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гіону, що уможливлює обдарованій студентській молоді практично розкрити свої креативні та комунікаційні здібності. Команда «Enactus ВНТУ», реалізуючи інноваційні студентські
проекти, тричі поспіль виборювала першість у Національних
змаганнях (SIFE) Enactus серед вишів України та захищала
честь України в Малайзії м. Куала-Лумпур у 2011р., у США м.
Вашингтон у 2012р., у Мексиці м. Канкун у 2013р.
Наші студенти вивчають такі базові дисципліни: теорія і історія менеджменту, макроекономічне регулювання,
управління людськими, фінансовими ресурсами, стратегічний, інноваційний, фінансовий, кадровий менеджмент,
розробка і прийняття управлінських рішень, етика бізнесу,
корпоративне управління, методи наукових досліджень в
менеджменті тощо.

Команда «Enactus ВНТУ», виборола першість
в Національних змаганнях Enactus
і захищала честь України в Мексиці (м. Канкун)
ків та дослідників. Вони ґрунтуються на проведенні кожним
магістрантом самостійного дослідження, результати якого
представляються у вигляді магістерської кваліфікаційної роботи. Для вступу на магістерську програму необхідно скласти вступні іспити зі спеціальності та з англійської мови.
Основними науково-технічними базами практичної і науково-дослідної роботи студентів факультету є ПАТ «Кристал», Вінницький завод радіоапаратури, Вінницький агрегатний завод, ВІОЙЛ, управління економіки обласної державної
адміністрації, управління економіки міської ради, обласне
управління статистики, Вінницьке регіональне управління
НБУ, Приватбанку, Фідобанку, Південного банку, Укрексімбанку, Укргазбанку, Правексбанку тощо. На цих підприємствах, в
банках та установах студенти безпосередньо проходять виробничу практику, виконують курсові та випускні кваліфікаційні бакалаврські, дипломні та магістерські роботи.
Щороку на випускних кафедрах факультету виконується
дві-три держбюджетні наукові теми досліджень та чимало
госпдоговірних науково-дослідних розробок, за результатами яких захищаються магістерські та кандидатські дисертації, публікуються наукові статті та монографії.
Міжнародне наукове співробітництво. Факультет співпрацює з німецьким Арістотелес Інститутом (м. Бремен), факультетом менеджменту Люблінської політехніки (Польща),
російським державним університетом – Вища школа економіки (Москва), Міжнародною академією соціально-економічних наук, Грузинським університетом бізнесу і соціальноекономічного управління (м. Тбілісі), Social Science Research
Network (Мережа досліджень у сфері соціальних наук (США).
Наукові зв’язки факультету. Факультет підтримує наукові зв’язки з багатьма провідними науковими і навчально-науковими установами України, зокрема: з економічним
факультетом КНУ ім. Тараса Шевченка, економічним факультетом ЧНУ ім. Ю. Федьковича, Академією митної служби України (Дніпропетровськ), Академією муніципального
управління (Київ), Національним університетом Державної
податкової служби України (м. Ірпінь), Головним управлінням
економіки Вінницької ОДА, управління економіки Вінницької
міської ради, Вінницьким обласним управлінням статистики,
Державною податковою інспекцією у Вінниці тощо.
Студентська наукова робота. Наші студенти регулярно
беруть активну призову участь у Всеукраїнських олімпіадах
з менеджменту, економіки, банківської справи, фінансів. У
всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з менеджменту, економіки підприємства, фінансів студенти факультету щорічно отримують дипломи різних ступеней.
Щороку студентами опубліковується десятки наукових
статей за результатами студентських конференцій, що проходять у різних вишах України, Польщі, Чехії, Болгарії, Великобританії.
Студентські організації та ініціативи. На факультеті
менеджменту функціонує з 2002 року студентська команда
«(SIFE) Enactus ВНТУ», єдина серед вишів Подільського ре-

Наші випускники вміють:
¾¾ аналізувати конкурентне середовище підприємства та
розробляти оптимальні стратегії і плани його розвитку з метою забезпечення стабільного розвитку та стійких ринкових
позицій;
¾¾ здійснювати ефективне формування та використання
персоналу на основі прогнозного підбору, а також професійно-кваліфікаційного зростання кадрів;
¾¾ створювати та реформувати управлінські структури в
організаціях різних типів, бути добротним психологом, який
вміє створити сприятливий соціально-психологічний клімат
та унікальну організаційну культуру;
¾¾ розробляти та використовувати ефективні системи мотивації, які сприятимуть максимальній реалізації потенціалу
працівниками підприємства.
Наші магістри з менеджменту організацій здатні:
¾¾ Формувати глибоку позитивну філософію гуманістичного світогляду;
¾¾ формувати позитивну політичну свідомість і культуру;
¾¾ Формувати і дотримуватись активної життєвої і громадської позиції;
¾¾ Формувати власний кодекс на основах позитивної етики ведення бізнесу;
¾¾ Вести бізнес на принципах ефективної комунікаційної
взаємодії;
¾¾ Здійснювати духовний, культурний, фізичний саморозвиток.
Посади, які можуть обіймати наші випускники:
¾¾ директор-розпорядник, головний адміністратор, заступник директора.
¾¾ завідувач (начальник) відділення, групи, пункту, сектора, частини.
¾¾ начальник планово-економічного відділу, відділу кадрів, відділу зарплати.
¾¾ директор комерційний, промисловий, технічний.
¾¾ директор (заступник директора) малого підприємства
у сфері промисловості, торгівлі, освіти, культури та ін.
¾¾ менеджер з реклами, з персоналу, зі збуту, з адміністративної діяльності.
¾¾ менеджер з ефективності підприємництва, з маркетингу, зі стандартизації, сертифікації та якості.
ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!
Чекаємо вас на факультеті менеджменту ВНТУ!
Навчаючись на факультеті, ви переконаєтесь, що в житті
немає проблем, є тільки можливості. Навчання на ФМ перетворяться на справжню теоретичну та практичну школу
економічної управлінської мудрості. У стінах ФМ почуєте
інформацію, яка змінить ваше мислення. Помилки та перемоги – ось та ціна, яку ми платимо за професійний досвід.
На ФМ допоможуть сформувати навички, які стануть основою перемог та дадуть змогу запобігти можливим помилкам.
Навчайтеся на нашому факультеті – це роки безперервного потоку інноваційних знань, почуттів, емоцій та вражень.
Бажаємо вам потрапити у ці потоки та отримати повноцінну
вищу освіту справжнього менеджера.
Наша адреса: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95
(2-й корпус ВНТУ, ауд. 2315).
(0432) 51-34-20. Е-mail: nebava@vntu.edu.ua,
http://inmeeek.vntu.edu.ua/

