
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

НАПРЯМОК: ЕКОНОМІКА 

Підрозділ, що проводить 

навчання Інститут наук економічних, відділ у Львові 

Назва програми / напрямку 

навчання / спеціальність 

Напрямок: економіка 

Спеціальності: 

 Економіка  і організація підприємств 

 Готельний бізнес і туризм 

Рівень навчання  Навчання першого ступеня 

Рівень Польської 

Кваліфікаційної Системи  Рівень 6 Польської Кваліфікаційної Системи 

Профіль навчання  
ПРАКТИЧНИЙ 

Форма навчання  
Станіонар 

Кількість семестрів та кредитів 

ECTS, необхідних для 

завершення навчання 

VI семестрів 

190 пунктів ECTS 

Загальна кількість навчальних 

годин 

2117 годин занять, в тому числі 960 годин навчальної 

практики 

Величина навчальних практик 

(кількість балів ECTS, кількість 

годин) 

39 ECTS - 960 годин 

Модулі / предмети за вибором 

(кількість кредитів ECTS, 

відсоток) 

75 ECTS (39%) 

Професійне звання, присвоєне 

випускникам 
Бакалавр 

Код ISCED  
0311 

Опис професійних 

характеристик, посади для 

випускника після закінчення 

навчання 

Особа, що має вищезазначене кваліфікація має загальні 

знання в галузі соціальних наук. Він на просунутому рівні 

знає, які поняття, методи та теорії становлять загальні 

знання в галузі економіки, фінансів та наук з управління та 

інших додаткових соціальних наук. Має детальні знання 

щодо ідентифікації та інтерпретації економічних явищ та 

процесів у контексті правових, технологічних, політичних 

та культурних змін. Він знає, як функціонують ринки та 

суб’єкти господарювання. Він знає принципи 

функціонування різних економічних систем, знає їх 

взаємозалежність та принципи управління в умовах 

обмежених ресурсів. Він знає залежність елементів 

національної економіки, інститутів державного управління 

та міжнародного середовища. Він знає, які існують правила 

створення та діяльності підприємств. Володіє спеціальними 

знаннями у галузі методів управління та системного підходу 

в управлінні якістю. Крім того, він може спілкуватися, в 

тому числі обговорювати питання в галузі економіки із 

використанням спеціалізованої термінології, також 

іноземною мовою (на рівні В2). Ця людина також готова 

створити та вести власний бізнес.  

Може продовжувати освіту та продовжити навчання II 



ступеня.  

В рамках спеціалізації: економіка та організація 

підприємств ця особа, зокрема, здатна формулювати та 

вирішувати складні та незвичні практичні завдання в галузі 

економіки та виконувати такі завдання, як: 

 виявляти, аналізувати та описувати економічні та 

соціальні процеси та явища,  

 описувати та аналізувати окремі економічні явища  

 в контексті економічних процесів,  

 вказувати причини та наслідки економічних суб’єкти 

господарювання та домогосподарства, що приймають 

економічні рішення, наприклад, інвестиції, місце 

розташування тощо,  

 оцінюють раціональність вибору, зробленого 

споживачами, суб’єктами господарювання та 

державою,  

 визначають та вказують шляхи розвитку людських 

ресурсів, фінансовий та фізичний капітал та 

інтелектуальна власність в економічних організаціях,  

 готувати збірки, звіти, аналізи та прогнози для 

прийняття рішень у різних сферах та на різних рівнях 

економічної діяльності,  

 активно брати участь у здійснення економічних 

проектів,  

 використовувати відповідні методи та інструменти для 

збору  

 та обробки даних для опису та розуміння економічних 

явищ, включаючи методи ІКТ,  

 особа має даючи вищезазначене кваліфікація 

підготовлена для роботи на аналітичних та 

спеціалістичних посадах у:  

 виробничих та сервісних компаніях,  

 консалтингових установах, а також роботі менеджером 

команди продажів, спеціалістом з продажу, торговим 

представником, консультантом із клієнтів. 

В рамках спеціалізації: готельний бузнес ті туризм ця особа, 

зокрема, зможе формулювати та вирішувати складні та 

незвичні практичні проблеми в галузі економіки, зокрема:  

 виявляти, аналізувати та описувати економічні процеси 

та явища -соціальні,  

 описувати та аналізувати окремі економічні явища в 

контексті процесів, що відбуваються у галузі 

загальновизнаного туризму та відпочинку,  

 вказати причини та наслідки економічних рішень, що 

приймаються суб’єктами господарювання в контексті 

розвитку туризму в країні, транспорту в галузі туризму, 

захисту прав споживачів тощо,  

 оцінювати раціональність вибору, прийнятого 

споживачі, суб'єкти господарювання у сфері створення 

та пропонування туристичних послуг,  

 визначити та вказати шляхи розвитку людських 

ресурсів, фінансового, фізичного та інтелектуального 

капіталу в туристичних підприємствах та готелях,  

 підготувати збірки, звіти, аналізи та прогнози для 



прийняття рішень у різних сферах та на різних рівнях 

надання туристичних послуг,  

 брати активну участь у реалізації економічних 

проектів, пов’язаних з туризмом,  

 використовувати відповідні методи та інструменти для  

збору та обробки даних для опису та розуміння 

економічних явищ, включаючи методи ІКТ,  

Особа з вищезазначеним кваліфікація підготовлена для 

роботи як спеціаліста в галузі туристичних послуг, в галузі 

економіки туризму, економіста в готельному господарстві, 

аналітика туристичного ринку, спеціаліста з продажу 

туристичних послуг. 

Призначення наукових 

дисциплін  

Пункти ECTS 

кількість % 

Економіка фінансів (провідна 

дисципліна)  

143 75% 

Менеджмент та науки про якість 27 14% 

Математика, інформатика 20 11% 

 


