
ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Економічна секція 

Розвиток економічної освіти і науки в ОДАУ започатковано ще у 1930 р., коли було 

створено першу кафедру економічного профілю — кафедру організації сільського 

господарства, керувати якою призначили доц. О. Є. Підкаминського. 

Історія підготовки в університеті фахівців економічного профілю починається з 1960 р. 

Саме в цей рік проведено перший офіційний набір студентів на І курс економічного 

факультету з метою здобуття вищої освіти за двома кваліфікаціями: «агроном-економіст» і 

«економіст з бухгалтерського обліку», випуск яких відбувся у 1965 р. 

Заснування і становлення економічного факультету тісно пов’язано з ім’ям видатного 

вченого-економіста, заслуженого діяча науки УРСР, д-ра екон. наук, проф. М. О. Браславця, 

який і став першим деканом факультету. У створенні і становленні факультету велику роль 

відіграли: заслужений працівник вищої школи УРСР, проф. М. К. Муращенко, доц. К. О. 

Черно проф. І. Г. Ушачов, ст. викл. Е. Б. Лейбман. Вагомий внесок у розбудову 

економічного, а далі й інженерно-економічного факультетів, зміцнення їх авторитету і 

престижу зробили вчені-економісти, які у різні часи очолювали факультет: доц. К. О. Черно 

(з 1963 р.), доц. О. А. Бойко (з 1967 р.), проф. І. Г. Ушачов (з 1969 р.), доц. Є. В. Несвященко 

(з 1969 р.), доц. А. М. Тимчуренко (1974–1975, 1976–1986), доц. В. Д. Затворницький (1975–

1976), проф. А. П. Лущук (з 1986 р.), доц. В. Г. Курносенко (з 1987 р.), проф. В. В. Попович 

(2000-2016), доц. Л. А. Бахчиванжи (2016-2018). 

На економічному факультеті були засновані й багато років успішно функціонували:  

– Всесоюзний науково-методичний центр із застосування економіко-математичних 

методів і обчислювальної техніки в сільському господарстві; 

– проблемна лабораторія Державного комітету в галузі науки і техніки СРСР з 

проектування автоматизованих систем управління і диспетчерських служб; 

– десятимісячні курси підготовки для аграрних ВНЗ СРСР викладачів із застосування 

економіко-математичних методів і обчислювальної техніки в сільському господарстві;  

– науково-дослідне проектно-конструкторське бюро з оперативного управління і 

диспетчеризації; 

– обчислювальний центр, оснащений найсучаснішими на той час електронно-

обчислювальними машинами, найбільш потужний не лише серед ВНЗ, а й у системі 

Міністерства сільського господарства СРСР. 

Видатний науковець у галузі агроекономічної науки, Матвій Овсійович Браславець 

першим серед економістів-аграрників країни застосував економіко-математичні методи і 

електронно-обчислювальну техніку в економічних дослідженнях у сільському господарстві. 

У монографії «Економіко-математичні методи в організації і плануванні 

сільськогосподарського виробництва» професор Браславець М. О. запропонував 

оригінальні економіко-математичні моделі внутрішньо-господарського та галузевого 

аналізу і планування, актуальність яких для вирішення економічних проблем 

агропродовольчої сфери України існує донині, особливо зростає в умовах сучасного 

ведення аграрного бізнесу. Авторитет М. О. Браславця як ученого значно зріс у зв’язку зі 

створенням наукової школи в аграрній економічній науці. Під його керівництвом 

проводилися численні дослідження, було захищено 67 кандидатських і 9 докторських 

дисертацій. Завдяки завзяттю і наполегливості Матвія Овсійовича у 1966 р. на факультеті 

розпочато підготовку економістів-математиків, а в 1970 р. відкрито факультет економічної 



кібернетики (ФЕК), єдиний серед ВНЗ Міністерства сільського господарства СРСР.  

Економічний факультет та факультет економічної кібернетики ОСГІ стали центром 

економічної освіти на Півдні України, де щорічно проводилися всесоюзні науково-

практичні конференції з актуальних питань організації і управління сільськогосподарським 

виробництвом та проходили підготовку і стажування викладачі ВНЗ СРСР із застосування 

економіко-математичних методів і обчислювальної техніки в сільському господарстві. 

За час свого існування ФЕК підготував 671 висококваліфікованого фахівця економіста-

математика, серед них: доктори економічних наук, професори П. С. Мартинюк, М. П. 

Сахацький, О. М. Гаркуша, Г. М. Запша, В.В. Попович, доценти Т. Я. Тінтулова, В. П. 

Клочан, Л. М. Бурейко, заступник начальника Головного управління агропромислового 

розвитку Одеської облдержадміністрації В. М. Курмиженко, голови районних рад: 

Біляївської —  О. Ф. Семенов, Іванівської — Н. А. Бянова, Роздільнянської — І. Б. Скачин 

та багато інших.  

Економічний факультет ОДАУ першим серед сільськогосподарських ВНЗ України 

розпочав підготовку іноземних студентів за економічними спеціальностями. Протягом 

1978–1996 рр. було підготовлено 272 висококваліфікованих фахівця для 44 країн світу всіх 

континентів, які одержали диплом магістра з економіки. Сім іноземних випускників під 

керівництвом провідних учених-економістів: проф. К. К. Колузанова, проф. М. Я. Мойси, 

доц. В. Г. Курносенко, доц. А. М. Тимчуренко, захистили дисертації та отримали дипломи 

доктора філософії. Нині за економічними спеціальностями продовжують навчатися 

студенти з різних країн світу. 

