
 

 Запрошуємо ВАС на навчання  

за ОПП “БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА”  

спеціальності 051 «Економіка» у ЛТЕУ 

 

ми готуємо новітніх  фахівців - генераторів ефективних, 

нестандартних та новаторських ідей у сфері бізнесу, які 

користуватимуться попитом  на ринку праці майбутнього 

Освітньо-професійна програма 

“БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА” 



 

Випускники освітньо-професійної програми 

 “БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА” 

– це майбутні генератори ефективних, нестандартних  

та новаторських ідей у сфері бізнесу, які користуються попитом 

серед практиків і науковців 

Освітньо-професійна програма 

“БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА” 
 



 

 

 

Сьогодні від фахівців в сфері економіки очікують  

високих аналітичних здібностей і вміння працювати : 

з «Big Data» та  «СИСТЕМАМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»  

на кшталт  «Data mining » та  «Штучних Нейронних Мереж», 

а також  оперативно розв'язувати проблеми пов’язані із прийняттям раціональних 

господарських рішень (на усіх рівнях управління  бізнесом, і не тільки бізнесом!). 

 ВИМОГИ СУЧАСНОГО СВІТУ ДО ФАХІВЦІВ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ і 

ЩО ПРОПОНУЄ ОПП «БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА» у ЛТЕУ 

  І економіст, якого готує ЛТЕУ за ОПП  «БІЗНЕС-

ЕКОНОМІКА» – це власне затребуваний на ринку праці 

майбутнього   диверсифікований спеціаліст  з широким 

переліком  компетентностей! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Data_mining
https://ru.wikipedia.org/wiki/Data_mining


 НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ 

ТА БІЗНЕСУ за ОПП «БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА»  ЛТЕУ 

ЛТЕУ за ОПП «БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА»  готує  фахівців  

НЕ ДЛЯ виконання рутинних операцій з традиційного 

економічного аналізу та планування!!!!!!  

а фахівців ДЛЯ організації та провадження бізнесу,  

ДЛЯ управління бізнесом по-новому, які здатні 

використовувати та ефективно реалізовувати прикладний функціонал 

сучасної цифрової трансформації систем управління бізнесом,   

 змінювати технологічні підходи до ведення бізнесу  та управління 

бізнесом, для вирішення складних стратегічних завдань в контексті 

розвитку бізнесу в сучасному глобалізованому світі. 



 
 

 Навчання у ЛТЕУ за ОПП «БІЗНЕС-
ЕКОНОМІКА» даcть ВАМ можливість отримати 
фах економіста нового покоління, 
 який буде здатен працювати  в таких  сеферах  
як  
 підприємства усіх галузей та сфер діяльності;  
 бізнес-структури; 
 органи державної влади та місцевого 
самоврядування;  
 приватні підприємці;  
 управляючі компаній;  
 навчальні заклади, науково-дослідні установи, ін. 

Сфери працевлаштування випускників-бакалаврів ОПП “БІЗНЕС-

ЕКОНОМІКА” спеціальності  051 «ЕКОНОМІКА»  ЛТЕУ 
 



 

       При цьому ОПП «БЕ»  в ЛТЕУ– це ОПП яка готує компетентних фахівців для нових 

популярних професій, які тісно пов'язані  із застосуванням IT технологій.  

       Зараз від фахівців-економістів  очікують високих аналітичних здібностей і вміння працювати 

зокрема із такими ІТ  як   «BigData», «Штучні Нейронні Мережі» і системами підтримки 

прийняття рішень на  кшталт   «Data  mining», а також оперативно розв'язувати проблеми, 

пов’язані із прийняттям раціональних господарських рішень. 

       З розвитком та впровадження сучасних ІТ в системи управління та ведення бізнесу  у 

людей з'явиться більше ресурсів і свободи для вирішення складних стратегічних завдань, та 

вони менше будуть залучені в  традиційну     рутинну працю економіста    .   

************************************************   

А власне в ОПП  «БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА»  акцент робиться на підготовці фахівців 

здатних розробляти  та реалізувати ефективні  бізнес- стратегії  !!!!!!! 

