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Н

ародився 9 жовтня 1953 р. у смт Глушково
Курської області Російської Федерації. У 1971 р.,
після закінчення із золотою медаллю середньої школи,
вступив на автомобільний факультет Київського
автомобільно-дорожнього інституту, який закінчив
із червоним дипломом у 1976 р.
Того ж року розпочав трудову діяльність за
направленням у Корнінському цукрокомбінаті
Житомирської області на посаді завідувача гаража.
В 1977–1980 рр. навчався в аспірантурі кафедри
опору матеріалів Київського автодорожнього інституту за спеціальністю «Будівельна механіка».
У 1981 р. Володимир Борисович став молодшим
науковим співробітником Київського науководослідного інституту судових експертиз. З 1987 р. —
старший науковий співробітник НДІСЕ. Понад
10 років, із 1988 до 1998 р. працював завідувачем лабораторії судових автотехнічних досліджень.
У 1997 р. заочно закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
В 1998 р. В. Б. Кисельов був призначений на посаду заступника директора Київського НДІ судових
експертиз з експертної роботи. З 2006 до 2010 р.
очолював Київський НДІ судових експертиз. Загалом
він віддав роботі в інституті майже 30 років трудового
життя.
З 2011 р. Володимир Борисович був професором
кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього
руху Національного транспортного університету. З
2011 до середини 2012 р. обіймав посаду заступника
генерального директора — адмiнiстративного директора Київського картонно-паперового комбінату. У
2012–2013 рр. знову працював професором кафедри
транспортних систем та безпеки дорожнього руху
Національного транспортного університету.
З березня 2013 р. В. Б. Кисельов — завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та прикладної
механіки Академії муніципального управління, а з
вересня 2013 р. він очолив кафедру автоматизованого управління технологічними процесами. У грудні
2013 р. Володимир Борисович був обраний на посаду

декана факультету управління міським господарством АМУ, де працює досі.
У 1987 р. захистив дисертацію на здобуття вченого
ступеня кандидата технічних наук, а у 2009 р. — на
здобуття вченого ступеня доктора технічних наук.
У 2001 р. рішенням ВАК України йому присвоєне
вчене звання доцента.
У 2012 р. професор В. Б. Кисельов був обраний
членом-кореспондентом Транспортної академії
України.
У доробку Володимира Борисовича — понад
90 друкованих праць і три патенти на винаходи.
Він — один із найвідоміших у країні судових автотехнічних експертів, під керівництвом і за безпосередньої участі якого в галузі автотехнічної експертизи
розроблені: програмний комплекс для вирішення
завдань автотехнічної експертизи із застосуванням
ПЕОМ; методи оцінки кінематичних і динамічних
параметрів транспортних засобів під час зіткнення
з урахуванням їх деформування та руйнування; методики визначення роботи деформації та руйнування конструктивних елементів транспортних засобів шляхом вимірювання твердості; методики
оцінки кінематичних і динамічних параметрів системи, що утворюється в процесі наїзду транспортного засобу на пішохода, шляхом вивчення особливостей механо- та морфогенезу тілесних ушкоджень, що виникають у першій фазі автомобільної
травми; методики з визначення швидкості транспортних засобів при зустрічних і попутних
зіткненнях.
Має відомчі нагороди Міністерства юстиції, СБУ,
МВС, Державної податкової адміністрації України.
Нагороджений Почесною грамотою КМУ. Лауреат
Премії імені Ярослава Мудрого.
Володимир Борисович одружений. Разом із дружиною Галиною Миколаївною виховали двох дітей:
доньку Зою, яка є кандидатом юридичних наук і викладає в НТУ правові дисципліни, та сина Євгена —
провідного юрисконсульта в ПАТ «Укрнафта». У родині
Кисельових — дві онучки: Ліза та Майя.
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