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Мета освітньо-професійної програми

Забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, які

володіють загальними і спеціальними (фаховими)

компетентностями достатніми для успішного розв’язання

складних спеціалізованих завдань та практичних проблем, що

характеризуються комплексністю та

невизначеністю умов у сфері

фінансово-економічної безпеки

суб’єктів підприємництва.



Особливості освітньо-професійної програми

 Програма ґрунтується на поняттях, категоріях, теоріях та концепціях

фінансової науки.

 Дає можливість отримати поглиблені знання з акцентом на формуванні

теоретичного базису та практичних навичок з діагностики загроз і небезпек з

метою забезпечення фінансово-економічної безпеки суб’єктів підприємництва,

чому сприяє практична підготовка, залучення до освітнього процесу практиків.

 Наявність широкого переліку вибіркових компонент дозволяє здобувачеві

вищої освіти сформувати власну траєкторію навчання. Можливість навчання за

програмами міжнародного обміну та академічної мобільності.

 Фахова освіта здобувачів поєднується із особистісним 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 

електронного навчання на власних віртуальних навчальних ресурсах.



Обравши освітньо-професійну програму «Фінансово-

економічна безпека суб’єктів підприємництва» 

Ви зможете працювати на таких посадах:

Інспектор з основної 

діяльності

Фахівець з управління 

активами

Фахівець з 

корпоративного 

управління

Експерт-консультант 

із страхування

Фахівець із організації 

інформаційної безпеки

Помічник керівника 

малого підприємства без 

апарату управління

Фахівець з фінансово-

економічної безпеки

Помічник керівника 

підприємства 

(установи, організації) 

Офісний службовець 

(страхування)

Інспектор кредитний



Конкурентні переваги навчання за освітньо-професійною 

програмою «Фінансово-економічна безпека суб’єктів 

підприємництва» 



Зустріч професорсько-викладацького складу кафедри фінансів, економічної

безпеки, банківської справи та страхування із першокурсниками 2021 року набору



Лекційні заняття із залученням стейкхолдерів, які носять прикладний

характер і відповідають сучасним вимогам організації навчального процесу



Участь здобувачів вищої освіти у наукових конференціях та 

засіданнях студентського наукового гуртка  

«Фінанси, безпека, банківський та страховий бізнес» 



Активні-члени студентського наукового гуртка відвідали АТ КБ «Приватбанк», АТ 

«ОТП Банк», ТВБВ філії ЛОУ АТ «Державний ощадний банк України», АТ Forward 

Bank та  Головне Управління Державної податкової служби у Львівській області



Творчі конкурси та дозвілля здобувачів вищої освіти



Для вступу на нашу освітньо-професійну програму 

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 

ТЕЛЕФОНИ: 275-65-50, 295-81-02

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

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

ТЕЛЕФОНИ: 275-68-66, 295-81-17 

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



Ми раді будем Вас бачити у лавах студентів   

найстарішого торговельно-економічного вищого

навчального закладу України та Центральної й 

Східної Європи


