
Випускники отримують кваліфікацію 

бакалавра (магістра) з економіки та 

бізнес-аналітики підприємства та 

можуть працювати на таких посадах: 

- керівник підприємства; 

- заступник керівника з економіки, 

виробництва, збуту та фінансів; 

- начальник фінансово-економічної 

служби; 

- економіст-аналітик; 

- фінансовий аналітик; 

- аналітик з дослідження ринку; 

- фінансовий консультант; 

- економіст з праці; 

- економіст з договірної та претензійної 

роботи; 

- економіст з планування, бюджетування, 

матеріально-технічного забезпечення; 

- фахівець державної служби; 

- викладач, науковий працівник та ін. 

 

Здобувачі освіти 

за ОПП „Економіка 

підприємства та 

бізнес-аналітика” 

проходять практику 

на відомих підприємствах м. Львова, 

навчаються за системою подвійного 

диплому у ВНЗ Польщі за спец. 

„Економіка транспорту та логістика”, 

приймають участь у зарубіжному 

стажуванні та стипендіальних 

програмах «Erasmus» 
 

Освітній рівень Форма 

навчання 

Термін 

навчання 

Бакалавр 

у т.ч. повна 

програма  

денна 4 роки 

заочна 4 роки 

скорочена 

програма  

денна 2 роки 

заочна 2 роки 

Магістр денна 1,5 роки 

заочна 1,5 роки 

Перелік конкурсних предметів у 

сертифікаті (для вступників на 

основі повної загальної освіти): 

- Українська мова та література; 

- Історія України; 

- Математика або іноземна мова.  

 
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 

e-mail: pk(at)lute.lviv.ua 
 

Реєструйтесь на сайті  

ЛТЕУ в Інтерактивній школі 

економіки та отримуйте до 

25% знижки на оплату 

навчання 

УКООПСПІЛКА 

Львівський 

торговельно-

економічний 

університет  

Авторитетний ВНЗ 

України -  

понад 200 років надання 

освітніх послуг 
Гарантує високу якість підготовки 

бакалаврів та магістрів 

за освітньо-професійною програмою 
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Ваші особисті 
якості: 

- цілеспрямованість 
- аналітичний склад 

розуму 
- комунікабельність 

- вміння відстоювати власну думку 
- організаторські здібності 
- схильність до іноземних мов 

 

Ваш правильний вибір 

 „Економіка та 
бізнес-аналітика 
підприємства” 

 

Ваш результат 
Глибокі та ґрунтовні знання в сферах: 
Економіки та бізнес-аналітики 
виробничого, торговельного, ресторанного, 
туристичного, малого підприємства  
Проектного аналізу 
Потенціалу і розвитку підприємства 
Економіки та організації інноваційної 
діяльності 
Міжнародної економіки 
Бізнес-планування  
Реінжинірингу бізнес-процесів 
Ризик-менеджменту 
Економетрики (Excel, SPSS) 
Статистичного моделювання і 
прогнозування (STATISTICA) 
Інформаційних систем і технологій  
Обліку у прикладних програмних рішеннях  
Системного аналізу 
Інтелектуального аналізу даних 
Методів та систем штучного інтелекту 
Кон’юнктури ринків 

Конкурентні переваги наших 
випускників - 

практичні навички: 
 оцінки проблем і тенденцій соціально-
економічного розвитку країни, регіонів, 
галузей економіки, підприємств; 

 аналізу та прогнозування впливу макро- 
та мікроекономічних чинників на стан 
бізнес-середовища;  

 моделювання ринкових ситуацій 
функціонування підприємства на 
внутрішньому та зовнішньому ринках; 

 використання прикладних програм і 
комп’ютерних технологій для вирішення 
аналітичних завдань в економіці; 

 застосування сучасних методів 
діагностики та антикризового управління як 
основи підвищення ефективності фінансово-
господарської діяльності підприємства; 

 розробки бізнес-плану підприємницького 
проекту; 

 ідентифікації, оцінки та аналізу 
економічних ризиків; 

 розробки стратегії діяльності суб’єкта 
бізнесу в умовах конкуренції. 

 
Універсальна та перспективна 

професія, високооплачувана посада, 
успішна кар’єра, фінансова 

незалежність та стабільність 
 

Під час навчання студентам надається 
можливість користування бібліотеками, 
комп’ютерними класами, дистанційними 

курсами, доступ до мережі Інтернет, 
іногороднім студентам - гуртожиток  

Сфери праце-

влаштування: 

 

 
- 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; 

- агентства з реклами, маркетинго-

вих та соціологічних  досліджень; 

- 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. 
 

Сучасний економіст - 
інтегратор головних бізнес-

процесів підприємства 
 
 


