
79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10
Тел.: +38(032)275-65-50 (приймальна ректора)

+38(032)275-68-66 (приймальна комісія)
e-mail: lute@lute.lviv.ua

www.lute.lviv.ua Бути успішним – 

наша традиція!

Львівський 
торговельно-економічний 

університет

Львівський 
торговельно-економічний 

університет

Сучасний вищий 

навчальний заклад 

з 200-річною історією



1

ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ!

Як ректор Львівського торговель-
но-економічного університету, маю за 
честь вітати Вас у нашому університеті, 
одному з найстаріших не лише в Україні, 
але й у Європі та запропонувати Вам 
наші різнорівневі освітні програми галузі 
економіки і торгівлі. У нашому універси-
теті панує справді доброзичлива та  това-
риська атмосфера, яка сприяє не лише 
розвиткові загальнолюдських цінностей, 
а й стимулює до відповідального та пізна-

вального навчання. Усе це узгоджується 
з новим для нас поняттям жити та вчити-
ся одночасно. Використання новітніх 
комп’ютеризованих систем та технологій 
навчання, сучасних мереж електронного 
спілкування, запровадження нової систе-
ми англомовної освіти, значне збільшення 
кількості проведених на високому рівні 
всеукраїнських та міжнародних науко-
вих конференцій, партнерська співпраця 
над укладанням нових освітніх програм 
для економічних спеціальностей – усе це 
сучасне реноме нашого університету.

Економічні та соціальні реформи 
в  Україні зачепили не лише економіку 
країни загалом, а й освіту, зокрема еконо-
мічну. Ми завжди прагнули змінюватися зі 
зміною часу та бути ініціаторами реформ 
в системі вищої економічної освіти. Це не 
лише допомагало нам пережити важкі 
часи, але й дозволило рухатися вперед. 

Я впевнений, Ви будете почувати себе 
тут як вдома і Ваше рішення обрати наш 
Львівський торговельно-економічний уні-
верситет є правильним.

Щиро Ваш,
професор П. О. Куцик,

ректор Львівського торговельно-
економічного університету 
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готовчої школи технічних і торговельних 
спеціальностей у Львові (1825-1835  рр.), Ці-
сарсько-королівської реально-торговель-
ної академії у  Львові (1835-1844 рр.), 
Ці сар сько-королівської технічної акаде-
мії у Львові з торговельним відділенням 
(1844-1875  рр.), Торговельної школи у  Львові 
(1875-1899 рр.), Цісарсько-королівської вищої 
торговельної школи у Львові (1899-1902  рр.), 
Цісарсько-королівської торговельної акаде-
мії у  Львові (1902-1922 рр.), Вищої школи за-
кордонної торгівлі у Львові (1922-1937  рр.), 
Академії закордонної торгівлі у Львові 
(1937-1939  рр.), Львівського інституту 
радянської торгівлі (1939-1942 рр.), Торговель-
них фахових курсів у  Львові (1942-1944  рр.), 
Львівського інституту радянської торгівлі 
(1944-1947 рр.), Львівського торговельно-еко-
номічного інституту (1947-1994  рр.), Львів-
ської комерційної академії (1994-2016  рр.) 
до сучасного навчального закладу Львів ського 
торговельно-економічного університету 
(з 15 квітня 2016 року).

Львівський торговельно-економічний 
університет – найстаріший в Україні і один 
із найдавніших в Європі торговельно-еконо-
мічних навчальних закладів, який бере свій 
початок від 7 березня 1816 року. Саме тоді 
австрійський цісар Франц І своїм декретом 
підписаним в Мілані, зобов’язав Крайовий 
уряд Галичини відкрити у Львові Цісарсько-
королівську реальну школу з торговельним 
спрямуванням (Акт «Osta, AVA, STNK, Ktn, 
124 ex Martio 1816»).

За два сторіччя навчальний заклад прой-
шов складний, але славний історичний шлях – 
від Цісарсько-королівської реальної шко-
ли у  Львові з торговельним спрямуванням 
(1816-1825  рр.), Цісарсько-королівської під-

ЗАПРОШУЄМО ДО ЛЬВІВСЬКОГО 
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ



3

На всіх етапах своєї діяльності в центрі 
уваги керівництва вищого навчального закла-
ду, професорсько-викладацького складу була 
підготовка спеціалістів у галузі економіки, тор-
гівлі, кооперації, послуг високого класу.

Сьогодні Університет готує бакалаврів 
і магістрів із таких спеціальностей як: фінан-
си, банківська справа та страхування; облік 
і  оподаткування; економіка; менеджмент; 
підприємництво, торгівля та біржова діяль-
ність; маркетинг; міжнародні економічні від-
носини; комп’ютерні науки та інформаційні 
технології; журналістика; готельно-ресто-
ранна справа; харчові технології; техно-
логії захисту навколишнього середовища; 
туризм; право.

