
          

Інститут наук економічних, відділ у Львові  
Старопольська Вища Школа в м. Кельце 

 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ   
Напрямок: Економіка – навчання першого ступеня – загально академічний профіль 

 
 
Пояснення символів:  
K (перед підкресленням) - спрямовані результати навчання  
Після підкреслення:  
W - категорія знань  
U - категорія навичок  
K - категорія соціальних компетентностей  
01, 02, 03 та наступні - номер результату навчання 
 
Пояснення значень Польської Системи Кваліфікацій 
 
Універсальні характеристики навчання першого ступеня  PRK 
 
P6U_W - знає і розуміє на просунутому рівні - факти, теорії, методи та складні взаємозв'язки між ними; різні, складні умови проведеної діяльності 
 
P6U_U – здатний виконувати завдання інноваційно і вирішувати складні та незвичні проблеми в мінливих і не повністю передбачуваних умовах; 
самостійно планувати власне навчання впродовж життя; може спілкуватися з навколишнім середовищем, обґрунтовувати свою позицію 
 
P6U_K – готовий вирощувати та поширювати моделі належної поведінки в робочому середовищі та поза ним; самостійне прийняття рішень, 
критична оцінка власної діяльності, діяльності команд, якими він керує, та організацій, в яких він бере участь прийняття відповідальності за 
наслідки цих дій. 
 
 
 
 
 



          

Хакактеристики другого ступеня навчання  PRK  

Знання 
Код компонента опису PRK 

II ступеня 
Опис PRK  

 P6S_WG  –  обсяг і глибина / 
повнота когнітивної 
перспективи та залежності, 

 на просунутому рівні - вибрані факти, предмети та явища, а також їх методи та теорії, що пояснюють 
складні взаємозв'язки між ними, складаючи базові загальні знання в галузі наукових або художніх 
дисциплін, що складають теоретичну базу, та вибрані питання в галузі детальних знання - відповідні 
освітній програмі, а у випадку навчання з практичним профілем - також практичне застосування цих знань у 
професійній діяльності, що стосується сфери їх вивчення 

P6S_WK - контекст / умови та 
ефекти 

 фундаментальні дилеми сучасної цивілізації;  

  основні економічні, правові та інші умови для різних видів діяльності, пов’язаних із наданою 
кваліфікацією, включаючи основні концепції та принципи у галузі промислової власності та захисту 
авторських прав;  

  основні принципи створення та розвитку різних форм підприємництва. 

 

Навички 
Код компонента опису PRK II 

ступеня 
Опис PRK  

  P6S_UW - застосування знань / 
вирішення проблем та виконання 
завдання 

  використовувати набуті знання - формулювати та розв’язувати складні та незвичні проблеми та 
виконувати завдання в умовах, не повністю передбачуваних за допомогою:  
 - правильного відбору джерел та інформації, що походить з них, оцінки, критичного аналізу та синтезу 

цієї інформації,  
 - вибір та використання відповідних методів та засобів, включаючи вдосконалені інформаційно-

комунікаційні методи (ІКТ).  

   використовувати свої знання - формулювати та вирішувати проблеми та виконувати завдання, типові 
для професійної діяльності, пов’язаної з галуззю навчання - у випадку навчання з практичним 
профілем 

P6S_UK – спілкування / 
отримання та створення 
висловлювань, розповсюдження 
знань у науковому співтоваристві 
та використання іноземної мови 

 комунікувати з навколишнім середовищем, використовуючи спеціалізовану термінологію;  

  брати участь у дебатах - представляти та оцінювати різні думки та позиції та обговорювати їх  

  використовувати іноземну мову на рівні B2 Європейської системи рекомендацій для мов 

P6S_UO – організація праці / 
планування роботи та робота в 
команді 
 

 планувати та організовувати роботу - як індивідуально, так і в команді;  

  взаємодіяти з іншими людьми в рамках колективної роботи (також міждисциплінарного характеру) 

P6S_UU – навчання / планування  самостійно планувати та впроваджувати власне навчання впродовж життя 



