РЕКТОРИ
УШАЧОВ Іван Григорович
Ректор ОСГІ (1976–1978)
Доктор економічних наук, професор
Народився в 1938 р. Вищу освіту здобував в Одеському сільськогосподарському інституті, закінчивши який у 1960 р., отримав кваліфікацію вченого агронома.
У 1964 р. вступив до аспірантури кафедри економічно-математичних методів і обчислювальної техніки ОСГІ. Кандидатську дисертацію захистив у 1967 р.; дисертацію на
здобуття наукового ступеня доктора економічних наук захистив у 1977 р.
Трудовий шлях розпочав у 1967 р. асистентом кафедри організації сільськогосподарського виробництва в колгоспах і радгоспах ОСГІ. У 1969 р. І. Г. Ушачов ініціював створення кафедри управління сільськогосподарським виробництвом та обійняв на ній посаду
доцента. Упродовж 1976–1978 рр. Іван Григорович виконував обов’язки ректора інституту.
У 1979 р. був обраний за конкурсом на посаду керівника відділу проблем управління
АПК ВНДІЕСГ (м. Москва), а в 1983 р. призначений заступником директора ВНДІЕСГ
по науці. З 1996 р. є директором Всеросійського науково-дослідного інституту економіки
сільського господарства
Основні напрями наукової діяльності Івана Григоровича зосереджуються на удосконаленні організаційно-економічного механізму ринкових відносин в аграрній сфері, організації управління і регулюванні в агропромисловому комплексі країни, продовольчій
безпеці, економічній інтеграції країн — учасників СНД. Автор понад 200 наукових праць,
зокрема 36 монографій, брошур і навчальних посібників. У 2002 р. обрано іноземним членом УААН Відділення аграрної економіки і продовольства. Брав участь у розробці спільної Концепції формування та розвитку російсько-українського аграрного ринку.

ЦУКАНОВ Юрій Семенович
Ректор ОСГІ (1978–1996)
Кандидат технічних наук, професор
Народився в 1931 р. У 1951 р. вступив до Кишинівського сільськогосподарського інституту, який закінчив у 1956 р. та отримав кваліфікацію інженера-механіка
сільського виробництва.
Після навчання залишився працювати в інституті асистентом кафедри механізації
сільськогосподарського виробництва. У 1965 р. обійняв посаду доцента кафедри сільськогосподарських машин, а в 1966 р. — заступника декана факультету механізації КСГІ.
У 1965 р. Ю. С. Цуканову надано науковий ступінь кандидата технічних наук.
В Одеський сільськогосподарський інститут Юрій Семенович прийшов у 1973 р.
на посаду проректора з навчальної роботи. У 1978 р. він виконував обов’язки ректора,
а в 1979 р. був обраний ректором інституту.
З 1986 р. обіймав посаду професора кафедри механізації і електрифікації сільськогосподарського виробництва. У 1996 р. долучився до роботи кафедри механізації й автоматизації сільськогосподарського виробництва ОСГІ.
Ю. С. Цуканов — заслужений працівник вищої школи УРСР, нагороджений орденом
«Знак пошани».
Юрій Семенович пішов із життя в 2015 р.
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