Аспірантів і пошукувачів – за спеціальнос-
тями: «Гроші, фінанси і кредит», «Економіка 
та управління підприємствами», «Економіка 
та управління національним господарством», 
«Товарознавство непродовольчих товарів», 

«Товарознавство харчових продуктів», «Мате-
матичні методи, моделі та інформаційні тех-
нології в економіці», «Світове господарство 
і міжнародні економічні відносини» і «Бухгал-
терський облік, аналіз та аудит».

За роки існування Університет підготував 
понад 100 тисяч фахівців.

200-річний шлях Університету – перекон-
ливе свідчення його успіхів у вихованні бага-
тьох поколінь громадсько-політичних діячів, 
кваліфікованих фахівців у різних сферах еко-
номіки, кооперації, торгівлі.

Незважаючи на складну економічну ситу-
ацію в країні, Університет зумів зберегти про-
фесорсько-викладацький склад, забезпечити 
високі стандарти науки, навчання та вихован-
ня студентів, підготувати низку державних до-
кументів, законопроектів, що регулюють тор-
говельно-економічну сферу, кооперативну 
освіту та науку.
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Водночас Львівський торговельно-еконо-
мічний університет зробив вагомий внесок 
у  розвиток та становлення торговельно-еко-
номічної освіти і науки в Україні та в інших кра-
їнах. Варто нагадати, що Київський національ-
ний торговельно-економічний університет, 
Полтавський університет економіки і торгівлі, 
низка коледжів і технікумів створені й функ-
ціонують на інтелектуальній базі Львівського 
торговельно-економічного університету. 

З 1977 р. в Університеті навчалися студен-
ти із НДР, Польщі, Чехословаччини, Угорщини 
та В’єтнаму; з 1989 р. – студенти з Близького 
Сходу (Ліван, Йорданія), Південно-Східної Азії 
(В’єтнам, Лаос), Африканського континенту 
(Конго, Заїр, Кот-д’Івуар, Сан-Томе, Принсіпі, Бе-
нін, Ефіопія, Мадагаскар), Латинської Америки 
(Нікарагуа, Панама, Домініка). Сьогодні вияви-
ли бажання навчатися в Університеті студенти із 
Грузії, Азербайджану, Пакистану, Єгипту, Китаю.

Важливу роль в діяльності Університету 
відіграє співпраця з вищими навчальними за-
кладами зарубіжних країн. На даний час три-
ває реалізація різних проектів, серед яких: «Лі-
дерство та управління змінами у вищій освіті 
(La MANCHE)» (530621-TEMPUS-1-2012-1-BG-
TEMPUS програми TEMPUS IV) і «Формування 
антикорупційної поведінки та соціальна від-
повідальність як механізм протидії корупції», 
фінансований зареєстрованою у Великобри-
танії міжнародною організацією «Інтегрірті 
Екшн».

В межах проекту «Розширення освітніх 
можливостей програми Erasmus Mundus» 
(Erasmus Mundus Broadening Educational 
Oppotunities) отримали стипендії студенти та 
аспіранти на річне навчання в університетах 
Швеції, Естонії та Польщі. Університет здій-
снює підготовку фахівців спільно з вищими 
навчальними закладами Франції і Польщі, яка 
передбачає видачу подвійних дипломів. Ви-
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кладачі Університету проходять стажування 
у  вищих навчальних закладах США, Німеччи-
ни, Румунії, Туреччини, Греції, Італії, Польщі, 
Угорщини, Франції, Португалії.

Протягом 2015-2016 навчального року на 
розгляд Європейської комісії подано 5 нових 
проектів реформованої програми ERASMUS+. 

Сьогодні Львівський торговельно-еконо-
мічний університет – провідний економічний 
вуз країни, в якому близько 6 тис. студентів 
навчаються на денній, заочній та дистанцій-
ній формах навчання. В Університеті функці-
онують 3 інститути, 4 факультети, 1 коледж, 
28  кафедр, 5 лабораторій, Центр дистан-
ційних технологій навчання, 18 філіалів ка-
федр на виробництві та в науково-дослідних 
установах. На базі Університету створено 

навчально-науковий комплекс «Академія», до 
складу якого входять 2 інститути та 8 коледжів. 

76 % викладачів Університету мають вчені 
звання та наукові ступені, з них 20 % – про-
фесори та доктори наук, які об’єднані у 21 на-
укову школу. Протягом останніх 5 років за-
хищено 27 докторських і 146 кандидатських 
дисертацій. За цей же період опубліковано 
92  монографії і 2193 статті, з яких 1809 – 
у  наукових фахових виданнях України 
та 384 – у  виданнях, включених до міжна-
родних наукометричних баз, зарубіжних ви-
даннях, в тому числі 68 статей опубліковано 
у  виданнях, що індексуються бібліографіч-
ною і реферативною базами даних Scopus, 
21 – Web of Science. В Університеті видаються 
4 вісники, які включені до наукових фахових 
видань України та інші періодичні видання. 
Станом на липень 2016 р. вченими Універси-
тету виконується 74 науково-дослідні теми.
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У 2016 році навчальний заклад покращив 
свої позиції у рейтингу «ТОП 200 України» і по-
сів 60 місце. 

