
сторія факультету економіки та управління ОНМУ по�

чалася у 1930 р., коли в Одеському інституті інженерів

одного транспорту була створена кафедра соціально�

політичних дисциплін, викладачі якої проводили

заняття з економіки підприємств морського транспорту.

Але вже у 1932 р. набір студентів на економічний факультет

вишу було припинено.

Факультет відновили у 1945 р. уже в складі Одеського

інституту інженерів морського флоту. В 1953 р. внаслідок

структурних змін, що відбулися у системі керування вод�

ним транспортом СРСР, економічний факультет об’єднали

з однойменним факультетом Ленінградського інституту

інженерів водного транспорту, куди й були переведені всі

студенти, а також частина викладачів факультету.

У зв’язку з інтенсивним розвитком морського транс�

порту і зростанням потреби в економістах у цій галузі у 1961 р.

у складі факультету експлуатації морського транспорту

ОІІМФу була відроджена економічна спеціальність.

У 1965 р. в інституті засновано інженерно�економічний

факультет. Відновлення економічної спеціальності й фа�

культету пов’язано насамперед із тодішнім ректором вишу,

д. т. н., проф. О. О. Костюковим і першим деканом факуль�

тету, к. т. н., доц. М. А. Мілюковим. Велику увагу налагод�

женню підготовки фахівців за цим напрямом також

приділяв начальник Чорноморського морського пароплав�

ства О. Є. Данченко, який користувався великим авторите�

том в апараті Міністерства морського флоту СРСР.

У різні роки факультет очолювали кандидати еко�

номічних наук, доценти В. І. Чекаловець (1970–1973),

В. Б. Полосаткін (1973–1976), С. М. Топчій (1976–1979),

П. Д. Ковальов (1979–1985), Ю. Н. Слєдньов (1985–1988).

З 1989 р. деканом є к. е. н., проф. О. О. Леонов.

У 1996 р. підрозділ отримав свою сучасну назву.

Кафедра економіки підприємства й підприємництва на
морському транспорті

Жихарьова Влада Вікторівна — завідувач кафедри, д. е. н.,

проф., член4кореспондент Транспортної академії України.

Народилася у 1969 р. 

У 1991 р. здобула освіту за

фахом «Економіка й організація

водного транспорту» в Одеському

інституті інженерів морського

флоту. У 1995 р. закінчила

аспірантуру цього навчального

закладу, а в 1997 р. захистила кан�

дидатську дисертацію на тему

«Формування стратегії діяльності

судноплавної компанії на фрахто�

вому ринку». 

З 1998 р. — кандидат еконо�

мічних наук за спеціальністю

«Економіка транспорту та зв’яз�

ку», а з 2001 р. — доцент кафедри
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ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

ЛЕОНОВ Олександр Олександрович
Декан факультету, к. е. н., професор

Народився у 1948 р. у м. Порт Артур (Китай).

У 1971 р. закінчив судномеханічний факультет Одеського інституту інженерів

морського флоту та почав працювати інженером�конструктором у відділі головного

конструктора на Іллічівському судноремонтному заводі.

Після закінчення аспірантури О. О. Леонов пройшов шлях асистента, старшого

викладача, доцента в ОІІМФі. З 1989 р. він — декан інженерно�економічного

факультету (з 1996 р. — факультету економіки та управління).

Олександр Олександрович робить вагомий внесок у підготовку фахівців для

морської галузі. Він започаткував розробку нових навчальних курсів для студентів

факультету економіки та управління: «Теорія управління та стратегічне управління»,

«Основи менеджменту», «Менеджмент підприємств морського транспорту» і

«Менеджмент».

Є автором двох навчальних посібників та більш ніж 90 наукових і методичних праць.

Багато наукових статей О. О. Леонова містять рішення проблем удосконалення систе�

ми управління в організаціях морського транспорту, зокрема в портах та на судно�

ремонтних заводах. Його дисертація, присвячена питанню конкурентоспроможності

суден на локальних фрахтових ринках, стала одним із перших наукових досліджень

у галузі судноплавства у ринкових умовах та зробила великий внесок у формування

бази ринкової економіки в судноплавстві на якісно новому рівні.

