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У 2005 р. почав працювати старшим викладачем на каародився 30 травня 1979 р. у Хмельницькому. Батько,
Леонід Михайлович, працював у сфері обслуговуван- федрі маркетингу ХНУ, з 2008 р. — доцент цієї кафедри.
ня автотранспорту, а мати, Людмила Віталіївна, була У червні 2008 р. призначений заступником декана факультету бізнесу.
вихователем. Зараз вони мають власний бізнес.
Є автором 40 наукових статей, які присвячені еконоЩе у юнацькі роки Віталій проявив інтерес до формули
успіху інших людей: чому одні досягають висот, а інших мічній тематиці й організації навчального процесу в універвлаштовує те, що в них є? Власне, вирішення цього філо- ситеті. Брав участь у написанні методичних матеріалів,
софського питання вплинуло на вибір майбутньої професії. монографій та навчальних посібників. Як заступник декана
У 1996 р. В. Л. Карпенко закінчив школу із золотою факультету бізнесу, залучає студентську молодь до громадмедаллю та вступив на інженерно-економічний факультет ського, культурного і спортивного життя вишу.
В. Л. Карпенко долучається до різних освітніх проектів.
Технологічного університету Поділля (Хмельницький), де
обрав спеціальність «Менеджмент організацій (легка про- Зокрема з 2004 р. є учасником міжнародного проекту з перепідготовки військовослужбовців, звільнених із лав Збройних
мисловість)».
Сьогодні він згадує своїх педагогів: С. А. Бурого (менедж- сил України, що проводиться за Українсько-британською
мент), О. О. Орлова та В. М. Полозову (економіка під- програмою та при підтримці ОБСЄ (сьогодні його фінансує
приємства), І. В. Сокирник (основи бізнесу), Г. Ф. Наконечну трастовий фонд НАТО «Партнерство заради миру»).
Віталій Леонідович завжди захоплювався спортом,
(економічний аналіз), В. О. Шипуліну (беззаперечний авторитет у сфері логістики та біржової діяльності), Т. В. Михаль- насамперед футболом. Так у складі шкільної команди з футчик (керівник дипломної роботи), В. В. Лук’янову і П. М. Гри- болу в 1996 р. він виборов перше місце на міських шкільних
горука (з їхньою допомогою опанував складні комп’ютерні змаганнях. Друзі стверджують, що грав непогано, брав
активну участь в університетських та
програми). А з викладачем маркетингу
міжвузівських змаганнях і під час навчанН. І. Майоровою Віталій Леонідович зараз
ня, і під час роботи. Також серйозно займає честь працювати на одній кафедрі.
мався східними єдиноборствами. Зараз
Він також дуже вдячний М. А. Йохні та
цікавиться більярдом та автомодельним
В. В. Стадник, які допомогли розібратися в
спортом.
усіх тонкощах науки та дали своєрідний
Разом із коханою дружиною Валентипутівник у її світ.
ною, яка працює дилером у Хмельницькій
В університеті Віталій Карпенко познафілії відділення ПАТ «Промінвестбанк»,
йомився зі своїми друзями та майбутньою
виховує донечку Анастасію (2005 р. н.),
дружиною Валентиною (вона навчалася за
першокласницю і, сподівається, майбутспеціальністю «Облік і аудит»). З alma
ню студентку Хмельницького національmater пов’язана його професійна кар’єра.
ного університету. У дружній сім’ї КарПротягом 2001–2004 рр. він навчався
пенків знайшлося місце для папужки,
в аспірантурі (спеціальність «Економіка,
хом’ячка та німецької вівчарки, за якими
організація і управління підприємстваіз задоволенням доглядає донька.
ми»). 23 вересня 2005 р. захистив кандиВіталій Леонідович вважає, що всім,
датську дисертацію на тему «Формування
чого він досягнув у житті, завдячує своїм
мотивів і стимулів інноваційної діяльності
батькам, дружині, доньці та викладачам.
підприємства», а в лютому 2006 р. йому
Його кредо: «Не помиляється той, хто
було присуджено науковий ступінь кандиСім’я Карпенків
нічого не робить».
дата економічних наук.
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