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Черевань Володимир Павлович
(23.10.1941-15.10.2014)

Відомий український економіст, доктор економічних наук, професор, академік
Академії інженерних наук України.
Черевань Володимир Павлович народився в м. Іркутськ.
Після закінчення у 1971 році Ленінградського державного університету
працював старшим науковим співробітником Інституту економіки Академії наук
СРСР (м. Ленінград), завідувачем кафедри Вищої партійної школи (м. Ленінград),
заступником завідувача кафедри Київського інституту політології і соціального
управління.
У 1990 році за ініціативою Кабінету Міністрів України та під патронатом
Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Володимир Павлович
створив Міжнародний інститут ринкових відносин і підприємництва – Центр
«Ринок», який був першим вищим навчальним закладом країни, де було
започатковано підготовку та перепідготовку спеціалістів для банківської системи
країни.
У 2003 році інститут було реорганізовано у ВНЗ «Київський університет
ринкових відносин» - базовий вищий навчальний заклад УСПП.
Науковий доробок професора складає понад 250 наукових праць з теорії
ринкової економіки, інвестицій, бухгалтерського обліку, ефективності та
регіональної економіки, опублікованих у популярних газетах і журналах. Свою
позицію вченого-економіста Володимир Павлович виклав у монографії «Три кити
ринкової економіки».
Протягом багатьох років Володимир Павлович був незмінним Головою комісії
УСПП з питань підготовки, підвищення кваліфікації кадрів для підприємницької
діяльності. З 1994 до 2000 року - позаштатний радник Президента України.
Черевань Володимир Павлович відзначений державними і міжнародними
нагородами: орденом “За заслуги” ІІІ ступеня, Золотою медаллю «ABI – USA»
(2010). У 1992 році присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки
України”. Нагороджений Грамотою Верховної Ради України (2007) та Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України (2012) за здобутки в професійній діяльності та
заслуги перед українським народом. Лауреат міжнародної нагороди “Європейська
якість” (Оксфорд, Англія).
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