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Народився 9 грудня 1937 року в Новосибірській
області (Російська Федерація) в сім’ї переселенців по-
чатку XX століття із України до Сибіру.

Завершивши навчання у Кузнецькому металур-
гійному технікумі 1956 року, почав працювати підруч-
ним сталевара на Кузнецькому металургійному комбі-
наті.

За час служби в Радянській Армії (1956 – 1958 рр.)
закінчив льотне училище та отримав диплом штурма-
на авіації. Після демобілізації повернувся на попереднє
місце роботи, де працював на посадах техніка, інже-
нера-економіста, начальника сектору планового відділу
Кузнецького металургійного комбінату.

Вищу освіту здобув у 1962 році, отримавши дип-
лом інженера-економіста Московського інженерно-
економічного Інституту ім. С. Орджонікідзе за спеці-
альністю „Економіка та організація металургійної про-
мисловості”.

У січні 1966 року Володимир Андрійович ство-
рив і очолив плановий відділ об’єднання „Сибвосток-
сталь”. У період 1966 – 1974 та 1979 – 1986 років
обіймав посади завідувача сектору, завідувача відділу,
заступника директора з наукової роботи Інституту еко-
номіки промисловості НАН України, керував Дніпро-
петровським відділенням ІЕП НАН України.

З 1975 по 1979 рік завідував кафедрою органі-
зації механізованої обробки економічної інформа-
ції Дніпропетровського металургійного інституту, від
1987 року очолив відділ економіки Інституту чорної
металургії.

Уже більше двох десятиліть, з 1990 року, науко-
вець працює в Таврійському національному універ-
ситеті імені В. І. Вернадського. За цей час професор
В. А. Подсолонко пройшов шлях від завідувача ка-
федрою економічної інформатики і автоматизованих
систем управління до декана факультету управління,

заснувавши спочатку факультет економіки, менедж-
менту і права, потім економіки і менеджменту, та після
його реструктуризації – факультет управління. Воло-
димир Андрійович відродив в університеті підготовку
студентів для економіки та управління підприємств,
галузей, територій, держави. Активно розвиває між-
народну діяльність на факультеті, в університеті та АР
Крим. З 1993 року він ініціював, організував та є
керівником біля 30 спільних міжнародних освітніх
проектів. Створив умови для студентів, аспірантів та
співробітників факультету та університету для навчан-
ня та підвищення кваліфікації та стажувався сам в
університетах Бельгії, Великобританії, Германії, Естонії,
Італії, Іспанії, Норвегії, Португалії, Фінляндії, Франції
та інших країнах світу.

Науковець сформулював перспективний науко-
вий напрямок „Випереджаюче управління розвит-
ком економіки”, у процесі формування якого створив
науково-дослідницький Центр Випереджаючого Роз-
витку при ТНУ.

З 1980 року входить до складу спеціалізованих
вчених рад при Інституті економіки промисловості НАН
України, при Дніпропетровському металургійному
інституті, Дніпропетровському державному універси-
теті, Кримському аграрному університеті, Національній
академії природоохоронного і курортного будівництва.
В 2001 році відкрив спеціалізовану вчену раду у Тав-
рійському національному університеті імені В. І. Вер-
надського.

Під його науковим керівництвом захищено 16 кан-
дидатських і 3 докторські дисертації. Автор понад
270 наукових статей і монографій, серед яких „Опере-
жающее управление развитием экономики” (2007 г.),
„Опережающее управление: благосостояние населе-
ния” (2011 г.), „Опережающее управление инноваци-
онным развитием экономики” (2011 г.), „Электронное
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