Сфери де можуть працювати випускники-бакалаври  

ОПП “БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА” спеціальності  051 «ЕКОНОМІКА»  ЛТЕУ 
 



 
 
        Навчання у ЛТЕУ за ОПП «БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА» даcть ВАМ 
можливість отримати фах економіста нового покоління, 
 який буде здатен працювати  на посадах  
економіста; 
 бізнес-аналітика; 
 фахівця з бізнес-планування;  
 експерта з питань фінансово-економічної безпеки;  
 бізнес-консультанта; 
 фахівця з розвитку бізнесу;  
 фахівця з координації бізнес-процесів, з управління ризиками; 
 керівника бізнес-проєктів у бізнес-організаціях;  
 менеджера (бізнес-управлінця); 
 інвестиційного та інноваційного аналітика-управлінця; 
 фахівця державної служби;  
 оглядача з економічних питань у ділових ЗМІ;  
 викладача, наукового працівника та інших 

Посади на яких можуть працювати випускники-бакалаври ОПП 

“БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА” спеціальності  051 «ЕКОНОМІКА»  ЛТЕУ 



 

 

 Навчання у ЛТЕУ  

за ОПП «БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА»  

даcть ВАМ  необхідні знання, навички  та  компетентності для 

ЗАПОЧАТКУВАННЯ  та УСПІШНОГО 

ВЕДЕННЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ 

ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ 

МОЖЛИВОСТІ  

випускників-бакалаврів ОПП “БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА”  

спеціальності  051 «ЕКОНОМІКА»  ЛТЕУ 
 



Метою ОПП “БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА”  

для бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 

051“Економіка” 

 є забезпечення підготовки фахівців, які володіють  

 

 сучасним економічним мисленням,  

   теоретичними знаннями  

і практичними навичками,  

необхідними для розв’язання завдань  

в сфері економіки та бізнесу 

МЕТА  ООП   “БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА” 



 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. 

 

ФОКУС   ОПП    “БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА”    ЛТЕУ 



Індивідуальна освітня траєкторія. Студенти 

вибирають значну кількість профільних дисциплін.  

 Практично-прикладний характер 

отриманих знань та набутих компетенцій. 

Студентам пропонуються майстер-класи, проєкти, які 

дозволяють на старших курсах вирішувати задачі, які 

представляють професійний інтерес для потенційних 

роботодавців, а також формувати основу для розвитку 

власного бізнес-проєкту. 

 Поглиблене вивчення англійської 

мови. Студенти можуть факультативно вивчати 

французьку, китайську, португальську, німецьку, 

іспанську, польську та інші мови.  

 Сильний викладацький склад. Із 

здобувачами освіти працюють провідні викладачі 

університету. Для проєктної роботи активно 

залучаються бізнес-партнери програми та  підприємці. 

КОНКУРЕНТНІ  ПЕРЕВАГИ  ОПП  “БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА” від ЛТЕУ  



Здобувачі освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою 

“БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА” засвоюють ґрунтовні знання з фундаментальних і 

прикладних напрямів економіки та бізнесу:  

 Інформаційні  системи та технології;  Комунікаційні технології; 

 Методи та системи штучного інтелекту; 

 Економічна теорія;  Макроекономіка;   Мікроекономіка;  

 Фінансовий облік;  Бізнес-аналітика підприємства;  

 Національна, регіональна  та міжнародна економіки;  

 Державне регулювання економіки;  

 Основи бізнесу;  Комерційна діяльність; 

 Економіка підприємства;  Фінанси підприємства;  

 Бізнес-економіка;  Економіка біржової торгівлі;  

 Фінансовий ринок; Менеджмент;  Маркетинг;  Логістика 

  Інвестування; Економіка та організація інноваційної діяльності;  

 Інноваційне підприємництво  та управління стартап-проєктами; 

 Економічний ризик та методи його вимірювання; 

 Стратегія підприємства;  Бізнес-планування; 

 Фінансово-економічна безпека суб'єктів господарювання та інші. 