Студенти Університету є переможцями 
Всеукраїнських студентських олімпіад і кон-
курсів наукових та дипломних робіт.

В Університеті належне місце відводиться 
вихованню духовності, національної свідомос-
ті студентської молоді. Лауреат міжнародних та 
вітчизняних конкурсів хорової музики народна 
хорова капела «Мрія» понад 30 років прослав-
ляє українську пісню не лише в Україні, а й в 
17 країнах світу. Соня Бухер із німецького міста 
Валь ам Райн у часописі «Badische Zeitung» за-
хоплено відзначила: «Майстерне й водночас 
емоційне виконання народних пісень хоровою 
капелою «Мрія» підтверджує щирість україн-
ської душі та людяність цього народу».

Серед художніх колективів, що активно 
пропагують українську пісню, також лауреат

вітчизняних і міжнародних конкурсів капе-
ла бандуристок «Галичанка», яка має вже 
56-річну історію. В травні 2016 року уславле-
ний колектив відвідав Бахмут. Пісні у вико-
нанні капели підносили світлий і радісний 
настрій у воїнів, надихали високі почуття 
патріотизму, усвідомлення спільної відпо-
відальності армії та суспільства за захист 
суверенітету і європейського майбутнього 
України.

В Університеті активно діють студентське 
капеланство, яке носить назву «Спільнота уні-
верситетського душпастирства», дві каплиці, 
розміщені на території студентського містеч-
ка. Під керівництвом студентського капелана 
студенти систематично відвідують лікарні, 
сиротинці, будинки престарілих, допомагають 
пораненим воїнам АТО, дітям-сиротам, тісно 
співпрацюють із волонтерськими організація-
ми. У травні 2016 року вони передали воїнам 
АТО бібліотеку (понад тисячу томів), десятки 
великодніх пасок і сотні листів.

Університет працює над гармонізацією 
вищої освіти з європейськими університетами 
за такими принципами, як: автономія, єдність 
навчання, виховання і проведення наукових 
досліджень, свобода науки та освіти, вірність 
традиціям європейського гуманізму, взаєм-
ний обмін інформацією, виконання спільних 
проектів, мобільність викладачів і студен-
тів, спільні підходи у наданні стипендій, про-
веденні іспитів, досягнення еквівалентності 
статусу дипломів тощо.

ЗАПРОШУЄМО ДО ЛЬВІВСЬКОГО 
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набувають компетентностей щодо формуван-
ня та реалізації фінансової стратегії і політики, 
прийняття управлінських рішень у сфері фі-
нансів, банківської справи та страхування, ор-
ганізації фінансової роботи підприємства, бан-
ку, державної структури, управління процесом 
створення і розвитку страхових компаній.

Набуті знання і практичні навички да-
ють можливість випускникам працюва-
ти керівниками підприємств, обіймати 
посади фінансового директора, фінансового 
аналітика, фінансового менеджера, керівника 
фінансових і  економічних підрозділів, аналі-
тика фондового ринку, керівника, фінансиста 
та працівника структурних підрозділів банків, 
страхових компаній, фіскальних служб.

Студенти спеціальності «Облік і оподат-
кування» отримують глибокі знання та прак-

Навчально-науковий Інститут економіки та 
фінансів, яскравими сторінками багатолітньої 
історії якого є формування і примноження 
класичних традицій якісної підготовки фа-
хівців у сфері торгівлі та послуг національної 
економіки у рамках реалізації державної інно-
ваційної політики, спрямованої на відроджен-
ня духовного та інтелектуального потенціалу 
нації, запрошує на навчання за ступенями ба-
калавра і магістра за спеціальностями:
� «Фінанси, банківська та страхування»;
� «Облік і оподаткування»;
� «Економіка»,
а також за ступенем магістра за спеціальністю:
� «Менеджмент» за спеціалізацією «Управ-
ління фінансово-економічною безпекою».

В Інституті створені всі умови для профе-
сійного становлення та гармонійного розви-
тку молоді.

Якісний навчальний процес підготовки 
бакалаврів і магістрів забезпечує професор-
сько-викладацький склад, який налічує більше 
70 осіб, серед яких 12 докторів наук та профе-
сорів та понад 50 кандидатів наук – відомих еко-
номістів не тільки в Україні, але й за її межами. 

Навчальний процес передбачає оволодін-
ня студентами фундаментальних і професій-
них дисциплін, які дозволяють у майбутньому 
розв’язувати складні спеціалізовані завдання 
та практичні проблеми у сфері економіки у су-
часних умовах.

