
Випускники можуть працювати на 
посадах: 

- керівник підприємства (спільного, 

іноземного, з іноземними інвестиціями); 

- директор (заступник директора)  

з міжнародних зв’язків; 

- начальник міжнародного відділу 

підприємства; 

- фахівець відділу зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства; 

- економіст зі збуту; 

- економіст з договірної та претензійної 

роботи; 

- економіст з міжнародної торгівлі; 

- аналітик із дослідження товарного 

ринку; 

- фінансовий (інвестиційний) аналітик; 

- економічний радник; 

- консультант (експерт) із 

зовнішньоекономічних питань; 

- менеджер із зовнішньоекономічної 

діяльності; 

- фахівець державної служби; 

- викладач, науковий працівник та ін. 

Здобувачі освіти 

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 

підготовки 

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; 

- Іноземна мова або математика.  

 

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 

 
"МІЖНАРОДНА 

ЕКОНОМІКА" 

http://www.lac.lviv.ua/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ftbemh3enmxTenmx7eobo7nt');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ftbemh3idTenmx7eobo7nt');


Ваші особисті 

якості: 

- цілеспрямованість; 

- аналітичний склад 

розуму; 

- комунікабельність; 

- вміння відстоювати власну думку; 

- організаторські здібності; 

- схильність до іноземних мов. 
 

Здобувачі освіти, що 

навчаються за 

освітньо-професійною 

програмою  

“Міжнародна 

економіка” отримують 

кваліфікацію бакалавра 

(магістра) з міжнародної економіки, 

глибокі знання й практичні навички з:  
Економіки зарубіжних країн 

Міжнародної економіки 

Міжнародної торгівлі 

Економіки галузевих комплексів 

Інформаційно-аналітичної діяльності у 

міжнародних відносинах 
Міжнародної логістики 

Глобальних мереж в бізнесі 

Управління міжнародною конкуренто-

спроможністю підприємства 

Стратегічного управління 

Економічної діагностики  

Антикризового управління 

Управління міжнародним бізнесом 

Управління інвестиційними проектами 

Наші випускники – 
провайдери євроінтеграції 

 

Конкурентні переваги випускників - 

практичні навички: 

- ділового спілкування з іноземними 

партнерами; 

- оцінки проблем та тенденцій розвитку 

міжнародної економічної діяльності 

країни, окремих регіонів, підприємств; 

- 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; 

- аналізу світових ринків, розробки 

бізнес-плану виходу на зовнішній ринок 

та особливостей ведення міжнародного 

бізнесу; 

- розробки міжнародної стратегії еконо-

мічного розвитку в умовах конкуренції. 

  
Під час навчання студентам надається 

можливість користуватися 

бібліотеками, комп’ютерними класами, 

дистанційними курсами, доступ до 
мережі Інтернет 

На період навчання іногороднім 

студентам надається гуртожиток в 

центрі міста 

 

Сфери праце-

влаштування: 

 

 
- підприємства 

різних галузей економіки, форм 

власності та організаційно-правових 

форм господарювання - суб’єкти 

зовнішньоекономічної діяльності; 

- суб’єкти бізнесу у сфері 

міжнародної торгівлі та туризму; 

- торгово-промислові палати; 

- іноземні представництва підприємств 

України усіх форм власності; 

- банки та брокерські компанії; 

- товарні, фондові та валютні біржі; 

- інвестиційні компанії; 

- страхові компанії; 

- агентства з маркетингових 

досліджень та реклами; 

- органи державної влади; 

- податкова адміністрація; 

- навчальні заклади; 

- проектні та науково-дослідницькі 

інститути та ін. 

 
Універсальна та перспективна 

професія, високооплачувана посада, 

успішна кар’єра, фінансова 

незалежність та стабільність 