У 1997 р. на факультеті розпочато ступеневу підготовку фахівців за освітніми ступенями 

«бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр», а з 2017 р. — «бакалавр», «магістр», «доктор 

філософії».  

Економічний факультет ОДАУ один із перших серед ВНЗ України у 2001 р. долучився 

до підготовки фахівців економічного профілю за скороченим терміном навчання, 

організувавши навчальний процес у навчально-консультаційних центрах (НКЦ) 

університету, які були створені при Вознесенському, Ананьївському, Брацлавському, 

Каховському, а згодом і в Ізмаїльському державних аграрних технікумах.  

Серед випускників економічних спеціальностей досить знані й шановані особистості: 

науковці, урядові особи, політичні діячі, депутати, висококваліфіковані фахівці-практики, 

державні службовці, власники і керівники аграрних формувань малого, середнього і 

великого бізнесу, фінансові директори, менеджери, топ-менеджери великих національних 

та транснаціональних компаній, міжнародних інвестиційних фондів, успішні бізнесмени. 

Серед випускників факультету: 2 заслужені працівники народної освіти України — доц. В. 

Г. Курносенко (ОДАУ) і доц. В. П. Клочан (МНАУ); 6 заслужених економістів України, з 

них: В. О. Завалевська — заступник міністра аграрної політики України (1996–1999, 2009–
2013); І. В. Волошко — один із засновників, у минулому — перший заступник голови 

Правління АППБ «Аваль», а нині — президент холдингу «Престиж груп», член Ради 

директорів ПАТ «Молочний альянс», підприємства якого одні із перших пройшли 

сертифікацію молочної продукції за стандартами ЄС і вийшли на європейський ринок 

продовольства; Ю. С. Бочаров — головний економіст Одеського обласного управління 

сільського господарства (1980–1990); А. Г. Чумаченко — заступник губернатора Волинської 

області (1992–2002), під час навчання в ОСГІ — Ленінський стипендіат (1971), І.В. 

Рубський – міський голова м. Баштанка Миколаївської області, В. І. Онищук – директор 



ПСП «Корона» Баштанського району Миколаївської області.  

Сьогодні підготовка фахівців економічного профілю проводиться за двома галузями 

знань і трьома спеціальностями: «Управління і адміністрування» (спеціальності — 
«Менеджмент», «Облік і оподаткування») та «Соціальні і поведінкові науки» (спеціальність 

— «Економіка»). Навчальний процес забезпечують три кафедри: кафедра менеджменту, 

кафедра економічної теорії і економіки підприємства,  кафедра обліку і оподаткування. 

Основою підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії економічного профілю є 

освітні програми, які сформовані на ґрунті ідеї студентоцентрованого навчання та 

викладання, орієнтовані на новітні знання у сфері менеджменту, економіки, обліку і 

оподаткування, передбачають можливість реалізації студентами індивідуальної траєкторії 

навчання. Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за денною і заочною формами 

навчання. Досвідчені високопрофесійні науково-педагогічні працівники, спеціалізовані 

аудиторії, комп’ютерні класи, науково-дослідні лабораторії з належним обладнанням, 

бібліотечний фонд та інші складові освітнього процесу забезпечують високий рівень 

підготовки фахівців, які є конкурентоспроможними на ринку праці та здатні ефективно 

працювати в умовах динамічних змін економічного, демографічного, технологічного, 

правового, політичного середовища господарської діяльності підприємств і організацій 

різних сфер національної економіки. 

Професійні навички студенти здобувають під час практичних, лабораторних занять, а 

також виїзних практичних занять на кращі підприємства регіону та закріплюють їх, 

проходячи навчальні й виробничі практики у провідних аграрних формуваннях України, 

Франції, Австрії, Великобританії, ФРН, інших країн ЄС. 

Нині економічний факультет активно співпрацює з ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України», ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН та 

Всеросійським науково-дослідним інститутом економіки сільського господарства РАСГН 

(Російська Федерація, Москва), Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України, ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є Таїрова» 

НААН, Національним університетом харчових технологій, Інститутом системних 

досліджень АПК Національної академії наук Білорусії, Інститутом економіки рільництва та 

господарських тварин (Польща), Жешувським університетом (Польща), Комратським 

державним університетом Молдови, Державним аграрним університетом Молдови 

Люблінською політехнікою (Польща) та іншими науковими установами. Щорічно на 

факультеті видається фаховий збірник наукових праць «Аграрний вісник Причорномор’я», 

серія Економічні науки. 

Факультет співпрацює з Одеською обласною сільськогосподарською дорадчою службою 

«Центр розвитку села» в рамках реалізації Українсько-канадського проекту бізнес-розвитку 

плодоовочівництва спільно з Ізраїльським центром міжнародного співробітництва 

MASHAV. Викладачі факультету постійно підвищують свою професійну майстерність, 

беручи участь у різноманітних тренінгах, семінарах, круглих столах, проходять стажування 

за міжнародними освітніми програмами та в зарубіжних університетах.  
Сьогодні інженерно-економічний факультет продовжує активне, повноцінне життя, 

направлене на надання високоякісних сучасних освітянських послуг і підготовку 

висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців інженерного та економічного 

профілю, які конче необхідні для розвитку національної економіки і аграрного бізнесу 

держави.  


