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Н

ародився 20 лютого 1974 р. у м. Кременчуці Пол де працював у різних напрямах діяльності, керував робо
тавської області. Батько, Сергій Сергійович, пра тою відділу векселів і боргових зобов’язань, був заступни
цював головним інженером ХК «АвтоКрАЗ». ком керівника бізнесу з обслуговування корпоративних
Мати, Нонна Андріївна, за фахом лікар-терапевт. Ці най VIP‑клієнтів.
рідніші, найближчі серцю Володимира Сергійовича люди
У лютому 2004 р. В. С. Малов захистив докторську
щодня, щохвилини свого життя присвячували синові — дисертацію у Відкритому міжнародному університеті
думками, або ж своєю присутністю та турботою; намагали і отримав диплом доктора філософії в галузі економіки.
ся наповнити рідний дім теплою атмосферою, а душі його
У 2007 р. перейшов на роботу в ПАТ «Крюківський
мешканців добротою і відчуттям щастя.
вагонобудівний завод» на посаду начальника плановоУ 1981–1991 рр. навчався у Кременчуцькій спеціа економічного управління.
лізованій школі № 25, яку закінчив зі срібною медаллю.
Нині є головою Наглядової ради ЗАТ «Кременчуць
З дитинства захоплювася автомобілями, до автомобіль кий завод металевих виробів», економічним радником
но-дорожнього університету вирішив вступати за пора Наглядової ради ПАТ «Крюківський вагонобудівний за
дою батька, багато друзів якого були випускниками цього вод», членом Наглядової ради ЗАТ «Гомельський вагоно
вищого навчального закладу.
будівний завод» (підприємство було перетворено за нака
Упродовж 1991–1996 рр. навчався на факультеті еко зом президента Республіки Білорусь з державного у ЗАТ,
номіки і управління ХДАДТУ. Тут зарекомендував себе акціонерами якого стали держава та приватні інвестори;
надзвичайно здібним і талановитим студентом, із великим це було перше ЗАТ на території цієї країни).
ентузіазмом та цікавістю вивчав пропоновані навчальні
Для Володимира Сергійовича ХДАДТУ став справж
дисципліни, мріяв про велике професійне майбутнє, але ньою школою життя. Тут молодий, повний сил та енергії
точно знав, що однієї мрії недостатньо — потрібно завзято парубок завзято «гриз граніт науки», адже знав, що напо
та самовіддано працювати, мати певну мету, складати від легливість, старанність та цілеспрямованість є незмінними
повідні плани для її реалізації і впевнено йти вперед. Здо супутниками життя успішної людини. Завдяки універси
буті в університеті знання, уміння та навички стали фун тетській науці В. С. Малов навчився правильно викорис
даментом для побудови подальшої професійної кар’єри.
товувати набуті знання, аналізувати і систематизувати їх.
Володимир Сергійович щиро вдячний виклада Комплексний підхід у вирішенні питань завжди допомагав
чам альма-матер — надзвичайно майстерним фахівцям, вирішувати навіть найскладніші питання.
справжнім професіоналам, що упродовж усіх років на
Володимир Сергійович має чудову сім’ю. Одружився,
вчання були мудрими наставниками і порадниками, роз будучи студентом другого курсу Харківського державного
кривали допитливим студентам пе
автомобільно-дорожнього технічного
ревірені роками викладацької роботи
університету. Дружина, Ірина Володи
таємниці професійної діяльності, на
мирівна, також є випускницею факуль
вчили шукати потрібну і актуальну
тету економіки і управління ХДАДТУ.
інформацію, правильно нею користу
Донька Наталя, 1996 р. н., як і бать
ватися, а порада «не завчити, а розу
ко закінчила середню школу зі сріб
міти» стала ключовою у становленні
ною медаллю, нині є студенткою На
Володимира Сергійовича як високо
ціонального медичного університету
кваліфікованого спеціаліста.
ім. О. О. Богомольця. Син Олександр,
Із липня 1996 р., після закінчен
2004 р. н., навчається у Кременчуцькій
ня ХДАДТУ, В. С. Малов обійняв по
спеціалізованій школі № 30, займаєть
саду економіста у Кременчуцькій фі
ся спортивно-естрадними танцями та
Володимир Малов у родинному колі
лії комерційного банку «Приватбанк»,
захоплюється автомобільною технікою.
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