Нагороджений почесними грамотами міністра освіти й науки України, губернатора

Одеської області. Має звання «Відмінник освіти України».

В. В. Жихарьова, 
завідувач кафедри
економіки підприємства
й підприємництва на
морському транспор4
ті, д. е. н., професор
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менеджменту, маркетингу та економіки водного

транспорту.

У 2010 р. Влада Вікторівна захистила докторську дисер�

тацію «Наукові основи управління інвестиціями у розвитку

флоту судноплавних компаній». З 2011 р. вона — доктор

економічних наук.

У 1995 р. почала працювати асистентом на кафедрі ме�

неджменту, маркетингу та економіки водного транспорту

ОДМУ. З 1998 р. обіймала посаду доцента цієї кафедри.

У 2011 р. стала професором і завідувачем кафедри еко�

номіки підприємства та підприємництва на морському

транспорті.

Влада Жихарьова читає такі навчальні курси: «Еконо�

міка судноплавних компаній», «Економіка й організація

діяльності об’єднань підприємств», «Міжнародні фрахтові

ринки», «Зовнішньоторговельні і транспортні операції».

Під її керівництвом захищено дві кандидатські дисертації,

вона брала участь у виконанні шести науково�дослідних

робіт.

В. В. Жихарьова має 96 наукових праць, зокрема

видала монографію, опублікувала у фахових журналах і

збірниках 36 статей.

У 1948 р. із кафедри соціально�політичних дисциплін

виокремилася кафедра економіки й планування морського

транспорту, викладачі якої почали читати всі предмети еко�

номічного профілю. За тривалий період функціонування її

очолювали проф. І. І. Герліх, доценти Є. А. Шрабштейн,

М. К. Кругленко, С. М. Топчій, А. О. Черкесов�Цибізов.

У 1991 р. внаслідок об’єднання кафедр економіки й

планування морського транспорту та політичної економії

виникла нова — економічної теорії й господарського ме�

ханізму керування, завідувачем якої став д. е. н., проф.

М. Т. Примачов. У 1993 р. з її структури було виокремлено

кафедру менеджменту, маркетингу й економіки водного

транспорту, яку очолив почесний працівник морського

флоту СРСР, заслужений діяч науки і техніки України,

відмінник освіти України, д. е. н., проф. В. І. Чекаловець

(1938–2009).

У 1960 р. він закінчив фа�

культет експлуатації морсько�

го транспорту Одеського інс�

титуту інженерів морського

флоту. До 1967 р. працював

у новоствореному Іллічівсь�

кому МТП, де пройшов шлях

від стивідора до головного

технолога порту.

У 1970 р. В. І. Чекаловець

захистив кандидатську дисер�

тацію, у 1989 р. — докторську.

Був деканом інженерно�

економічного факультету

ОІІМФу, професором�кон�

сультантом Міністерства тор�

гового флоту та портів Куби.

На посаді завідувача кафедри

менеджменту, маркетингу й

економіки водного транспор�

ту ОДМУ (1993–2009) приді�

ляв багато уваги навчальній

роботі, підготовці науково�педагогічних працівників.

Результати наукової діяльності Віктора Ігнатійовича були

визнані на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

Учений був автором близько 300 наукових і науково�

методичних праць. Під його керівництвом захищено

21 кандидатську та одну докторську дисертації.

З 2011 р. кафедрою економіки

підприємства й підприємництва

керує д. е. н., проф. В. В. Жихарь�

ова. В 2012 р. підрозділ отримав

нову назву — кафедра економіки

підприємства й підприємництва

на морському транспорті.

Сьогодні тут працює 14 викла�

дачів: кандидати економічних на�

ук, доценти Н. Г. Гребенник,

Н. В. Ярова, Е. В. Тростянецька,

Н. В. Дубовик, Ю. О. Наврозова,

О. С. Власенко, В. В. Щербина,

М. В. Матвієнко, О. В. Воркунова,

доценти І. Д. Лісова, Г. А. Вєрса�

нова, старші виклалачі А. О. Дорошенко, О. Г. Пустовіт.