Студенти спеціальності «Фінанси, банків-
ська та страхування» у процесі навчання 

ІНСТИТУТ 
ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ
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Здобуті кваліфікації надають можливість 
випускникам працювати економістами, керів-
никами економічних служб або їх заступників 
в державних установах та на підприємствах 
різних видів діяльності, економічними радни-
ками і консультантами. 

За спеціальністю «Менеджмент» прово-
диться підготовка фахівців за спеціалізацією 
«Управління фінансово-економічною без-
пекою». Це один із сучасних, перспективних 
та інноваційних напрямів здобуття освітнього 
рівня «магістр», який спрямований на підго-
товку професіоналів вищої ланки управління 
із забезпечення системи фінансово-економіч-
ної безпеки підприємницьких структур різних 
форм власності.

Професіонали з управління фінансово-
економічною безпекою мають реальні мож-
ливості працевлаштування у банківських, 
фінансових установах, приватних підприєм-

тичні навички з обліку та оподаткування, що 
дає можливість майбутнім фахівцям вести фі-
нансовий та управлінський облік, здійснювати 
оперативний фінансовий контроль діяльності 
підприємства і забезпечувати обліково-аналі-
тичний супровід адміністрування податків. 

Здобуті кваліфікації надають можливість 
випускникам займати посади бухгалтера, бух-
галтера-аналітика, аудитора, фінансового ме-
неджера, ревізора, контролера, консультанта, 
фахівця фіскальної служби, керівника бухгал-
терської, контрольної чи аналітичної служби 
підприємства.

Студенти спеціальності «Економіка» 
отримують ґрунтовну наукову і практичну 
підготовку з планово-аналітичної, економіч-
ної, організаційно-управлінської та фінансо-
вої діяльності. Вивчення цілого комплексу 
економічних дисциплін дозволяє спеціалістам 
отримати різнобічні знання з економіки 

ІНСТИТУТ 
ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ
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вання за кордоном та одержати диплом євро-
пейського зразка.

Більшість студентів Інституту своє навчання 
успішно поєднує з науковою діяльністю, 
яку координує студентське наукове товари-
ство. Результатами науково-дослідної роботи 
студентів є щорічні перемоги у Всеукраїн-
ських студентських олімпіадах та конкурсах 
наукових і дипломних робіт; участь у всеукра-
їнських і міжнародних наукових конференціях 
та публікація наукових праць.

Демократичність та прозорість навчаль-
ного процесу, партнерські умови спів-
праці між професорсько-викладаць-
ким складом і  студентською спільнотою 
досягнуті завдяки функціонуванню органу 

ствах, органах державної влади та управління 
і можуть обіймати посади: керівників або про-
відних спеціалістів служби фінансово-еконо-
мічної безпеки на підприємствах різних форм 
власності, розробляти стратегію безпеки під-
приємства та його підрозділів.

До послуг студентів бібліотека навчальної 
і наукової економічної літератури, чільне місце 
в якій замають праці викладачів Інституту; осна-
щені сучасними технічними засобами аудиторії.

Налагоджені зв’язки Інституту з бізнес-
структурами забезпечують ефективне про-
ходження практики студентів та сприяють 
їх працевлаштуванню.

Тісна співпраця з університетами Польщі 
дає можливість навчатись і проходити стажу-

ІНСТИТУТ 
ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ
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Один із кращих спортивних залів м. Львова 
дає можливість студентам Інституту займатися 
ігровими видами спорту, аеробікою, шейпін-
гом, відвідувати тренажерний зал. Невипад-
ково, що студенти Інституту з окремих видів 
спорту є чемпіонами України та Європи.

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ 
ТА ФІНАНСІВ – ГАРАНТ:

� якісної економічної освіти;
� комфортних умов навчання;
� розвитку наукових здібностей;
� розкриття творчого 
і спортивного потенціалу;
� цікавого дозвілля;
� успішного працевлаштування 
та кар’єрного зростання

ЧЕКАЄ НА ВАС, ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

студентського самоврядування – студентській 
Раді Інституту економіки та фінансів, яка пред-
ставляє інтереси студентів та захищає їх права. 

Студентська Рада дотична не тільки 
до навчальної і наукової роботи, але й до 
організації дозвілля та розкриття і розвитку 
спортивних та творчих здібностей студентів. 
В Інституті стало традицією проведення куль-
турних заходів до державних свят, відзначен-
ня днів Інституту та спеціальностей, квіткових 
вернісажів та благодійних ярмарків. 

ІНСТИТУТ 
ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ
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Факультет товарознавства, управління 
та сфери обслуговування створений понад 
70  років тому. Одним із перших деканів 
факультету (1940-1941 рр.) був Петро Іванович 
Франко, відомий вчений-хімік та громадський 
діяч – син Івана Франка.

Сьогодні факультет очолює к.т.н.,
доцент Гаврилишин В. В.