          

власного розвитку та розвитку 
інших 

 

Соціальна 
компетентність 

Код компонента опису PRK 
II ступеня 

Опис PRK  

 
 

P6S_KK – оцінка / критичний 
підхід 

 критична оцінка знань та сприйманого змісту;  

  визнання важливості знань у вирішенні пізнавальних та практичних проблем та консультування 
експертів у разі виникнення труднощів при самостійному вирішенні проблеми 

P6S_KO – відповідальність/ 
виконання соціальних 
обов'язків та діяльність на 
користь суспільних інтересів 

 виконання соціальних зобов’язань, співорганізація діяльності для соціального середовища;  

  ініціювання діяльності на користь суспільних інтересів  

  мислення та діяльність по-підприємницьки 

P6S_KR – опис професійної ролі 
/ незалежності та розвитку 
етосу 

 відповідальне виконання професійних ролей, зокрема:  
 - дотримання правил професійної етики та вимагання цього від інших,  
 - турбота про досягнення та традиції професії 

 

Символ Результат навчання 

Універсальні 
характеристики 

першого ступеня  
PRK-P6U_W 

Характеристики 
другого рівня 
PRK рівень 6 

В ЧАСТИНІ ЗНАНЬ 
Випускник: 

K_W01 
Знає та розуміє на поглибленому рівні теорії, що пояснюють факти та явища та складні взаємозв'язки 
між ними в галузі економіки, разом із застосуванням цих практичних знань у бізнесі 

P6U_W P6S_WG 

K_W02 
Має знання про еволюцію економічних наук, а також наук про менеджмент та якість стосовно 
функціонування установ, суб’єктів та учасників економічного життя в контексті процесу розвитку 

P6U_W P6S_WG 

K_W03 
Визнає сутність та умови підприємницької діяльності, включаючи розвиток підприємництва, та 
важливість інновацій у формуванні конкурентоспроможності, заснованої на знаннях 

P6U_W P6S_WK 

K_W04 
Розуміє важливість людського капіталу в організації, а також поведінку людини в контексті професійної 
діяльності 

P6U_W P6S_WG 

K_W05 Пояснює та розуміє основні принципи захисту промислової власності та авторських прав. P6U_W P6S_WK 

K_W06 
Визначає взаємовідносини всередині та між економічними суб’єктами та їх детермінанти на 
національному та міжнародному рівні: функція держави, державного сектору, державних фінансів в 
умовах глобалізації та інтеграції. 

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

K_W07 Володіє знаннями, необхідними для ведення бізнесу, включаючи: закон, норми та стандарти, основні P6U_W P6S_WG 



          

методи та кількісні інструменти, що підтримують бізнес та прийняття рішень. 

K_W08 
Знає та розуміє на просунутому рівні способи застосування та аналізу результатів вибраних кількісних 
інструментів при описі фактів, об'єктів та явищ щодо різних сфер економіки та складних залежностей, а 
також прогнозування майбутніх сценаріїв економічної та соціальної діяльності 

P6U_W P6S_WG 

K_W9 
Має знання з питань фінансів та бухгалтерського обліку стосовно різних типів підприємств та організацій 
(МСП, корпорації, некомерційні організації) 

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

K_W10 
Знає та розуміє на високому рівні використання обраних методів та систем, що підтримують (із 
застосуванням ІТ-методів) процеси прийняття рішень та їх практичне використання у професійній 
діяльності 

P6U_W P6S_WG 

K_W11 
Володіє міждисциплінарними та спеціалізованими знаннями у галузі методів управління та системним 
підходом до управління якістю, поряд із практичним застосуванням цих знань у професійній діяльності 

P6U_W P6S_WG 

K_W12 
Знає словниковий запас, правила використання іноземної мови на рівні В2 знання європейської системи 
опису мов 

P6U_W P6S_WG 

K_W13 
Визначає та описує роль людських ресурсів, фінансового та фізичного капіталу в економічних 
організаціях 

P6U_W P6S_WG 

K_W14 
Він знає і розуміє передові знання в галузі бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аналізу, 
корпоративного управління фінансами, фінансового контролю та внутрішнього аудиту та його 
практичного застосування у професійній діяльності. 