До викладацької діяльності за сумісництвом долучаються:

доктори економічних наук, професори О. М. Кібік,

О. М. Котлубай, к. е. н., проф. С. Г. Нікулін, кандидати еко�

номічних наук, доценти В. Г. Кухарчик, О. А. Ліпинська,

доц. В. О. Ільїн, асист. Н. В. Пульчо.

Кафедра економіки підприємства й підприємництва

на морському транспорті є випускною за напрямом «Еко�

номіка підприємства» (спеціальність «Економіка підпри�

ємства (за видами економічної діяльності)»). До основних

дисциплін циклу професійної та практичної підготовки

належать: «Економіка підприємства», «Регіональна еконо�

міка», «Стратегія підприємства», «Економіка й організація

інноваційної діяльності», «Обґрунтування господарських

рішень і оцінювання ризиків», «Потенціал та розвиток

підприємства», «Планування і контроль на підприємстві»,

«Міжнародні фрахтові ринки», «Зовнішньоторговельні й

транспортні операції», «Економіка і організація діяльності

Колектив кафедри економіки підприємства й підприємництва на морському транспорті. 
Зліва направо: перший ряд: ст. викл. М. В. Матвієнко, доц. Е. В. Тростянецька, зав. каф. доц.
В. В. Жихарьова, доц. І. Д. Лісова, ст. викл. А. О. Дорошенко; другий ряд: лаб. Н. А. Акімова,
доц. Н. В. Дубовик, ас. О. В. Воркунова, ст. лаб. В. О. Ласурія, доц. Н. В. Ярова,
доц.Г. А. Вєрсанова, ас. Н. В. Пульчо, доц. Ю. О. Наврозова, ст. викл. В. В. Щербина, 
доц. Н. Г. Гребенник, лаб. І. В. Мальована

В. І. Чекаловець, 
д. е. н., професор 
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підприємств морського транспорту», «Економіка судноп�

лавних компаній», «Економіка портового господарства»,

«Економіка сервісних підприємства морського транспор�

ту» та ін. 

Викладачі кафедри також забезпечують підготовку сту�

дентів на інших факультетах університету, здійснюють кон�

сультування з економічних розділів магістерських випуск�

них робіт і дипломних досліджень спеціалістів.

Кафедра обліку, фінансів та аудиту
Ширяєва Людмила Володимирівна — завідувач кафедри,

д. е. н., проф.

Народилася у 1964 р. У 1987 р. із відзнакою закінчила

Одеський інститут інженерів морського флоту за

спеціальністю «Експлуатація водного транспорту». 

З 1995 р. — кандидат, а з 2009 р. — доктор економічних

наук. В Одеську державному морському університеті Люд�

мила Володимирівна працювала асистентом, потім — до�

центом на кафедрах організації та управління морським

транспортом і менеджменту й маркетингу. З 2010 р. вона —

професор, завідувач кафедри обліку, фінансів та аудиту.

Розробила навчальні курси з дисциплін «Менеджмент

інтермодальних перевезень», «Міжнародні морські органі�

зації», «Фінанси, гроші і кредит».

За період роботи на посаді

професора кафедри обліку, фі�

нансів та аудиту видала 12 науко�

вих праць, серед яких — десять

статей у фахових та інших видан�

нях, монографія, навчальний

посібник із грифом МОНМСУ.

У 1973 р. на інженерно�еко�

номічному факультеті ОІІМФу

була створена кафедра організації

праці та заробітної плати, яку очо�

лив д. е. н., проф. М. І. Збарський.

Поступово змінювалися дис�

ципліни, які читали викладачі

кафедри: у навчальних планах

з’явилися такі сучасні предмети,

як «Економічна діагностика», «Фі�

нансовий менеджмент», «Аудит»,

«Контролінг», «Інвестиційна діяль�

ність», «Податкова система» тощо.

Це спричинило зміну назви кафед�

ри — у 2000 р. її було перейменова�

но на кафедру обліку, фінансів та

аудиту.

