
м. Львів 

 

ЛТЕУ 

 

Дбаючи про духовне 

збагачення студентсь-

кої молоді, у гуртожит-

ках функціонують дві 

студентські каплиці. 

Усі навчальні корпуси 

та гуртожитки мають доступ до мережі Інтернет 

Проживання  у гуртожитку доступне для всіх сту-

дентів Університету, які його потребують 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА 

ФІНАНСІВ ЛТЕУ: 

79005, м.Львів 

вул.Туган-Барановського,10, 

к.307, 307а, 210 

телефон +38 (032) 240 34 39 

ief@lute.lviv.ua 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: 

79005, м.Львів, 

вул. Туган-Барановського,10, 

к.108 

телефон +38 (032) 275 68 66 

www.lute.lviv.ua 

Один із кращих спортивних залів м. Львова дає 

можливість студентам Університету займатися  

ігровими видами спорту, аеробікою, шейпінгом, 

відвідувати тренажерний зал.  

Невипадково,  студенти Інституту з окремих видів 

спорту є чемпіонами України та Європи 

 

ЗАПРОШУЄМО  

НА НАВЧАННЯ В  

ІНСТИТУТ  ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ 

ЛЬВІВСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ 

Студенти  також мають 

можливість пройти вій-

ськову підготовку на базі 

Національної академії 

сухопутних військ  імені 

гетьмана  

Петра Сагайдачного 

Бути успішним -

наша традиція ! 

Л Т Е У 



 

Студенти регулярно приймають участь  

в студентських наукових конференціях 

ЛТЕУ та міжвузівських наукових кон-

ференціях. Кращі  наукові роботи публі-

куються в наукових збірниках 

Найстаріший в Україні і один із найдавні-

ших в Європі торговельно-економічних  

навчальних закладів  

В Університеті навча-

ються іноземні громадя-

ни з Азербайджану, Гру-

зії, КНР, Узбекистану та 

інших країн світу 

 

Львівський торговельно-

економічний університет  
Спеціальність  

“Облік і оподаткування” 

Навчаючись на цій спеціальності, Ви отримаєте 

глибокі знання та загальні і 

професійні компетентності з 

обліку та оподаткування, 

що дають змогу майбутнім 

фахівцям вести фінансовий 

та управлінський облік під-

приємства, здійснювати  

аналіз і  контроль їх діяль-

ності та забезпечувати обліково-аналітичний су-

провід адміністрування податків. 

Випускники нашого Університе-

ту під час проходження вироб-

ничої або переддипломної прак-

тик  користуються можливістю 

отримати стартові посади за фа-

хом у промислових, посередни-

цьких, торговельних підприємст-

вах та інших організаціях  

Кафедри аудиту, аналізу та оподаткування  і бухгалтер-

ського обліку є випускними кафедрами та готують   

бакалаврів і магістрів зі спеціальності  “Облік і оподат-

кування”. 

 

Обмін студентами 

Студенти мають можливість приймати участь у про-

грамах обміну студентами, які практикуються між 

університетом та навчальними закладами  

країн Євросоюзу  

 

Крім того представники ви-

шу приймають активну 

участь у різноманітних про-

грамах досліджень у Великій 

Британії, Ізраїлі, Марокко, 

Австрії та Німеччині 

Освітня програма навчання відповідає кращим сучасним 

світовим міжнародним стандартам, та базується на євро-

пейських та інноваційних методах навчання. Побудована 

так, щоб дати студентам всебічні знання та практичні на-

вички за спеціальністю “Облік і оподаткування” 

У нашому Університеті діє програма  

«Подвійний диплом» зі спеціальності «Облік 

та оподаткування» в співпраці з Університе-

том Економіки 

(Wyższa  Szkoła 

Gospodarki) у м. 

Бидгощ, Польща. 

Дипломні роботи за 

п р о г р а м о ю  

«Подвійний дип-

лом» захистили  

Адамко Оксана та 

Галай Богдана. 

Захист провела екзаменаційна комісія з атес-

тації студентів-здобувачів вищої освіти в 

Університеті і у режимі скайп-зв’язку в робо-

ті екзаменаційної комісії взяли участь профе-

сор, доктор Емілія Фладровська (prof. dr. 

Emilia Fladrowska) та професор Станіслав 

Краусе (prof. Stanisław Krause), Wyższa 

Szkoła Gospodarki 


