
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та 
страхування
Освітня програма: Фіскальне та митне 
адміністрування
Освітній рівень: Бакалавр
Кваліфікація: Бакалавр фінансів, банківської 
справи та страхування 
Кафедра: Фінансів, економічної безпеки, 
банківської справи та страхового бізнесу
Факультет: Інститут економіки та фінансів



Чому саме фіскальне та митне 
адміністрування?

• Дає можливість отримати поглиблені знання із фінансів,
банківської справи та страхування з акцентом на формуванні
теоретичного базису та практичних навичок з фіскального та
митного адміністрування, що забезпечується практичною
підготовкою, залученням до освітнього процесу практиків,
стейкхолерів з фіскальних й митних служб, фахівців сфери фінансів
суб’єктів господарювання, банківської системи, страхування.

• Фахова освіта здобувачів поєднується із особистісним, науковим
розвитком (участь у студентському науковому гуртку “Фінанси,
безпека, банківський та страховий бізнес”, побудова власної
освітньої траєкторії, участь у органах студентського
самоврядування та культурному житті університету).

• Програма ґрунтується на використанні інноваційних технологій
навчання, власних віртуальних освітніх ресурсах.



Обравши освітньо-професійну програму 
«Фіскальне та митне адміністрування» Ви 

зможете працювати на таких посадах:

Агент 
податковий 

Офісний 
службовець 

Інспектор 
митної 
служби

Головний 
державний 
податковий 
інспектор 

Ревізор-
інспектор 

податковий

Інспектор 
державний



Переваги даної освітньо-професійної 
програми

• Набуття професійних знань та навиків у сфері 
фіскального та митного адміністрування

• Достойна заробітна плата

• Можливості кар’єрного росту

• Робота у державних службах, яка надає 
можливості зробити свій внесок у процвітання
рідного міста, області, країни



Обравши освітньо-професійну програму 
«Фіскальне та митне адміністрування»

Ви отримаєте:

• Якісну, фундаментальну, базову економічну підготовку
• Відповідні загальні та фахові компетентності та 

управлінські навики
• Знання законодавчої бази у сферах фінансового і

податкового регулювання, фіскального і митного
контролю, здатність застосовувати їх до порушників
податково-митного законодавства

• Вміння моделювати, прогнозувати та планувати
фінансово-економічні аспекти діяльності суб’єктів
господарювання, оцінювати їх можливості й загрози,
сильні та слабкі сторони, формувати систему ефективного
адміністрування податкових та митних платежів



Професорсько-викладацький склад 
кафедри навчить Вас:

Надавати 
податкові та 

митні
консультації

Аналізувати 
економічні 

проблеми в сфері 
фіскального та 

митного 
адміністрування

Працювати у 
команді 

Реалізовувати
свої права та 
обов’язки як 

члена суспільства

Підтримувати
належний рівень
знань та постійно
підвищувати свою 

професійну
підготовку

Примножувати 
наукові 

досягнення



Навчання в Університеті 
забезпечить розвиток у Вас таких 

якостей:

• Комунікабельність
• Пунктуальність
• Рішучість
• Самостійність
• Впевненість
• Прийняття управлінських рішень 
• Фаховість у висловленні економічної думки



Навчання поєднується з науковою 
роботою та культурно-виховними 

заходами

Відвідини Львівського
палацу мистецтв

Прогулянка
Площею Ринок



Book Forum у м. Львові, 
«Фіскали» на шпальтах старовинної газети «Leopolis Times»



Посвята в студенти

День 
першокурсника



Участь у наукових конференціях 
Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та 

молодих учених на тему «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-
економічної системи України»



У зв’язку з пандемією Covid-19

у 2020 році XI Всеукраїнська науково-практична

конференція відбувалася в он-лайн режимі



Участь у науковій конференції Укркоопспілки

11 травня 2021 року на базі університету відбулася ХVІІІ науково-практична 
конференція студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти Укркоопспілки на 
тему “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства”



Члени студентського наукового гуртка

ознайомилися із особливостями операційної діяльності 
територіального відокремленого безбалансового відділення 

філії Львівського обласного управління АТ «Державний
Ощадний банк України» 



Участь у Дні відкритих дверей Головного Управління

Державної податкової служби у Львівській області



Лекції-дискусії за участю практиків-стейкхолдерів



Участь у роботі Глобального молодіжного
кооперативного форуму

25-26 березня 2021 року відбувся ІІ Глобальний молодіжний форум «Кооперативне 
підприємництво» у рамках партнерства Міжнародного кооперативного альянсу та ЄС у 
співпраці з Молодіжною мережею МКA, в якому прийняли участь викладачі та студенти



25 лютого 2021 року участь у круглому столі-презентації проєкту Модуль Жана Моне 
програми «Erasmus+» – «Ревіталізація міст – досвід ЄС для України» («EVREVIT»), в 
якому взяли участь доценти кафедри та студенти ОПП «Фіскальне та митне 
адміністрування»

Участь у презентації проєкту Модуль Жана Моне 
програми «Erasmus+» 

«Ревіталізація міст – досвід ЄС для України» 



Участь у відкритті програми підготовки для 
Китайсько-Українського навчального центру 

економіки та торгівлі
«Майстерня професійних можливостей»



Поповнення у наших рядах
У 2020 році кількість студентів даної освітньої
програми збільшилась за рахунок
першокурсників. Радіємо, що вони приєдналися
до дружньої студентської родини



Знайомство з кафедрою студентів 
2021 року набору



Участь студентів 3 курсу у програмі
"Студентської Академічної Мобільності (САМ)" 

Навчання у Національній академії статистики, обліку та аудиту



Екскурсія у Верховну Раду України



Екскурсія у Національний парк 
Межигір’я



Поїздка на митницю
Галицько-Волинського князівства



Для вступу на нашу спеціальність 
Вам необхідно:

Скласти ЗНО з таких предметів:

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова,або
біологія,або географія,або фізика,або хімія



Контакти

ПРИЙМАЛЬНА РЕКТОРА

АДРЕСА: ВУЛ. ТУГАН - БАРАНОВСЬКОГО, 10, ТЕЛЕФОН: 275-65-50, 
295-81-02

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

АДРЕСА: ВУЛ. ТУГАН - БАРАНОВСЬКОГО, 10, КІМНАТА 108

ТЕЛЕФОН: 275-68-66, 295-81-17



Щиро запрошуємо Вас до 
нашої економічної 

спільноти!