Протягом 1998–2001 рр. завіду�

вачем був д. е. н., проф. Н. Ф. Сер�

дюк, упродовж 2001–2008 рр. —

академік Російської академії

підприємництва, член�кореспон�

дент Російської академії природоз�

навчих наук, д. е. н., проф. В. Г. Яку�

шенко.

З 2010 р. кафедру очолює

д. е. н., проф. Л. В. Ширяєва. Нині

під її керівництвом тут працює

дев’ятеро викладачів: кандидати

економічних наук, доценти Л. П. Чиж, Н. Е. Вардіашвілі, Т.

Є. Чебанова, О. І. Шумлянська, Н. В. Хотєєва, старші вик�

ладачі Л. М. Крисюк, С. В. Онешко, асист. О. В. Корецька.

Провідними предметами є «Бухгалтерський облік», «Ау�

дит», «Економічний аналіз», «Інвестування», «Фінансовий

менеджмент», «Економічна діагностика».

Через аспірантуру при кафедрі здійснюється підготов�

ка наукових кадрів. Викладачі керують науково�дослідною

роботою студентів, дипломними і магістерськими проекта�

ми, беруть активну участь у наукових дослідженнях,

пов’язаних із економічними і фінансовими проблемами

розвитку морського транспорту, публікують свої праці

в наукових виданнях.

Кафедра економічної теорії та кібернетики
Махуренко Геннадій Сергійович — завідувач кафедри,

д. е. н., проф., академік Транспортної академії України.

Народився 18 січня 1940 р. у м. Узлова Тульської області

(Росія). 

Протягом 1956–1957 рр. працював токарем на заводі

«Латвенерго» у Ризі, а у 1957–1958 рр. навчався у Москов�

ському автомобільно�дорожньому інституті. З 1958 до 1964

р. Г. С. Махуренко був студентом факультету кібернетики

Московського інженерно�фізичного інституту. Потім до

1969 р. працював за фахом на

підприємствах Мінська й Одеси.

У 1971 р. Геннадій Сергійович

закінчив аспірантуру ОІІМФу та

розпочав свою викладацьку діяль�

ність на посаді асистента кафедри

математичних методів управ�

ління морським транспортом ць�

ого навчального закладу. У 1976 р.

в Інституті кібернетики АН УРСР

захистив кандидатську дисер�

тацію. З 1977 р. працював стар�

шим викладачем, а з 1979 р. —

доцентом ОІІМФу.

У 1985 р. Г. С. Махуренко став

засновником і завідувачем кафед�

Співробітники кафедри обліку, фінансів та аудиту. Зліва направо: перший ряд: 
доц. Т. Є. Чебанова, зав. кафедри, доц. Л. В. Ширяєва, доц. Н. Е. Вардіашвілі; другий ряд:
доц. Л. П. Чиж, ст. викл. Н. В. Хотєєва, ст. викл. С. В. Онешко, доц. О. І. Шумлянська,
ас. О. В. Корецька, ст. викл. Л. М. Крисюк

Л. В. Ширяєва,
завідувач кафедри обліку,
фінансів та аудиту,
д. е. н., професор 

Г. С. Махуренко,
завідувач кафедри еконо4
мічної теорії та кіберне4
тики, д. е. н., професор 
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ри економічної кібернетики (нині —

кафедра економічної теорії та кібер�

нетики) на інженерно�економічно�

му факультеті .

У 1991 р. йому було присвоєно

науковий ступінь доктора еконо�

мічних наук, а наступного року —

вчене звання професора.

Знаний науковець у галузі еко�

номічної теорії та кібернетики,

Геннадій Сергійович видав понад

100 наукових праць. Під його

керівництвом захищено докторську

та шість кандидатських дисертацій.

Брав активну участь у виконані і

впроваджені десятків науково�

дослідних робіт із автоматизації й

оптимізації управління на морсько�

му транспорті. Протягом тривалого

часу є членом спеціалізованих рад із

захисту докторських дисертацій,

редколегій багатьох наукових видань.

