbiz/?L=1940 

 

 

 

 

 

 

ЗАПРОШУЄМО ДО НАС НА НАВЧАННЯ!!! 
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