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Запрошуємо на 
навчання до 

Львова –
культурної та 

духовної столиці 
України









ЛТЕУ – заклад вищої 
освіти з понад 

200-річною історією та 
досвідом надання 

освітніх послуг 







Спец. 051 «Економіка» 
Освітньо-професійні програми 
«Економіка та бізнес-аналітика

підприємства»,  «Міжнародна економіка», 
«Бізнес-економіка»

Практика доводить – однієї інтуїції для 
ведення бізнесу мало. Для нових ідей та 

стратегій необхідні цифри. 
Економіка потребує бізнес-лідерів, які 
розуміють механізм функціонування 

підприємства та вміють аналізувати масиви 
інформації. 



Сучасний економіст 
- інтегратор 

головних бізнес-
процесів 

підприємства



Переваги навчання:
• викладання дисциплін досвідченими науковцями, 

кандидатами та докторами економічних наук, що пройшли 
стажування в зарубіжних університетах; випускова кафедра –
одна з найстаріших в ЛТЕУ, 100% професорсько-
викладацького складу мають наукові ступені та вчені звання;

• отримання практичних навичок ділового спілкування з 
іноземними партнерами, оцінки проблем та тенденцій 
розвитку міжнародної економічної діяльності країни, 
окремих регіонів, підприємств;

• практикоорієнтоване навчання, набуття вмінь моделювання 
ринкових ситуацій, вирішення окремих економічних завдань 
функціонування підприємства на внутрішньому і 
зовнішньому ринку; застосування сучасних методів 
діагностики й антикризового управління як основи 
підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства;

• опанування методами аналізу світових ринків, розробки 
бізнес-плану виходу на зовнішній ринок та стратегії  розвитку 
в умовах конкуренції;



• читання лекцій викладачами-практиками, проведення 
практичних занять на реальних підприємствах на засадах 
дуальної освіти;

• майстер-класи від провідних вітчизняних та зарубіжних 
фахівців з міжнародної економіки та випускників кафедри; 

• співпраця з роботодавцями, проходження під час навчання 
низки практик на відомих підприємствах м. Львова, участь у 
зарубіжному стажуванні, обміні студентами та 
стипендіальних програмах «Erasmus+», можливість навчання 
за системою подвійного диплому у ВНЗ Польщі за спец. 
«Економіка транспорту та логістика»;

• можливість участі в конкурсах студентських наукових робіт, 
студентських наукових конференціях, продовження навчання 
на другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) 
рівнях вищої освіти на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії; 

• можливість поглиблення знань з іноземних мов в Центрі 
сучасних європейських мов ЛТЕУ;





• високий рівень працевлаштування випускників, 
можливість поєднання навчання та трудової 
діяльності;

• можливості безкоштовного навчання (за умови 
високого рівня ЗНО та участі в науково-дослідній 
роботі), отримання стипендій Укоопспілки, 
Львівської обласної ради, іменних стипендій та 
премій;

• 100% забезпечення гуртожитком;

• можливість проходження військової підготовки;

• можливість проявити свої організаторські здібності, 
громадянську позицію, продовжити заняття 
спортом та мистецтвом



Випускники, що освоїли освітньо-професійну програму, 
знайдуть застосування набутим знанням в таких сферах 

працевлаштування:
• підприємства будь-яких галузей економіки, форм власності 

та організаційно-правових форм господарювання;
• міжнародні компанії та їх представництва;
• органи державного управління;
• товарні, фондові та валютні біржі;
• кадрові агентства;
• агентства з нерухомості;
• інвестиційні компанії;
• страхові компанії;
• консалтингові та аудиторські фірми;
• банки та брокерські компанії;
• податкові адміністрації;
• інвестиційні, трастові, майнові та пенсійні фонди;
• органи державної статистики;
• проектні та науково-дослідницькі інститути та ін.



Дебати 
Карла 

Попера



ЯКЩО ВИ: 
•цілеспрямовані

•маєте аналітичний склад розуму
•комунікабельні

•вмієте відстоювати власну думку
•володієте організаторськими здібностями
•схильні до сприйняття іноземних мов

професія економіста-аналітика та 
економіста з міжнародної економіки –

для ВАС!











Х науково-практична конференція 
ВНЗ Укоопспілки «Інноваційні 

процеси та їх вплив на ефективність 
діяльності підприємства»

м. Мукачево





ХІ науково-практична конференція 
студентів ВНЗ Укоопспілки «Інноваційні 

процеси і їх вплив на ефективність 
діяльності підприємства».

м. Тернопіль











Дякуємо за 
увагу!