У 1985 р. в інституті була заснована кафедра еко�

номічної кібернетики. Вона здійснювала підготовку сту�

дентів інженерно�економічного факультету за економіко�

математичними й інформаційними дисциплінами. Біля

джерел цієї кафедри стояли д. т. н., проф. Е. П. Громовий (у

1970 р. ініціював організацію кафедри математичних ме�

тодів управління морським транспортом, керував нею до

1982 р.) та його учень, д. е. н., проф. Е. М. Воєвудський

(протягом 1982–2003 рр. очолював кафедру організації й

методів управління морським транспортом).Серед перших

викладачів були доценти Н. О. Конєвцева, Н. Ф. Сердюк,

ст. викл. І. В. Морозова, асист. В. С. Глєбов, ст. лаб.

В. О. Андріїшина.

У 1990 р. на кафедрі почали викладати вищу математи�

ку для економістів і вона отримала нову назву — «Кафедра

математики й економічної кібернетики». До педагогічного

колективу увійшли доценти Л. В. Москалюк, А. М. Холо�

денко, старші викладачі В. Я. Софронова, А. Б. Рєзников. 

У 1996 р. на кафедру були передані дисципліни циклу

економічної теорії — основи економічної теорії, макро� і

мікроекономіка, міжнародна економіка, економічна

теорія, історія економічних учень. Вона одержала назву

«Економічна теорія та кібернетика». Тоді ж на кафедру

прийшли працювати проф. В. В. Лапін, доц. М. В. Семе�

нов, ст. викл. Е. І. Кочут, асист. Н. В. Олійникова.

З 1992 р. її очолює академік Транспортної академії

України, д. е. н., проф. Г. С. Махуренко. Сьогодні під

його керівництвом тут працюють кандидати економічних

наук, доценти О. Б. Гіріна, Л. В. Москалюк, А. М. Холо�

денко, Н. В. Печерська, С. В. Мельников, к. т. н., доц.

Н. О. Конєвцева, доцент ОНМУ Н. В. Олійникова, асис�

тенти В. І. Давидова, М. О. Малаксіано, Д. П. Боу�Торган. 

Викладачі читають такі навчальні дисципліни, як

«Вища та прикладна математика», «Вища математика»,

«Основи теорії систем і системного аналізу», «Теорія

ймовірностей та математична статистика», «Проектний

аналіз», «Економічна теорія», «Істоpiя економіки й еко�

номічної думки», «Макроекономіка», «Мікpоекономiка»,

«Економетрика», «Інформаційні системи та технології на

підприємстві», «Інформаційні системи в менеджменті»,

«Комп’ютерне моделювання економічних процесів»,

«Економічна кібернетика», «Полiтична економiя», «Опти�

мізаційні методи і моделі», «Упpавлiння розвитком

підприємств морського транспорту».

Вони готують спеціалістів за спеціальностями «Ме�

неджмент організацій» та «Економіка підприємств», керу�

ють підготовкою магістерських і дипломних проектів за цими

напрямами. Студентські наукові праці неодноразово були

нагороджені призами та грамотами конкурсу робіт і про�

ектів транспортних вищих навчальних закладів України.

На кафедрі діє науковий семінар «Економічна кіберне�

тика на морському транспорті». Її колектив активно

займається науково�дослідною, а також методичною робо�

тою — велика увага приділяється розробці нових навчаль�

них курсів.

Одним із важливих напрямів діяльності кафедри є підго�

товка і захист докторських та кандидатських дисертацій.

За останні сім років докторські захистили О. Н. Степанов

(«Теоретичні основи розробки стратегії економічного роз�

витку морського порту») та А. М. Холоденко («Теоретичні

основи оптимізації логістичних систем»), а кандидатські —

С. В. Ільченко, В. А. Сударєв, Н. В. Пустова, В. Н. Кобець,

С. В. Мельников, Н. Г. Шпак, О. П. Ісмайльчук, А. М. Горб,

Д. П. Боу�Тоган, А. С. Холоднякова. 

За цей період були виданні монографії О. Н. Степанова

«Стратегічне управління розвитком морського порту»

(2005), А. М. Холоденка «Оптимізація у логістичних систе�

мах» (2009), навчальний посібник Н. О. Конєвцевої

«Дослідження операцій» (2007) тощо. Співробітники й

аспіранти кафедри опублікували більше 100 наукових праць

у наукових збірниках ОНМУ (зокрема у виданнях «Методи

та засоби управління розвитком транспортних систем»,

«Розвиток методів управління та господарювання на

транспорті»).