P6U_W P6S_WG 

K_W15 
Розуміє взаємозалежність між найважливішими типами економічних систем та принципами управління 
в умовах обмежених ресурсів 

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

K_W16 
Знає та розуміє на просунутому рівні використання обраних математичних та статистичних методів та ІТ-
засобів для збору аналізу та подання економічних та соціальних даних та їх практичне застосування у 
професійній діяльності 

P6U_W P6S_WG 

В ЧАСТИНІ ВМІНЬ 
Випускник: 

K_U01 
Виявляє, адекватно описує та інтерпретує економічні явища та процеси в контексті правових, 
технологічних, політичних та культурних змін  

P6U_U P6S_UW 

K-U02 
Може аналізувати наслідки економічних змін за допомогою методів та інструментів у галузі 
економіки та суміжних наук, тобто бухгалтерський облік, соціологія, менеджмент.  

P6U_U P6S_UW 

K_U03 
Може ефективно спілкуватися як з командою співробітників, так і користуватися порадами 
фахівців у різних галузях знань 

P6U_U P6S_UK 

K_U04 

Уміє готувати бухгалтерську та фінансову документацію для прийняття рішень та реєстрації, а 
також аналізувати та оцінювати явища та процеси, що відбуваються, використовуючи навички, 
набуті під час професійної практики  

P6U_U P6S_UW 

K_U05 Уміє знаходити та правильно відбирати джерела інформації , зробити критичний аналіз, оцінку P6U_U P6S_UW 



          

та узагальнення цієї інформації та взяти участь у дебатах, представляючи різні думки та позиції 
та обговорювати їх  

P6S_UK 

K_U06 
Може аналізувати існуючі залежності та використовувати норми, правила та системи, а також 
стандарти для того, щоб вирішувати конкретні завдання та проблеми 

P6U_U P6S_UW 

K_U07 

Може бачити проблеми та пояснювати факти, що відбуваються в масштабах організації та її 
соціально-економічному середовищі, пропонувати шляхи вирішення цих проблем у різних 
суб’єктах та застосовувати раціональні рішення, введені в результаті підготовленого аналізу  

P6U_U 
P6S_UW 
P6S_UO 

K_U08 
Може аналізувати умови та фактори економічних та соціальних явищ, із використанням 
сучасних методів та засобів  

P6U_U P6S_UW 

K_U09 
Використовує знання в галузі економіки для формулювання та вирішення проблем та 
виконання завдань, типових для професійної діяльності 

P6U_U 
 

P6U_UW 

K_U10 
Може аналізувати та оцінювати свої дії з точки зору їх економічних, фінансових, правових та 
моральних наслідків  

P6U_U 
P6S_UW 
P6S_UK 

K_U11 

Може підготувати письмові роботи в галузі економіки іноземною мовою; вміє спілкуватися за 
допомогою спеціалізованої економічної термінології, має здатність чітко та логічно 
повідомляти про наміри та професійні ефекти у мовленні та письмі іноземною мовою на рівні 
В2  

 
P6U_U 

 

 
P6S_UK 

 

K_U12 

Для опису та вирішення складних та незвичних проблем, знати, як використовувати відповідні 
методи та інструменти, включаючи вдосконалені інформаційні та комунікаційні методи, для 
виконання завдання в умовах, які не повністю передбачувані 

P6U_U 
 

P6S_UW 
 

K_U13 
Може ефективно розраховувати фінансові результати, фіскальне навантаження та створювати 
моделювання та фінансові прогнози залежно від типу бізнесу та форми зайнятості  

P6U_U P6S_UW 

K_U14 
Виявляє та розуміє фактори ризику, може оцінювати їх та застосовувати моделі управління 
ризиками практично у професійній діяльності 