У структуру факультету входить вісім ка-
федр, перші сім з яких – випускові:

� товарознавства і технологій 
виробництва харчових продуктів;
� товарознавства та технології 
непродовольчих товарів;
� комерційної діяльності 
і підприємництва;
� митного та технічного регулювання;
� харчових технологій;
� туризму та готельно-ресторанної справи;
� менеджменту;
� природничих наук та захисту 
навколишнього середовища.

Науково-педагогічні працівники кафедр 
(15 професорів, докторів наук, понад 
40  доцентів, кандидатів наук) забезпечують 
викладання навчальних дисциплін на висо-
кому фаховому рівні. Підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників відбува-
ється за рахунок їх участі у науково-дослід-
ній роботі, стажуванні в провідних вищих 

ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОЗНАВСТВА, 
УПРАВЛІННЯ ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
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навчальних закладах та науково-дослідних 
установах України. 

На кожній кафедрі функціонують спе-
ціалізовані навчально-методичні кабінети 
і  лабораторії та сучасні лекційні аудиторії. 
Крім того, у навчальному процесі використо-
вуються загально-факультетські комп’ютерні 

класи, оснащені сучасним комп’ютерним 
обладнанням. Навчальний процес на факуль-
теті забезпечений пакетом сучасних програм-
них продуктів.

На факультеті товарознавства, управління 
та сфери обслуговування сьогодні здобувають 
вищу освіту близько 1400 студентів денної 
та  заочної формами навчання за ступенями 
вищої освіти «бакалавр» та магістр».

Підготовка «бакалавра» проводиться 
за спеціальностями:
� Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність (спеціалізації 
«Товарознавство і торговельне 
підприємництво», «Товарознавство 
та експертиза в митній справі»);
� Готельно-ресторанна справа;
� Харчові технології;
� Менеджмент;
� Туризм;
� Технології захисту 
навколишнього середо вища;

ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОЗНАВСТВА, 
УПРАВЛІННЯ ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
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Підготовка «магістра» проводиться за спе-
ціальностями: 
� Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність (спеціалізації 
«Товарознавство та комерційна 
діяльність», «Товарознавство 
та експертиза в митній справі»);
� Готельно-ресторанна справа;
� Менеджмент;
� Публічне управління та адміністрування.

На випускових кафедрах факультету функ-
ціонують загальновідомі в Україні наукові 
школи, в яких здійснюється підготовка висо-
кокваліфікованих наукових кадрів через аспі-
рантуру і докторантуру.

На факультеті працює спеціалізована вче-
на рада із захисту кандидатських дисертацій 
на здобуття наукового ступеня кандидата тех-
нічних наук за спеціальностями «товарознав-

ство харчових продуктів» та «товарознавство 
непродовольчих товарів».

Факультет товарознавства, управління 
та  сфери обслуговування ефективно інтегру-
ється з європейською та світовою системами 
освіти. Завдяки отриманим знанням випус-
кники факультету мають добру можливість 
знайти місце праці і зайняти ключові посади 
фахівців в органах влади, бізнес-структурах, 
сферах торгівлі, легкої та харчової промис-
ловості, в системі стандартизації, сертифікації 
та експертизи товарів, у митних органах Дер-
жавної фіскальної служби, ресторанно-го-
тельних комплексах, в екологічних інспекціях, 
науково-дослідних і навчальних установах.

Одночасно студенти беруть активну 
участь у науково-дослідних роботах, які 

ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОЗНАВСТВА, 
УПРАВЛІННЯ ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
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участь у різних заходах як в масштабах уні-
верситету, так і в межах факультету. 

Регулярно на засіданнях Вченої ради 
факультету заслуховуються питання про 
проблеми та перспективи роботи органів 
студентського самоврядування, напрями 
виховної та організаційної роботи. Декана-
том факультету постійно проводиться ро-
бота щодо залучення студентів до активних 
дій, що стало результатом популярності 

студентського самоврядування у студент-
ських лавах Львівського торговельно-еконо-
мічного університету. 

Студенти факультету мають можливість 
самореалізуватись у колективах художньої 
самодіяльності за усіма видами творчості, 
у  волонтерських програмах та соціальних 
проектах. 

здійснюються на кафедрах факультету під 
керівництвом досвідчених викладачів. За 
результатами проведених досліджень вони 
виступають із доповідями на університет-
ських та міжвузівських конференціях.

Центрами розвитку, ініціативи та лідерства 
молоді факультету є Студентське самовря-
дування та Студентське наукове товариство. 
Студентський актив організовує і приймає 

ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОЗНАВСТВА, 
УПРАВЛІННЯ ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
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Навчатися на юридичному факультеті – 
перспективно і престижно

Юридичний факультет Львівсько-
го торговельно-економічного університету 
з  1992  року здійснює підготовку студентів 
за спеціальністю 081 «Право». 

Юридичний факультет – структурний під-
розділ університету, що здійснює підготовку 
висококваліфікованих фахівців правового 
спрямування, які наділені вмінням швидкого 
адаптування до реалій практики, незалежніс-
тю суджень, почуттям справедливості, а також 
прагненням до нових знань.  

