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ФМ — ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ
Факультет готує висококваліфікованих фахівців з менеджменту та з управління інформаційною безпекою. Функціонує магістратура та аспірантура, за період існування яких
захищено понад три сотні магістерських, 38 кандидатських
та 5 докторських дисертацій.
Студенти здобувають фах за триступеневою системою
підготовки: бакалавр – спеціаліст – магістр. На 1–2 курсах
факультету майбутні менеджери отримують робітничу професію «Обліковець. Реєстрація бухгалтерських даних»,
а майбутні фахівці з інформаційної безпеки – «Оператор
комп’ютерного набору». Термін навчання на бакалавраті – 4
роки, на спеціалітеті – 1 рік, в магістеріумі – 1,5 року. Функціонує бюджетна і контрактна, а також денна і заочна форми
навчання. Створена потужна навчально-методична, наукова
та спортивно-оздоровча база.
На факультеті навчається понад тисячу студентів, з яких
понад 100 іноземців з 17 країн світу: з Азербайджану, Казахстану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Росії, Анголи,
Гани, Еквадору, Йорданії, Камеруну, Китаю, Колумбії, Конго,
Палестини, Судану, Туреччини. Навчальний процес забезпечує високопрофесійний професорсько-викладацький персонал: 13 докторів наук, професорів, понад 40 кандидатів
наук, доцентів, 8 старших викладачів.
Факультет має сучасний комп’ютерний центр з п’ятьма
комп’ютерними класами. Розробляються та інтенсивно
впроваджуються у навчальний процес комплекси програмного забезпечення та інтерактивні методи навчання.
На факультеті функціонують шість кафедр: кафедра менеджменту та моделювання в економіці (ММЕ), завідувач
– доктор економічних наук, професор Н. П. Карачина; кафедра фінансів (Ф), завідувач – доктор економічних наук,
професор В. В. Зянько; кафедра економіки підприємства і
виробничого менеджменту (ЕПВМ), завідувач – кандидат
економічних наук, професор О. Й. Лесько; кафедра менеджменту та безпеки інформаційних систем (МБІС), завідувач
– доктор технічних наук, професор О. М. Роїк; кафедра підготовки менеджерів (ПМЕН), завідувач – доктор економічних
наук, професор О. О. Мороз; кафедра суспільно-політичних
наук, завідувач – доктор політичних наук, професор В. О.
Корнієнко.
Підготовку фахівців за спеціальністю «Менеджмент»
здійснюють випускаючі кафедри ММЕ, Ф, ЕПВМ, МБІС, а за
спеціальністю «Кібербезпека» за спеціалізацією «Управління інформаційною безпекою» – кафедра МБІС.
Наші конкурентні переваги
¾¾ Після закінчення магістратури на базі бакалаврату, студенти мають можливість продовжити навчання в аспірантурі, після закінчення якої та захисту дисертації отримати
ступінь доктора філософії.
¾¾ Паралельно з отриманням диплому з фаху «Менеджмент» студенти мають можливість додатково отримати:
99 Європейський диплом магістра з підприємництва і
маркетингу Люблінської політехніки (Польща) за програмою
«Подвійний диплом»;
99 Диплом з поглибленого вивчення іноземної мови;
99 Диплом обліковця з реєстрації бухгалтерських даних;
99 Сертифікат з вивчення курсу сучасної інформаційної безпеки;
99 Сертифікат з проходження он-лайн практики у Приватбанку;
99 Сертифікат Школи кадрового резерву при обласній
держадміністрації;
99 Звання офіцера (лейтенанта) запасу;
99 Посвідчення водія.
¾¾ Успішні студенти у навчанні, науковій, громадській,
культмасовій і спортивній роботі мають можливість отримати різноманітні стипендії: Президента України, Кабінету
Міністрів України, обласної ради, міської ради, Вченої ради
ВНТУ, ім. Р. Ю. Кігеля, Фонду «Добра» О. Домбровського,
фонду «Завтра uа» В. Пінчука, іменних одноразових стипендій окремих підприємств і фірм тощо.
