
Львівський державний університет 

внутрішніх справ – багатопрофільний 

заклад вищої освіти, вагоме місце в 

структурі якого займає факультет 

управління та економічної безпеки 

(факультет № 8). 

Факультет на основі новітніх методів 

навчання поєднав у собі кращі традиції 

підготовки фахівців у сфері економіки і 

безпеки. 

Факультет управління та економічної 

безпеки був створений у 2004 році та 

здійснює підготовку здобувачів вищої 

освіти денної та заочної форми навчання за 

напрямом «Управління та 

адміністрування». 

Підготовка бакалаврів здійснюється за 

спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 «Менеджмент», 

магістрів – 073 «Менеджмент» за 

освітньою програмою «Управління 

фінансово-економічною безпекою». 

Для вступу на спеціальності 071 

«Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

абітурієнтам потрібно подати сертифікати 

ЗНО з таких предметів :  

1) українська мова та література; 

2) математика;  

3) на вибір – географія або історія 

України. 

На спеціальність 073 «Менеджмент» 
необхідно подати сертифікати ЗНО з таких 

предметів :  

1) українська мова та література; 

2) історія України;  

3) на вибір – математика або іноземна 

мова. 

 

Факультет управління та економічної 

безпеки запрошує на 3 курс навчання 

молодших спеціалістів – випускників 

коледжів та технікумів усіх спеціальностей. 

Фахове випробування – тести з економічної 

теорії. 

 

Бакалаври за спеціальністю 

«Менеджмент» для навчання за освітнім 

ступенем магістр складають комплексний 

екзамен із фахових дисциплін (тести) та 

екзамен з іноземної мови (тести). 

Бакалаври інших спеціальностей 

складають комплексний екзамен із фахових 

дисциплін (тести), екзамен з іноземної мови 

(тести) та додатковий екзамен з економічної 

теорії (тести). 

Наші студенти мають можливість 

одночасно здобувати ще одну вищу освіту 

за спеціальностями «Право» та 

«Психологія». 

 

Переваги навчання на факультеті: 

  освітній процес забезпечують 

висококваліфіковані науково-педагогічні 

працівники, зокрема академіки, заслужені 

діячі науки і техніки, доктори та кандидати 

економічних наук;  

  здобувачі вищої освіти навчаються у 

сучасних комп’ютерних класах, опановують 

інноваційні програмні продукти та 

користуються електронною бібліотекою; 

  у навчальному процесі 

використовують мультимедійні технології, 

проводять практичні заняття у формі 

ділових ігор, ситуаційних вправ, майстер-

класів; 

  навчальний процес здійснюється із 

використанням сучасної матеріально-

технічної бази та розгалуженої 

інфраструктури (просторі та комфортні 

аудиторії, бібліотека, центр харчування, 

тренувальний зал, спортивний майданчик, 

стрілецький тир; зелена територія, яка 

знаходиться в історичній частині княжого 

міста Лева, біля підніжжя Замкової гори; 

  активна наукова діяльність 

студентів. На кафедрах факультету 

функціонують наукові гуртки, студенти та 

аспіранти під керівництвом досвідчених 

науковців проводять актуальні наукові 

дослідження, результати яких 

репрезентують на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних 

заходах. Ті, хто хоче пов’язати своє 

майбутнє з наукою, мають можливість 

навчатися в аспірантурі за спеціальностями 

051 «Економіка» та 073 «Менеджмент»; 



  в університеті функціонує 

спеціалізована вчена рада на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії та 

доктора наук; 

  конкурентною перевагою факультету 

управління та економічної безпеки є 

доступна вартість за навчання;  

  активно розвинена співпраця 

факультету управління та економічної 

безпеки з університетами Польщі, 

Німеччини, Словаччини, Сербії, Грузії, 

Азербайджану;  

  естетичне, морально-духовне та 

патріотичне виховання студентів. На 

території факультету функціонує Храм 

священномученика Климентія Шептицького 

– пам'ятка архітектури XVII століття – 

музей сакрального мистецтва; 

  доступ сторонніх осіб на територію 

факультету обмежений, що сприяє майновій 

та особистій безпеці наших студентів. 

 

Студенти факультету управління та 

економічної безпеки мають можливість: 

- проходити військову підготовку та 

отримати звання «офіцер запасу» ЗСУ; 

- навчатися на курсах водіння; 

- вивчати окремі навчальні дисципліни 

іноземними мовами; 

- реалізовувати лідерські та творчі 

здібності; 

- при потребі проживати у гуртожитку. 

Факультет управління та економічної 

безпеки пропонує розгалужену мережу баз 

для здійснення практичної підготовки 

студентів. 

Економічна освіта, здобута на нашому 

факультеті, – це гарантія успішного 

працевлаштування у бізнес структурах, 

органах державного управління та 

правоохоронних органах економічного 

спрямування. 

 

 

 

 

Контактна адреса: 

 

м. Львів, вул. Кривоноса, 1 

Факультет управління та економічної 

безпеки 

тел.: (096) 787-80-50, (095) 061-69-68, 

(073) 019-29-33, (067) 922-46-70, 

(032) 261-64-22, (032) 255-40-59 

 

м. Львів, вул. Городоцька, 26 

тел.: (032) 261-53-22, 295-47-73 

 

www.lvduvs.edu.ua  
e-mail: ef@lvduvs.edu.ua 

https://goo.gl/NqZdez   Facebook 
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Radīces litterārum amārae sunt, 

fructus dulces  

Коріння науки гіркі, плоди – солодкі 
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