На юридичному факультеті підготовка 
висококваліфікованих фахівців здійснюється 
кафедрами: 
� теорії держави та права; 
� цивільного права та процесу; 
� кримінального права та процесу; 
� господарського права та процесу; 
� філософії та культури; 
� історії та політології. 

Факультет готує фахівців-юристів спеці-
альності 081 «Право»: 
� бакалавр (денна, заочна форма 
навчання) – 4 роки навчання; 
� магістр (денна, заочна форма 
навчання) – 1 рік і 6 місяців навчання; 
� друга вища освіта – 3 роки навчання. 

Заняття зі студентами факультету про-
водять викладачі-практики, які мають вчені 
ступені й звання, доктори наук, професори, 
заслужені юристи України. 

При підготовці студентів широко засто-
совуються сучасні комп’ютерні технології, 
навчальний процес повністю забезпечений 
усіма необхідними технічними засобами, муль-
тимедійними пристроями, актуальним бібліо-
течним фондом, який постійно оновлюється. 

Складовими практичного навчання 
студентів-юристів є: 
� залучення до читання лекцій суддів, 
практикуючих адвокатів, нотаріусів, 
представників органів юстиції; 

ЮРИДИЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ
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На факультеті стало доброю традицією 
проведення спільних студентських та профе-
сорсько-викладацьких науково-практичних 
міжнародних та всеукраїнських конференцій. 

Кращі творчі, наукові роботи студентів
рекомендують для участі у міжвузівських 
та  міжнародних конкурсах, вони публікуються 
у  збірниках студентських наукових робіт ЛТЕУ, 
фаховому Віснику юридичного факультету, збір-
никах наукових конференцій. Щорічно студенти 
юридичного факультету успішно беруть участь 
у  Всеукраїнських олімпіадах правознавства, 
круглих столах, брейн-рингах, де гідно представ-
ляють факультет та здобувають призові місця. 

Важливою складовою підготовки фахів-
ців є спортивно-виховні заходи. Студенти 
факультету в новітньому спорткомплексі 
універ ситету активно займаються улюблени-
ми видами спорту, беруть участь у спортивних 
змаганнях. Традицією стали турніри з футболу 
та волейболу між командами студентів та
викладачів юридичного факультету. 

На факультеті функціонує студентське 
самоврядування, де студенти беруть активну 

� практичне навчання в юридичній клініці – 
надання безкоштовних юридичних 
консультацій незахищеним верствам 
населення; 
� відвідування студентами 
судових засідань; 
� застосування у навчальному процесі 
інтерактивних методик – 
імітації судових процесів, розгляд 
та обговорення практики застосування 
чинного законодавства; 
� студентська мобільність – можливість 
проходження практики та стажування 
студентів у провідних навчальних 
закладах України, Польщі, Угорщини та ін.; 
� залучення до участі у міжнародних 
грантових програмах; 
� отримання стипендій та нагород 
за вагомі успіхи у навчанні. 

ЮРИДИЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ
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� захист особи в Європейському суді 
з прав людини; 
� медичне право; 
� проблеми договірних відносин; 
� наукові засади кваліфікації злочинів; 
� корпоративне право 
Європейського Союзу та України; 
� захист прав особи 
у кримінальному судочинстві; 
� ділова іноземна мова;
� інформаційне право;
� захист прав суб’єктів господарювання. 

Юридичним факультетом налагодже-
на співпраця з випускниками університету. 
Студенти юридичного факультету проходять 
практику за спеціальністю під керівництвом 
випускників університету. Кращі студенти, 
які позитивно зарекомендували себе під час 
практики, мають можливість працевлашту-
вання. 

Випускники юридичного факультету 
працюють суддями, адвокатами, нотаріусами, 
у ВНЗ, органах внутрішніх справ, прокуратури, 
міністерств та відомств. 

участь у житті факультету. Вони є ініціатора-
ми цікавих культурно-пізнавальних поїздок із 
переглядом історичних пам’яток Львівщини.

Факультет систематично організовує для 
студентів відвідування музеїв Львова, худож-
ніх галерей, різних арт-проектів та культурних 
подій міста. 

При юридичному факультеті успішно 
працює юридична клініка. Консультанти юри-
дичної клініки, кращі студенти факультету під 
керівництвом досвідчених викладачів-практи-
ків, адвокатів надають правову допомогу мало-
забезпеченим верствам населення. Це сприяє 
набуттю ними навичок практичної роботи за 
спеціальністю та підвищує конкурентоздатність 
випускників юридичного факультету ЛТЕУ 
на ринку праці. Консультанти клініки безоплат-
но беруть активну участь у практичній роботі: 
готують процесуальні документи, представля-
ють та захищають інтереси громадян у судах 
та інших державних органах та установах.