У межах держбюджетної та госпдоговірної проблема�

тики викладачі розробляли такі актуальні наукові теми:

«Стратегія розвитку порту Рені», «Теоретичні основи

стратегічного управління логістичними системами»,

Викладачі кафедри економічної теорії та кібернетики. Зліва направо: перший ряд:
доц. Л. В. Москалюк, доц. Н. О. Конєвцева, ст. лаб. Ю. С. Величко, ас. М. О. Малаксіано,
ст. лаб. В. О. Андріїшина, доц. О. Б. Гіріна, ас. В. І. Давидова; другий ряд: 
зав. каф., проф. Г. С. Махуренко, доц. А. М. Холоденко, зав. лаб. В. В. Степанов, 
асп. Н. Ю. Степанок, доц. Н. В. Печерська, ст. лаб. О. В. Гендігер
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«Удосконалення економічного управління морським

транспортом», «Теоретико�економічні засади оптимізації

виробничо�транспортних систем» тощо.

Співробітники кафедри беруть активну участь в

університетських, республіканських та міжнародних кон�

ференціях, а також у роботі навчально�методичних комісій

факультету й університету.

Кафедра менеджменту і маркетингу на морському
транспорті

Постан Михайло Якович — завідувач кафедри, д. е. н.,

проф.

Народився 3 лютого 1948 р. в Одесі. В 1972 р. закінчив

інженерно�економічний факультет ОІІМФу (спеціаль�

ність «Економіка й організація водного транспорту»).

До 1976 р. був молодшим науковим співробітником відділу

портів ЧорноморНДІпроекту, з 1976 до 1982 р. — старшим

науковий співробітником лабораторії експлуатації і техно�

логії портів, а впродовж 1982–1987 рр. — старшим науко�

вим співробітником лабораторії механізації й експлуатації

портів цього інституту. Протягом 1987–1991 рр. працював

старшим науковим співробітником відділу портів

ЮжНДІМФу.

У 1976 р. М. Я. Постан закінчив аспірантуру ОІІМФу,

а в 1984 р. в Інституті кібернетики

ім. В. Н. Глушкова АН УРСР за�

хистив кандидатську дисертацію,

присвячену підвищенню ефек�

тивності оперативного управ�

ління роботою морського порту

на основі економіко�математич�

них методів і обчислювальної

техніки.

У 1991 р. в ОІІМФі захистив

докторську дисертацію на тему

«Моделювання взаємодії транс�

портних потоків у пунктах пере�

валки вантажів». Того ж року

почав займатися викладацькою

діяльністю у цьому навчальному

закладі. З 1991 до 1995 р. працював

доцентом та професором кафедри

організації і методів управління

морським транспортом, а протягом

1995–2000 рр. — професором

кафедри економічної теорії та

кібернетики.

З лютого 2001 р. — завідувач ка�

федри менеджменту і маркетингу

на морському транспорті.

М. Я. Постан є членом секції

«Логістика і транспорт» Науково�

методичної комісії МОНМС Украї�

ни, спеціалізованої ради із захисту

докторських дисертацій, Амери�

канського математичного товари�

ства, дійсним членом Транспортної

академії України, Міжнародної ака�

демії наук екології, безпеки людини

та природи.

Основні напрями його науко�

вих досліджень — логістичний менеджмент, економіко�ма�

тематичне моделювання транспортних і логістичних сис�

тем, дослідження операцій. 

Є автором понад 200 наукових та навчально�методич�

них праць, зокрема п’яти монографій, двох навчальних

посібників. Підготував шістьох кандидатів і доктора еко�

номічних наук.

Нагороджений грамотами Південного наукового цент�

ру НАН України (2003, 2008), НМК із менеджменту й

адміністрування МОН України, грамотою Американсько�

го біографічного інституту «За досягнення в XX сторіччі»

(1996), медалями «Міжнародний учений року» (Міжнарод�

ний біографічний центр у Кембриджі, 2003), «Микола

Реріх» (МАНЕБ, 2008), почесною грамотою голови Одесь�

кої облдержадміністрації (2010). Йому присвоєне звання

«Почесний працівник ОНМУ» (2010).