ОСВІТНЄ  НАПОВНЕННЯ  ОПП  “БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА”  в  ЛТЕУ 



Навчання за ОПП “БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА” в ЛТЕУ забезпечує набуття 

випускниками компетентностей:  

аналізу та оцінювання політичних та економічних чинників і ризиків ведення 

бізнесу;  

 пошуку і оцінювання нових ринкових можливостей, формування і 

оцінювання бізнес-ідей, розробки бізнес-планів та бізнес-моделей для створення 

нового бізнесу;  

 оцінювання та техніко-економічного обґрунтовування інноваційних проєктів; 

володіння навичками реалізації проєктної діяльності;  

 управління ризиками підприємницької діяльності тощо.  

КОМПТЕНЕТНОСТІ   

набуття яких пропонує і забезпечує ОПП “БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА” у  ЛТЕУ 

           УВАГА  в ЛТЕУ ОПП “БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА” спрямована на підготовку бакалаврів, 

конкурентними перевагами яких буде володіння інструментами та методами створення нового бізнесу, 

специфічні знання, а також вміння управляти і забезпечувати розвиток бізнесу в умовах невизначеності 
 



Навчання за ОПП “БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА” в ЛТЕУ забезпечує набуття 

випускниками практичних навичок:  

 оцінки й прогнозування попиту та пропозицій, тенденцій їх розвитку, виявлення 

потреб, мотивацій споживачів;   розроблення конкурентоспроможної стратегії розвитку 

підприємств на основі розуміння логіки бізнесу;   обґрунтування та прийняття 

стратегічних рішень у сфері управління ресурсами та економіки бізнесу;   практичне 

застосування основ антикризового та ризик-менеджменту;   ефективна реалізація 

облікової й контрольно-фінансової діяльності;  практичне застосування теоретичних та 

експериментальних досліджень у сфері фінансово-економічних процесів;   

використання у практичній діяльності отриманих знань щодо системи оподаткування, 

страхування, керівництва підприємством, його матеріально-технічним забезпеченням;   

ґрунтовний аналіз зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах інтеграції України 

у світовий економічний простір.  

Практичні   навички   випускників   

набуття яких пропонує і забезпечує ОПП “БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА” у  ЛТЕУ 

           УВАГА  в ЛТЕУ ОПП “БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА” спрямована на підготовку бакалаврів, 

конкурентними перевагами яких буде володіння інструментами та методами створення нового бізнесу, 

специфічні знання, а також вміння управляти і забезпечувати розвиток бізнесу в умовах невизначеності 



ЗАПРОШУЄМО ВАС  НА НАВЧАННЯ У ЛТЕУ  

ЗА ОПП «БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА» ДЛЯ ЗДОБУТТЯ  ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКЛАВРА 

Гарант ОПП «Бізнес-

економіка» професор 

кафедри економіки, 

професор, к.е.н.  Ковтун О. І.  

з досвідом науково-

педагогічної роботи  

понад 40 років 



ЗАПРОШУЄМО ВАС  НА НАВЧАННЯ У ЛТЕУ ЗА ОПП «БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА» ДЛЯ ЗДОБУТТЯ  ОСВІТНЬОГО 

СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА 

УВАГА!!!!   Перелік конкурсних предметів у сертифікаті  

(для вступників на основі повної загальної освіти): 

– українська мова та література; 

– математика; 

– історія України або іноземна мова, або біологія, або 

географія, або фізика, або хімія 

       На період навчання студентам з інших міст надається гуртожиток. 

     Під час навчання студентам надається можливість користуватися бібліотеками, 

комп’ютерними класами, дистанційними курсами, вільний доступ до мережі Інтернет 

ЛТЕУ – ЗВО з понад 200-річними традиціями надання освітніх послуг 

ВАМ гарантує високу якість підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою   

"БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА" 



 
 
 

УКРКООПСПІЛКА 
Львівський торговельно-економічний університет 

Заклад  вищої освіти з понад 
200-річними традиціями надання освітніх послуг 
Гарантує високу якість підготовки бакалаврів за 

 освітньо-професійною програмою 
«БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА» 

 

Наші контакти:

Адреса: 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10 

Web-сайт: http://www.lute.lviv.ua 

e-mail: lute@lute.lviv.ua. 

Приймальна комісія:  

тел.(032) 275-68-66, 295-81-17

pk(at)lute.lviv.ua 

Освітньо-професійна програма 

“БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА” 

 

http://www.lac.lviv.ua/