Студенти юридичного факультету вивча-
ють комплекс дисциплін, що формують сучас-
ний світогляд юриста: 

ЮРИДИЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ
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Спеціальність 
«Міжнародні економічні відносини»

Стрімке зростання обсягів міжнародної 
торгівлі, залучення іноземних інвестицій, 
діяльність на національному ринку закор-
донних компаній та інші процеси, пов’язані з 
інтенсифікацією міжнародних відносин, викли-
кають потребу в економічному обслуговуванні 
цих явищ. Посилення глобалізаційних проце-
сів, інтеграція України у світовий економічний 
простір призводять до зростання на ринку 
праці потреби у спеціалістах, які добре знають 
тенденції та вміють аналізувати закономірнос-
ті розвитку світового ринкового середовища, 
мають навички ведення ділових переговорів 
та досконало володіють кількома іноземними 
мовами. Тож у наш час професія фахівця з між-
народних економічних відносин вважається 
елітною, високооплачуваною і престижною. 
Майбутні фахівці з міжнародних економічних 
відносин отримають ґрунтовні знання з міжна-
родного менеджменту, світових фінансів, між-
народної торгівлі, дипломатичного протоколу 
та етикету, міжнародних стратегій економіч-

Факультет міжнародних економічних 
відносин та інформаційних технологій – 
Понад 20 років на ринку освітніх послуг!:

Навчання на факультеті – це:

� Перспективи взяти участь 
у різноманітних міжнародних освітніх 
програмах та навчатися або проходити 
практику за кордоном; 
� співпраця з навчальними закладами України 
та інших держав, зокрема Польщі, Італії, 
Вірменії, Молдови, Болгарії, Іспанії, Португалії;
� інноваційні методи навчання, забезпечені 
найсучаснішими технічними можливостями; 
� практичне використання передового 
досвіду провідних зарубіжних вузів;
� удосконалені методики, за якими студенти 
навчаються самостійно поглиблювати 
свої знання, творчо застосовувати 
досягнення науки і техніки; 
� можливість професійно оволодіти 
декількома іноземними мовами, 
що передбачає навички вільного мовлення, 
ведення переговорів, перекладу;
� яскраве студентське життя, 
насичене подіями: тематичні зустрічі 
і концертні програми, вечори відпочинку, 
доброчинні акції, зустрічі з відомими людьми, 
проведення ділових ігор, святкування днів 
культури різних країн, спортивні змагання 
тощо.

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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ного розвитку, практичних методів управління 
зовнішньоекономічною діяльністю. 

Отримані студентами в процесі навчан-
ня знання дадуть їм можливість працювати 
в органах державної влади та недержавних 
організаціях і підприємствах, які здійсню-
ють міжнародну діяльність, представництвах 
транснаціональних корпорацій, підприєм-
ствах з іноземним капіталом, у бізнес-структу-
рах усіх сфер економіки України та зарубіжних 
країн, туристичних агенціях, міжнародних кон-
сультативних центрах тощо, а також у вищих 
навчальних закладах, академічних установах. 
Наші випускники у межах професійної діяль-
ності мають можливість об’їздити світ, вивчити 
економічне і бізнесове-середовище зарубіж-
них країн. 

Спеціальність «Маркетинг»

Орієнтиром сучасного ринку є споживач. 
Досконале знання потреб споживачів дає 
можливість виробляти товари, що найкращим 
чином відповідають цим потребам. В умовах 
ринкової економіки, коли діє сильна конку-
ренція, головним постає завдання задоволен-
ня потреб споживачів краще, аніж це роблять 
конкуренти. Успіх бізнесу виробництва та про-
дажу багато в чому залежить від спеціалістів у 
сфері маркетингу. Адже маркетинг – це систе-
ма організації та управління підприємством, 
яка забезпечує успіх діяльності підприємця в 
умовах ринку.

Маркетолог – це фахівець, функціями яко-
го є дослідження ринків, розробка і реаліза-
ція товарної і цінової політики підприємства, 
знаходження найбільш ефективних каналів 
товаропросування, опрацювання системи сти-
мулювання збуту, вибір способів рекламуван-
ня та інші види робіт, пов’язані зі  створенням 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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привабливих для споживача товарів і послуг; 
забезпеченням їх реалізації; підтримкою по-
зитивного іміджу підприємства в очах спожи-
вачів для його подальшого стійкого розвитку. 
Обов’язками маркетолога є вивчення вподо-
бань покупців і підвищення рівня товарообігу 
фірми, на яку він працює. Саме від такого фахівця 
залежить успіх і рівень продажів продукції, адже 
він доносить думку споживача до виробника.

Спеціальність «Маркетинг» у системі ви-
щої освіти передбачає вивчення широкого 
спектру дисциплін, пов’язаних з економікою 
і підприємництвом, що дозволяє випускнику 
працювати в різних сферах економічної діяль-
ності, як у маркетингових, комерційних, збуто-
вих підрозділах, так і на посадах, пов’язаних з 
управлінням і організацією діяльності підпри-
ємств різних галузей.

