
ЛЬВІВСЬКИЙ  ТОРГОВЕЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Спеціальність: Туризм 
Освітній рівень: 
Бакалавр 
Кваліфікація: бакалавр з 
туризму 
Кафедра: Туризму та 
готельно-ресторанної 
справи 
Факультет: 
Товарознавства, 
управління та сфери 
обслуговування 



Чому саме туризм? 

Тому, що сьогодні туризм – це феномен сучасного 
світу. 

- Галузь економіки, що стрімко розвивається; 
- Щорічні прибутки від туризму становлять приблизно 1.5 трлн. 

доларів; 
- З кожним роком все більше зростає кількість туристичних 

потоків у світі; 
- Туристична індустрія є невід’ємною частиною економіки країни 
- Кожне 11 робоче місце пов’язане із туризмом; 
- Туристичні послуги становлять 30% від світового експорту 

послуг; 
- На сьогодні саме туризм є одним із пріоритетних напрямків 

розвитку нашої держави. 



Обравши спеціальність “Туризм” ви 
можете працювати: 

Фахівцем із 
туристичної безпеки 

Фахівцем з 
туристичного 

обслуговування 

Аналітиком 
туристичної сфери 

Організатором 
подорожей 
(екскурсій) 

Аніматором 
туристичної сфери 

Екскурсоводом 

Інструктором 
оздоровчо-

спортивного       
    туризму (за 

видами туризму) 

Інструктором-
методистом з 

туризму  

Маркетологом 
туристичного ринку 



Плюси професії: 

-  Хороша заробітна плата; 
-  Реалізація творчого потенціалу; 
-  Перспектива кар’єрного росту; 
-  Налагодження зв’язків з іноземними     
    партнерами; 
-  Змога створювати унікальні туристичні  
   продукти та просувати їх на туристичному      
   ринку. 

-  Цікава робота в найперспективнішій  
    галузі; 
-  Можливість побувати в багатьох  
    країнах  світу; 
-  Ознайомлення з традиціями та    
    культурою  інших народів; 



Обираючи спеціальність “Туризм” у 
нашому університеті ви отримуєте: 

- якісну освіту спрямовану на ґрунтовну  
  фундаментальну, базову економічну   
  підготовку; 
- навчання спрямоване на розвиток    
   професійних компетентностей; 
- Розвиток комунікативних здібностей; 
- мовна підготовка; 
- розвиток навичок підприємця; 
- отримання практичних умінь та навичок у  
    навчальному туристичному центрі; 
- цікаві практичні заняття; 
- проходження практики у вітчизняних і 
закордонних туристичних  агенціях та туристичних 
операторах; 
- знайомство з фахівцями в галузі туризму. 



Наші викладачі навчать Вас: 

Розробляти 
туристичний 
продукт та як 

його 
реалізовувати 

 Надавати візову 
підтримку 

Організовувати 
дозвілля 
туристів 

Виявляти та 
аналізувати 

потреби туриста 

Організовувати процес 
обслуговування 

споживачів на основі 
використання сучасних  

інформаційних  і 
сервісних технологій 

Консультувати 
клієнтів 

Розробляти 
програми турів 



Завдяки якісному навчанню ви маєте 
змогу розвинути в собі такі 
професіональні якості як: 

-  Ерудиція 
-  Чітка вимова 
-  Пунктуальність 
-  Комунікабельність 
-  Самостійність 
-  Рішучість 
-  Вміння оперативно  
    приймати  рішення 



Попри навчальний процес ми встигаємо 
подорожувати, приймати участь у конференціях, 

виставках і весело проводити час. 



 
 

 Відвідування спеціалізованої виставки 
«Готельний і ресторанний бізнес» 

Участь у роботі Львівського туристичного 
форуму 



Туристичний похід по Сколівських  Бескидах 



Святкування Всесвітнього дня туризму 

 
 



Екскурсія замками Львівщини 
 



Для вступу на омріяну спеціальність 
необхідно: 

Скласти ЗНО з наступних предметів: 
1. Українська мова та література 

2. Історія України 
3. Іноземна мова або географія 

1. Українська мова та література 
2. Іноземна мова 

3. Географія або математика 



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  
 

КОРПУС №3 
АДРЕСА: ВУЛ. У.САМЧУКА, 9 

ТЕЛЕФОН: 276-43-88  
ТЕЛЕФОН: 295-81-40  

 
ТЕЛЕФОН: 

(032) 275-65-50 
(032) 295-81-02 

ФАКС: (032) 275-65-50 
 

WWW.LUTE.LVIV.UA 



Радо запрошуємо  до нашої 
туристичної сім’ї!!! 



1. Українська мова та 
література 

2. Іноземна мова 
3. Географія або 

математика 