¾¾ Для студентів випускних курсів регулярно спільно з

Центром інтеграції навчання з виробництвом організовуються зустрічі з підприємницькими структурами «Кар’єра розпочинається тут» з метою ефективного забезпечення працевлаштування.
¾¾ Протягом робочого триместру студенти 3 курсу мають
можливість пройти виробничу практику у Вроцлавському
університеті (Польща).
¾¾ До навчального процесу залучаються професори за
волонтерськими програмами з Німеччини, Швейцарії, Канади і США для читання лекцій англійською мовою для студентів з поглибленим вивченням іноземної мови.
¾¾ Усім без винятку студентам надається місце в гуртожитках, кімнати яких обладнані Інтернет-мережею та які розташовані компактно біля навчальних корпусів.
¾¾ При ВНТУ функціонує студентська їдальня і 6 буфетів,
які за досить низькими цінами забезпечують харчування тисяч студентів; санаторій-профілакторій, де студенти мають
можливість зміцнити свій психологічний та фізичний стан.
¾¾ У спорткомплексі ВНТУ обдаровані студенти розвивають свої здібності у секціях з різних видів спорту. Протягом
канікул студенти відпочивають у спортивному таборі ВНТУ
у с. Степашки, що розташований на мальовничому березі
річки Південний Буг.
Спеціаліст у галузі менеджменту отримує фундаментальну загальнонаукову, спеціальну та практичну підготовку, досконало володіє своєю спеціальністю, безперервно
оновлює і збагачує знання, вміє на практиці застосовувати
принципи наукової організації праці, володіє передовими
методами управління.
Головною метою підготовки фахівців з менеджменту організацій і адміністрування є формування у них сучасного
управлінського мислення та системи спеціальних знань,
уміння аналізувати комплексні проблеми, приймати управлінські рішення, розуміти можливості свого підприємства та
потреби клієнтів й забезпечувати успіх та конкурентоспроможність бізнесу в умовах ринкової нестабільності.
Випускники спеціальності «Менеджмент організацій і
адміністрування» успішно керують діяльністю провідних і
перспективних підприємств, займають управлінські посади у
структурі державних та приватних підприємств, підтверджують свої дипломи та продовжують навчання за кордоном.
Викладання і забезпечення навчального процесу за спеціальністю «Кібербезпека» здійснюється співробітниками
Центру інформаційних технологій і захисту інформації, які
пройшли різного роду міжнародні сертифікації викладачів
від компаній Microsoft та Cisco, а також атестацію по захисту
інформації з отриманням відповідних сертифікатів державного зразка.
Студенти, що навчаються за спеціальністю «Кібербезпека» за спеціалізацією «Управління інформаційною безпекою», беруть активну участь у проведенні різного роду
семінарів з IT-технологій та захисту інформації, зокрема, в
засіданнях Вінницького IT-клубу та Вінницького Developerклубу, які проводяться на базі Центру інформаційних технологій і захисту інформації співробітниками цього центру.
Також студентам надається можливість проходження міжнародної сертифікації від відомих світових компаній (зокрема
Microsoft, Cisco Systems, Linux Professional Institute, Adobe,
IBM, Apple, Google, RSA Security та багато інших) в авторизованих тестувальних центрах Pearson Vue та Prometric, що
розташовані на базі Центру інформаційних технологій і захисту інформації.
Навчальний процес та наука. Навчальний процес на
факультеті поєднує в собі як фундаментальне вивчення економіки і фінансів, права і психології, так і оволодіння суто
менеджерськими і спеціальними базовими дисциплінами,
інформаційними технологіями тощо. Методика освоєння
фаху менеджера-адміністратора базується на єдності лекцій, практичних та семінарських занять, які передбачають
розв’язування типових управлінських завдань, розгляд ситуацій, ділові ігри тощо. Передбачено також самостійну роботу
студентів з індивідуальними та груповими консультаціями.
Наші магістерські програми призначені для підготовки
висококваліфікованих магістрів з менеджменту – аналіти-