Спеціальність «Журналістика» 
(спеціалізація «Реклама у бізнесі»)

Фахівець з реклами – одна з найцікаві-
ших і найпопулярніших на сучасному ринку 

праці професій. Ця спеціальність поєднує 
в собі творчу й економічну складові, відпо-
відає сучасним світовим кваліфікаційним 
стандартам та інноваційним тенденціям роз-
витку ринку праці, користується незмінним 
зростаючим попитом серед роботодавців. 
Для України ця професія молода, але зроста-
ючий інтерес до неї і усвідомлення важливос-
ті комунікаційної діяльності практично у всіх 
структурах і сегментах суспільства обумовлює 
необхідність підготовки професіоналів для 
державних і  комерційних структур, для засо-
бів масової інформації та громадських, соці-
альних, організацій, для великих корпорацій, 
підприємств середнього бізнесу і фінансових 
установ. Реклама – це двигун продажів, а про-
дажі – це головне у діяльності будь-якої фірми. 

Важливо те, що студенти отримують знання 
з реклами у взаємозв’язку зі знаннями з різних 
сфер економічної, комерційної, фінансової ді-
яльності підприємств. Значна частина навчаль-
ного процесу присвячена питанням сучасного 
бізнесу, підприємництва, менеджменту, мар-

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
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аутсорсингових і закордонних. Специфіка про-
фесії дозволяє працювати віддалено, викону-
вати завдання на замовлення різних компаній, 
бути фрілансером, мати гнучкий робочий гра-
фік. Значну кількість вакансій таким фахівцям 
пропонують IT-компанії (для розробки про-
грамного забезпечення) та інші галузі економі-
ки (для налагодження, підтримки, модифікації 
існуючого програмного забезпечення). Для ви-
пускників спеціальності перевагою є можли-
вість набути ґрунтовні знання з IT-технологій 
і з економіки та підприємництва, а отже, пра-
цювати 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 випуско-
вої кафедри мають досвід практичної роботи 
та постійно спілкуються зі студентами не лише 
в аудиторіях, але й в Інтернеті.

кетингу, що розширює сферу можливого пра-
цевлаштування майбутнього фахівця. Спектр 
діяльності фахівця з реклами надзвичайно
широкий, адже він: планує рекламні кам-
панії й координує дії тих, хто займається 
виготовленням реклами – дизайнерів, копірай-
терів;  визначає концептуальні основи розвитку
рекламної діяльності та зв’язків з громадсь-
кістю; готує й поширює інформацію про якість, 
особливості й переваги товарів та послуг; про-
думує концепцію рекламного продукту; контр-
олює рекламний бюджет організацій; створює 
привабливий образ будь-якої особистості 
чи організації в очах громадськості тощо.

Спеціальність «Комп’ютерні науки 
та інформаційні технології»

Темпи розвитку комп’ютерних техно-
логій вражають і ми є свідками справжньої 
комп’ютерної революції. Комп’ютерні техно-
логії справляють значний вплив на розви-
ток науки, техніки, бізнесу та багатьох інших 
сфер людської діяльності. Ці технології будуть 
і надалі користуватися попитом на ринку 
працевлаштування, а ті, хто працює в галузі 
інформаційних технологій, відіграватимуть 
вирішальну роль у формуванні майбутнього.

Спеціальність «Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології» дає можливість 
студен там отримати ґрунтовні знання з сучас-
них інформаційних технологій та знайти пер-
спективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
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Основні переваги при виборі університету для навчання:

� вища освіта за 15 спеціальностями освітніх рівнів бакалавра та магістра;
� навчання за скороченими програмами підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
� новітні технології та інноваційні методи навчання;
� міжнародна студентська академічна мобільність, 
стажування та навчання за кордоном;
� інноваційно-орієнтована матеріально-технічна база;
� можливість отримання подвійного диплому;
� працевлаштування випускників;
� високий рівень задоволення студентів навчальним процесом та дозвіллям;
� фахове вивчення іноземних мов у Центрі сучасних європейських мов;
� спеціальні програми підготовки англійською мовою викладання 
для іноземних громадян;
� участь студентів у міжнародних освітніх програмах та проектах;
� участь в актуальних наукових дослідженнях;
� система підтримки і реалізації проектів;
� забезпеченість проживання в гуртожитках, історичне 
місто Галичини та Європи;
� навчання в аспірантурі і докторантурі;
� можливість здобуття другої вищої освіти;
� професійна перепідготовка;
� підвищення кваліфікації;
� підготовчі курси для іноземних громадян.

Форми навчання: денна (очна), заочна (дистанційна)

Університет – лідер з високою корпоративною культурою, 
інноваційною освітою, актуальною наукою 

та постійним прагненням досконалості 
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