Розвиток ринкових відносин в економіці України,

зростання попиту на фахівців у сфері управління й еко�

номіки на морському транспорті спричинили збільшення

кількості навчальних дисциплін, які читають викладачі

кафедр факультету економіки та управління, а також не�

обхідність розробки нових курсів. У зв’язку з цим у 2000 р.

керівництво університету й факультету ухвалило рішення

про створення кафедри менеджменту і маркетингу на

морському транспорті. Основою професорсько�викла�

дацького колективу нової кафедри стали провідні педагоги

та молоді фахівці трьох кафедр: менеджменту, маркетингу і

економіки водного транспорту, обліку, фінансів та аудиту,

економічної теорії і кібернетики.

З 2001 р. підрозділ очолює д. е. н., проф. М. Я. Постан.

Під його керівництвом тут працюють кандидати еко�

номічних наук, професори ОНМУ Г. П. Столяров,

О. О. Леонов, к. е. н., проф. В. М. Лукашевич, кандидати

економічних наук, доценти А. Л. Колодін, М. М. Ковален�

ко, І. М. Москвиченко, В. В. Баришнікова, Н. В. Рощіна,

К. В. Білоус та ін. Вони викладають такі дисципліни: «Ор�

ганізація та планування роботи флоту», «Міжнародні

морські організації», «Організація і планування виробни�

цтва в морських портах», «Менеджмент інтермодальних

М. Я. Постан, 
зав. кафедри менедж4
менту і маркетингу, 
д. е. н., професор 

Працівники кафедри менеджменту і маркетингу на морському транспорті. Зліва направо:
перший ряд: ст. викл. Н. В. Рощіна, ст. викл. О. К. Афанасьєва, доц. В. В. Баришнікова,
доц. Т. М. Леонова, ас. Т. Є. Корнієць, асп. С. В. Топольницька; другий ряд:
доц. М. М. Коваленко, ст. лаб. І. В. Король, доц. І. М. Москвиченко, лаб. В. О. Кобзарук,
лаб. Ю. В. Куруджі, ст. лаб. В. М. Сарсакова, ст. викл. І. О. Майорова,
проф. В. М. Лукашевич, доц. А. Л. Колодін, проф. О. О. Леонов,
зав. каф., проф. М. Я. Постан, проф. Г. П. Столяров, ас. В. Г. Стаднік
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перевезень», «Маркетинг на мор�

ському транспорті», «Зовнішньо�

економічна діяльність підприємст�

ва», «Операційний менеджмент»,

«Логістичний менеджмент», «Стра�

тегічне управління», «Корпоратив�

не управління», «Менеджмент сер�

вісної діяльності», «Портовий ме�

неджмент», «Менеджмент морсь�

ких перевезень», «Методологія і

організація наукових досліджень»,

«Корпоративне управління» та ін.

В удосконаленні навчальних курсів

та методів викладання брали участь

професори Г. П. Столяров, В. М. Лу�

кашевич, доценти І. М. Москви�

ченко та В. В. Баришнікова. Завдя�

ки високому професійному рівню

професорсько�викладацького скла�

ду за порівняно короткий період

вдалося створити нову систему ме�

неджерської освіти, що відповідає сучасним вимогам гос�

подарств морської галузі України.

Викладачі також проводять лекції і семінари для

студентів інших спеціальностей, які здобувають освіту на

різних факультетах ОНМУ.

Кафедра готує бакалаврів за напрямом «Менеджмент»

та спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Менеджмент

організацій та адміністрування» для роботи на підпри�

ємствах морської галузі. Її працівники підтримують зв’язок

із науковими установами морського транспорту, судно�

плавними компаніями і портами.

Кафедра філософії
Бондаренко Микола Петрович — в. о. завідувача кафед4

ри, к. філос. н., доц.

Народився 16 квітня 1940 р. у Куйбишевському районі

Ростовської області (Росія).

