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нженерноекономічний факультет (сьогодні —
факультет економіки та управління (ФЕУ) був створе
ний наприкінці 1930 р. у складі Одеського інституту
інженерів водного транспорту.
За весь час існування факультету підготовлено понад
7000 фахівців у галузі економіки й управління морським
транспортом (зокрема близько 300 іноземців із 27 країн
світу).
Зараз на факультеті економіки та управління ведеться
підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за двома
спеціальностями: «Менеджмент організацій» та «Еконо
міка підприємства». Загальна чисельність студентів,
включно із заочним відділенням і слухачами системи
післядипломної освіти, становить близько 1200 осіб.
На факультеті зосереджений потужний кадровий і нау
ковий потенціал. Сьогодні до складу факультету входять
п’ять кафедр:
– «Менеджмент і маркетинг» (завідувач — д. е. н.,
проф. М. Я. Постан);
– «Економіка підприємництва та підприємство» (до
недавна кафедру очолював д. е. н., проф., заслужений діяч
науки і техніки України, почесний працівник МФ СРСР,
В. І. Чекаловець; зараз обов’язки завідувача виконує д. е. н.,
доц. В. В. Жихарєва);
– «Економічна теорія і кібернетика» (завідувач —
д. е. н., проф. Г. С. Махуренко);
– «Облік, фінанси й аудит» (упродовж багатьох років
кафедрою опікувався д. е. н., проф. В. Г. Якушенко; зараз —
к. е. н., доц. Л. В. Ширяєва);
– «Філософія» (завідувач — д. ф. н., проф. О. М. Чер
ниш).
Професорськовикладацький склад цих кафедр нара
ховує 66 осіб, із них — 14 докторів наук, професорів і
45 кандидатів наук та доцентів.
Тут готують фахівців, які, маючи загальну високу
культуру, здобувають глибокі фундаментальні знання

передусім економікоуправлінського циклу і, головне,
уміють самостійно мислити, аналізувати й приймати
ефективні рішення. Це професіонали в галузі економіки
та управління підприємствами та організаціями, які доб
ре орієнтуються у проблемах господарської діяльності,
правових питаннях, знають техніку транспорту й транс
портну технологію, володіють обчислювальною техні
кою та іноземними мовами, уміють організувати вироб
ничі процеси і створювати сприятливу творчу атмосферу
в колективах підприємств і організацій морського
транспорту. Такий підхід і характеристика менеджера як
фахівця збігається із прийнятим у світі, він визначив
основні вимоги до побудови навчального плану й нав
чального процесу загалом.
На ФЕУ за період 2005–2009 р. було підготовлено й за
хищено чотири докторські і 29 кандидатських дисертацій.
Професорськовикладацький склад кафедр факультету
опублікував понад 400 наукових публікацій у наукових ви
даннях, більше 30 навчальних посібників та монографій.
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ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Викладачі брали участь у понад 60 наукових і науково
практичних конференціях.
За останні п’ять років 250 студентів під науковим
керівництвом викладачів кафедр факультету взяли участь у
першому турі Всеукраїнської олімпіади, з них щорічно
15–20 осіб брали участь у других її турах. Водночас студенти
економісти підготували понад 100 наукових праць, із яких
більше 20 вийшли у другий тур Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт.
Викладачі факультету готували студентів до участі у
конференціях. У 2008–2009 навчальному році троє сту
дентів отримали дипломи другого та третього ступеня за
кращі доповіді на Міжнародній науковій студентській
конференції в Харківському національному авто
мобільному університеті. У 2008–2009 році кафедра
ЕПіП проводила Всеукраїнську студентську науково
практичну конференцію «Про
блеми та перспективи морсько
го транспорту», в якій брали
участь студенти шести вузів
України.
Відповідно до плану науково
дослідної роботи студентів що
річно проводиться конкурс сту
дентських робот за напрямком
«Бізнес план підприємницького
проекту», в якому взяли участь
у 2006–2007 н. р. — 27 проектів,
у 2007–2008 н. р. — 32 проекти, Д. е. н., професор
у 2008–2009 н. р. — 22 проекти В. І. Чекаловець
студентів ФЕУ, ФТТС і СМФ.
На факультеті працюють чотири наукових гуртки для
студентів ОНМУ. У рамках роботи гуртків організовуються
зустрічі студентів із фахівцями в галузі економіки, права,
підприємництва, які працюють на підприємствах морсько
го транспорту.

З 2008 р. спільно з Інститутом
проблем ринку та економіко
екологічних досліджень НАН
України випускається збірник
наукових робіт студентівмагіст
рів факультету економіки та
управління ОНМУ «Економіка
основної експлуатаційної діяль
ності морського транспорту».
У 2007 р. були відкрити філії
кафедри ЕПіП у Іллічівському
морському торговому порту,
Д. е. н., професор
М. Я. Постан
Інституті проблем ринку та еко
номікоекологічних досліджень
НАН України, державному проектнорозвідувальному та
науководослідному інституті «ЧорноморНДІпроект».
На факультеті функціонують: лабораторія «Економічне
обґрунтування підприємства» та «Креативна лабораторія з
менеджменту та економіки», які забезпечують навчально
дослідну роботу студентів відповідно до освітньопрофе
сійних програм та науководослідну роботу викладачів
кафедр, що входять до складу факультету. Лабораторії за
безпечують студентів нормативноекономічною докумен
тацією, формують базу проектної документації, сприяють
розвитку ініціативи та самостійності у студентів у процесі
оцінки інвестиційних проектів і прийняттю інших госпо
дарських рішень із розвитку підприємницької діяльності
на морському транспорті.
Кафедра МіМ багато разів брала участь у Всеукраїнсь
кому конкурсі на кращу дипломну та магістерську роботу
у номінації «Транспортний менеджмент», де студенти
дипломники та їхні наукові керівники були відзначені
6 грамотами за призові місця.
За результатами порівняльного аналізу підсумків робо
ти факультетів ОНМУ факультет економіки та управління
чотири роки поспіль утримує почесне перше місце.

Викладачіекономісти
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