
Робота в Центрі функціонального менеджменту передбачає формування у 
студента наступного переліку компетентностей 

 
Загальнопредметні: 

ЗК-1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні 

ЗК-2 Здатність зберігати та примножувати моралі, культурні, наукові цінності та примножувати 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя 

ЗК-5 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 
ЗК-8 Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій 
ЗК-9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
ЗК-11 Здатність до адаптації та дій в новій ситуації 
ЗК-13 Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності 
ЗК-15 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

 
Фахові: 

ФК-1 Здатність визначати та описувати характеристики організації  
ФК-2 Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу 

зовнішнього та внутрішнього середовища 
ФК-3 Здатність визначати перспективи розвитку організації 
ФК-4 Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними  
ФК-5 Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту 
ФК-6 Здатність діяти соціально відповідально і свідомо 
ФК-7 Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту 
ФК-8 Здатність планувати діяльність організації та управляти часом 
ФК-11 Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління 
ФК-12 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення 

та забезпечувати умови їх реалізації 
 
Програмні результати навчання за дисципліною 
Студент повинен знати та розуміти: 

З-3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства 
З-5 Розуміти міждисциплінарні зв’язки, бути спроможними з’ясовувати суть одного й того ж поняття 

(процесу, явища) з позицій різних економічних дисциплін 
 
Студент повинен вміти: 

У-1 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень. 
У-2 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації 
У-3 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для 

обґрунтування управлінських рішень 
У-4 Виявляти навички організаційного проектування 
У-5 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації 
У-6 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи 
У-8 Демонструвати навички аналізу ситуацій та здійснення комунікацій у різних сферах діяльності 

організації 
У-12 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних 

міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності 
У-13 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути 

критичним і самокритичним 
У-15 Демонструвати спроможність застосовувати новітні технології у професійній діяльності, 

готовність і здатність шляхом самоосвіти, вивчення позитивного досвіду, удосконалювати свої 
управлінські навички 

 