У 1965 р. закінчив Ростовський державний педа�

гогічний інститут. У 1975 р. у Київському державному

університеті імені Тараса Шевченко захистив кандидатську

дисертацію на тему «Педагогічні основи формування сту�

дентського колективу».

З 1965 р. Микола Петрович займається викладацькою,

а з 1972 р. — науковою діяльністю. З 1979 р. працює в

ОНМУ: був старшим викладачем, доцентом, а протягом

1989–1987 рр. — завідувачем кафедри філософії.

Серед основних праць М. П. Бондаренка — «Пути

формирования коллектива» (1973), «Организация и воспи�

тание студенческого коллектива» (1979), «Революционное

преобразование общества и проблемы воспитания» (1988),

«Творческая деятельность как необходимое условие фор�

мирования всесторонне развитой личности» (1989), «Фи�

лософия как средство повышение нравственной культуры

личности» (1991), «Психология самопознания» (2000),

«Психология самовоспитания» (2002), «Психология само�

контроля» (2006), «Становление индивидуала в условиях

глобализации» (2008), «Образование в системе общечело�

веческих ценностей» (2010).

На початку 30�х рр. XX ст. в Одеському інституті інже�

нерів водного транспорту була створена кафедра

соціально�економічних дисциплін (завідувач — доц.

Е. О. Трабізтейн), співробітники якої викладали маркси�

стсько�ленінську філософію. У 1939 р. вона була пере�

творена в кафедру основ марксизму�ленінізму. Тоді її

завідувачем стала доц. М. М. Савикова.

На початку 60�х рр. ХХ ст. у навчальному плані кафед�

ри з’явилися нові предмети: атеїзм, марксистсько�ленінсь�

ка етика й естетика, а в 1963 р. — науковий комунізм.

У 1972 р. в ОІІМФі була заснована кафедра філософії й

наукового комунізму (завідувач — доц. Г. П. Макеєнко).

В 1982 р. її очолив проф. О. Ф. Чумак.

Уже в наступному році була організована самостійна

кафедра філософії. Спочатку нею керувала доц. Е. О. Ган�

сова, з 1984 р. — доц. Г. О. Полікарпов, а з 1989 р. — доц.

М. П. Бондаренко.

З 1997 р. кафедру очолював академік Української ака�

демії наук, член�кореспондент Української академії

політичних наук, автор більше 100 наукових праць,

д. філос. н., проф. О. М. Черниш. Зараз обов’язки завідува�

ча виконує доц. М. П. Бондаренко.

На кафедрі працює 13 викладачів, зокрема дев’ятеро

кандидатів наук, доцентів: М. П. Бондаренко, А. О. Голо�

шубова, В. М. Гребцов, В. В. Куличенко, О. В. Димова,

М. В. Пальчинська, І. І. Соловйова, Л. В. Шеєнко,

Р. П. Шевченко, а також старші викладачі В. С. Ковбасюк,

Т. В. Синковська, викл. О. М. Сиренко.

Вони викладають такі предмети, як «Філософія»,

«Політологія», «Соціологія», «Психологія», «Релігієзнав�

ство», «Логіка», «Етика та естетика», «Культурологія»,

«Культура особистості», «Іміджелогія».

На кафедрі філософії ОНМУ проведено три міжнарод�

ні науково�практичні конференції, присвячені проблемі

«Україна в системі сучасних цивілізацій: трансформація

держави та цивільного суспільства», а також Міжнародний

науково�методичний семінар «Роль філософських дисцип�

лін у формуванні сучасного світогляду студентів».

Колектив кафедри філософії. Зліва направо: перший ряд: доц. О. В. Димова, ст. лаб.
Н. А. Кучеренко, доц. М. П. Бондаренко, ст. викл. Р. П. Шевченко, доц. І. І. Соловйова,
доц. Л. В. Шеєнко; другий ряд: ст. викл. В. С. Ковбасюк, викл. О. М. Сиренко, 
доц. В. М. Гребцов, ст. викл. Т. В. Синковська, доц. В. В. Куличенко, 
доц. А. О. Голошубова, доц. М. В. Пальчинська


