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Н

ародився 16 липня 1960 р. у з/с Федорівській Федорівського району Кустанайської області (Казахстан) в сім’ї Василя Трохимовича та Лідії Іванівни
Степаненків, які працювали різноробочими.
Протягом 1977–1981 рр. був студентом Київського
торгово-економічного інституту, після закінчення якого
здобув кваліфікацію товарознавця вищої кваліфікації.
В 2013 р. йому присвоєно звання почесного доктора і почесного професора Академії наук соціальних технологій та
місцевого самоврядування.
У Запорізькому національному університеті Володимир Васильович здобував другу вищу освіту (магістр
з фінансово-економічної безпеки), зокрема впродовж
2014–2016 рр. навчався на економічному факультеті цього
вишу. Такий освітній вибір зробив, оскільки Запорізький
національний університет відповідає основним критеріям, які гарантують високоякісну підготовку майбутніх
фахівців.
Зазначає, що в умовах розбудови суспільства, яке базується на економіці знань, цей ВНЗ обрав абсолютно
свідомо з огляду на його визначні досягнення на арені вищої освіти. Запорізький національний університет вважає майстерною кузнею кадрів, яка надає можливість як
випускникам школи, так і керівникам великих підприємств, установ та організацій стати затребуваними на
ринку праці спеціалістами, справжніми професіоналами
своєї справи.

Міжнародна конференція «Інтеграція науки та бізнесу»,
м. Запоріжжя, 2015 р.
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Найкращим спогадом студентства є відкрита лекція
декана економічного факультету, професора Алли Василівни Череп, завдяки якій В. В. Степаненко дізнався багато
корисної інформації з економічних питань підприємств
м. Запоріжжя.
Трудовий шлях Володимир Васильович розпочав ще
у 1981 р. як заступник директора крамниці в Запоріжжі.
В 1981–1983 рр. служив у лавах Радянської армії. Надалі
обіймав такі посади: директор крамниці у Запоріжжі
(з 1983 р.), директор універсаму ТБП-714 у Вюнсдорфі,
ГРВ Німеччини (з 1988 р.), директор крамниці у Запоріжжі
(з 1990 р.), голова Правління АТ «Витязь» (з 1994 р.), директор ПП «Континент-сервіс» (з 1997 р.).
Сьогодні займається підприємницькою діяльністю
(з 1998 р.); працює генеральним директором Державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва
в Запорізькій області» (з 2012 р.) і викладачем дисциплін
управління персоналом та маркетингу в Запорізькому національному університеті (з 2016 р.).
Окрім того, В. В. Степаненко є активним громадським діячем. Депутат Запорізької міської ради
V скликання. У квітні 2015 р. нагороджений орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня,
а в квітні 2017 р. — орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІ ступеня.
Володимир Васильович тримає руку на пульсі життя
альма-матер. Він продовжує поліпшувати свій рівень обізнаності та освіти, зокрема з 2014 р. донині працює над написанням кандидатської дисертації як здобувач наукового
ступеня доктора філософських наук (економіка) та викладає економічні дисципліни в Запорізькому національному
університеті. Захоплюється вивченням англійської мови,
спортом і здоровим харчуванням.
Має щасливу сім’ю. Разом із дружиною, Любов’ю Анатоліївною, — також приватним підприємцем, Володимир Васильович виховав двох доньок. Лідія закінчила факультет
журналістики Запорізького національного університету
(магістр), працює головою Правління громадської організації. Олександра є випускницею факультету журналістики
Запорізького національного університету (магістр), обіймає посаду керівника аналітичного відділу громадського
об’єднання.
Життєве кредо: «Поки ми нарікаємо на життя — воно
минає. Завжди пам’ятай про це!»

