ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародився 23 жовтня 1972 р.
різного рівня. Сфера наукових і педагоВ 1996 р. з відзнакою закінчив
гічних інтересів: мотивація персоналу,
Донецький державний технічорганізація праці менеджера, розвиний університет за спеціальністю «Екоток персоналу корпорації, маркетинг.
номіка та управління в галузях гірничої
Паралельно із проведенням наукопромисловості та геологорозвідки» і завих досліджень з інтелектуального
лишився працювати в рідному виші.
капіталу, з 2005 р. працював над проблеПротягом 1996–1999 рр. навчався
мами стратегічного маркетингу та бренв аспірантурі Донецького національного
дингу. В 2008 р. за його редакцією було
технічного університету. Після її закінвидано перший в Україні термінологіччення захистив дисертацію на здобуття
ний словник з маркетингу.
наукового ступеня кандидата економічУ 2016 р. пройшов стажування
них наук.
в Празькому інституті підвищення кваУ 2007 р. захистив докторську дисерта
ліфікації (Чехія) за програмою підвиКЕНДЮХОВ
цію на тему «Організаційно-економічний
щення кваліфікації «Публікаційна та
Олександр
механізм управління інтелектуальним капроектна діяльність в країнах ЄвропейВолодимирович
піталом підприємства». В 2010 р. йому
ського Союзу: від теорії до практики»
присвоєно вчене звання професора з еко(72 години) та в Міжнародному універДоктор економічних наук,
номіки та маркетингу.
ситеті Шиллера в Гейдельберзі (Німечпрофесор
З жовтня 2016 р. — завідувач кафедри
чина) на тему «Освітній процес, сучасні
управління персоналом і маркетингу Запорізького на- методики викладання та організація наукових досліціонального університету.
джень: досвід Міжнародного університету Шиллера»
Має більше ніж 200 наукових праць із реформування (112 годин).
Академік Академії економічних наук України, гонаціональних економічних систем, стратегічного маркетингу та управління інтелектуальним капіталом. Се- лова Всеукраїнської спілки вчених-економістів, віцеред них: п’ять монографій, один підручник та два президент з економічної стратегії Українського
навчальні посібники з грифом МОН України. Був за- національного комітету Міжнародної торгової палати,
прошений до участі та виступав із доповідями більш як член Міжнародної комісії з оподаткування Міжнародної
на 100 наукових і науково-практичних конференціях торгової палати (Париж).

Н

ародився 21 вересня 1945 р. в м. ЛуУ 1999–2000 рр. працював деканом фаганську. В 1962 р. вступив до Одеськультету математики й економічної кіберкого технологічного інституту
нетики ЗДУ, в 2001–2003 рр. — деканом
ім. М. В. Ломоносова, який закінчив у 1967 р.
економічного факультету, в 2001–2004 рр. —
Навчався в аспірантурі Київсь
завідувачем кафедри економічної кібернекого інженерно-будівельного інституту.
тики. З 2004 р. — завідувач кафедри
Кандидатську дисертацію захистив на тему
математичного аналізу ЗНУ.
«Дослідження нетонних пластин та оболоСфера наукових зацікавлень: вища
нок методом кінцевого елемента в лінійній
математика; теорія ймовірностей і матета нелінійній постановці».
матична статистика; чисельні методи в буПрофесійний шлях розпочав у
дівництві на ЕОМ; математична теорія
1968 р. асистентом кафедри опору матепружності; лінійна алгебра й аналітична
ріалів Ворошиловградського машинобугеометрія; математичний аналіз; чисельні
дівного інституту. Надалі обіймав такі
методи.
КИРИЧЕВСЬКИЙ
посади: програміст відділу обчислювальАвтор 159 друкованих праць, 14 виВіктор Володимирович дань на іноземних мовах, дев’яти монограної техніки інституту «УкрНІІпроект»
(1945–2006)
(з 1969 р.), молодший, старший науковий
фій та семи навчальних посібників.
співробітник Проблемної НДЛ тонкоСтворив наукову школу в галузі чиДоктор технічних наук,
стінних просторових конструкцій Київсельних методів механіки деформовапрофесор
ського інженерно-будівельного інституту
ного твердого тіла і розроблення пакетів
(з 1974 р.), завідувач кафедри вищої і прикладної прикладних програм. Підготував шість кандидатів наук,
математики Ворошиловградського сільськогосподар- керував роботою п’яти аспірантів і двох докторантів, багаського інституту (з 1978 р.).
торазово виступав офіційним опонентом із захисту дисерПротягом 1984–1986 рр. був докторантом Київського тацій як в Україні, так і за кордоном.
науково-дослідного інституту автоматизованих систем
Член-кореспондент Академії будівництва України (2001),
управління в будівництві Держбуду УРСР м. Києва. Док- академік Академії будівництва України по Відділенню будіторську дисертацію захистив у 1989 р. на тему «Нелінійні вельної механіки і будівельної фізики (2004). Входив до
деформації конструкцій зі слабкостискувальних еластоме- складу спеціалізованих вчених рад із захисту дисертації різрів при термосилових впливах у тривимірній постановці». них ВНЗ України.

177