P6U_U 
 

P6S_UW 
 

K_U15 

 Може обчислювати та інтерпретувати показники економічної ефективності суб’єктів 
господарювання, також із використанням фінансових ІТ-програм, порівнює та інтерпретує їх, 
вказує на причини та відмінності 

P6U_U 
 

P6S_UW 
 

K_U16  

Уміє використовувати математичні, статистичні, економетричні та ІТ-інструменти для реалізації 
завдань, пов’язаних з різними типами аналізів, наприклад, ринку, підбирає їх належним чином 
і використовує у професійній діяльності  

P6U_U 
 

P6S_UW 
 

K_U17 
у формі письмових досліджень мультимедійні презентації та використовує сучасні засоби 
інформації та комунікації  

P6U_U 
 

P6S_UW 
P6S_UK 



          

K_U18 
Має можливість аналізувати наукові тексти та інші дослідження (статті, звіти, звіти про 
дослідження), присвячені темам в галузі економічних та соціальних наук 

P6U_U 
 

P6S_UW 
 

K_U19 

Уміє проводити та документувати дослідницьку роботу (з метою підготовки семінарських робіт 
та дипломних робіт), тобто збирати та аналізувати дані та джерела, формулювати ціль, 
досліджувати проблеми та висновки.  

P6U_U 
 

P6S_UW 
 

K_U20 
Уміє самостійно планувати та реалізовувати ідея навчання впродовж життя в галузі економіки 
та управління, включаючи вдосконалення практичних навичок  

P6U_U 
 

P6S_UU 
 

K_U21 
Може планувати та організовувати індивідуальну та командну роботу, взаємодіяти з іншими 
людьми в рамках колективної роботи та проектів  

P6U_U 
 

P6S_UO 
 

K_U22 

Може приймати бере участь у дебатах і має можливість викладати власні ідеї, сумніви та 
пропозиції, підтримуючи їх аргументацією в контексті вибраних теоретичних ракурсів, поглядів 
різних авторів. 

P6U_U 
 

P6S_UK 

В ЧАСТИНІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
Випускник: 

K_K01 

Бере участь у діагностичних та аналітичних дослідженнях, використовуючи відповідні методи 
для оцінки: економічного та фінансового стану організації, ринкових процесів та соціально-
економічного середовища, а також для прогнозування їх поведінки. Несе відповідальність за 
виконану діяльність  

P6U_K P6S_KK 

K_K02 
Демонструє здатність та готовність співпрацювати у реалізації соціально-економічних проектів, 
а також усвідомлює наслідки своїх рішень 

P6U_K 
P6S_KR 
P6S_KK 

K_K03 

Виявляє та вирішує дилеми та обов'язки, пов'язані з професією економіста та менеджера в 
умовах соціально відповідального бізнесу. Практикуючись у своїй професії, він діє професійно 
та відповідно до правил професійної етики і вимагає цього від інших та піклується про 
досягнення та традиції професії  

P6U_K 
P6S_KR 
P6S_KO 
P6S_KK 

K_K04 
Приймає зміни та бере участь у впровадженні нововведень, думає та діє у підприємницькій 
манері 

P6U_K 
P6S_KO 
P6S_KK 

K_K05 

Він готовий критично оцінити свої знання, визнати важливість знань у галузі економіки, 
управління, фінансів та права для вирішення когнітивних та етичних проблем, а також 
демонструє здатність доповнювати набуті знання та вміння. Розвиває та ефективно 
використовує навички міжособистісного спілкування.  

P6S_UK 
P6S_KO 
P6S_KK 

K_K06 
Знає загальні принципи створення та розвитку форм індивідуального підприємництва, 
використовуючи знання з вивченої дисципліни  

P6U_K 
P6S_KO 
P6S_KK 

K_K07 Готовий ініціювати діяльність у суспільстві та представляти завдання у доступній формі , також P6U_K P6S_KO 



          

із використанням технологічної інформації, виконання соціальних зобов’язань та 
співорганізація діяльності на благо соціального середовища 

P6S_KK 

 


