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ВАКУЛЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

В.М.Вакуленко народився 19 березня 1968 року у м. Донецьку.
З 1975 по 1985 роки навчався у Лубенській середній школі №6, яку закінчив на відмінно. Після закінчення школи поступив на економічний факультет Київського університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю “Політична економія”. Після першого курсу був призваний до лав Армії - службу проходив (1986-1988 рр.) на Іванофранківщині та Молдові. 
По закінченні Університету у 1992 році розпочав свою трудову діяльність. До 2003 р. працював у Комунальному підприємстві “Науково-дослідний інститут соціально-економічних проблем міста” (м.Київ) при Київській міській державній адміністрації на посадах економіста, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, завідуючого науково-дослідним відділом управління комунальною власністю. З 1995 р. до 2003 р. працював на посадах доцента, завідувача кафедри управління містом Національної академії державного управління при Президентові України за сумісництвом. З червня 2003 – завідувач кафедри управління містом, а з липня 2005 року - завідувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України.
У 2003 р. В.М.Вакуленко захистив кандидатську дисертацію “Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління” і отримав наукову ступінь кандидата наук з державного управління, у 2004 р. йому присвоєно вчене звання доцента.
З 2001 року є засновником та заступником головного редактора загальнонаціонального науково-практичного журналу «Управління сучасним містом», який висвітлює кращі практики та наукові проблеми сучасних міст, районів та областей України, питання розвитку місцевого самоврядування.
Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць з питань регіональної політики, місцевого самоврядування, управління містами та економіки. Серед них: монографії: “Економіка України: потенціал, реформи, перспективи”, “Партнерство публічної влади, громадськості та приватного сектору у процесах місцевого розвитку”, “Розвиток партнерства між місцевою владою та недержавним сектором у сфері надання громадських послуг”, "Формування та розвиток соціальної політики в міських поселеннях", "Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє"; підручник: "Управління сучасним містом"; навчальні посібники: "Управління розвитком міста", “Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів України”, “Економіка міст:Україна та світовий досвід”, “Основи місцевого самоврядування сільських громад”, “Стратегічне планування на місцевому та регіональному рівнях”, “Управління розвитком міста”; довідники: “Організація роботи голови районної державної адміністрації”, “Економічний довідник державного службовця”, “Правове регулювання діяльності державних службовців України” та інш.
В.М.Вакуленко є розробником тематики і змісту спеціальностей "Регіональне управління" та "Місцеве самоврядування", спеціалізацій “Регіональне управління та місцеве самоврядування”, “Управління містом” за спеціальністю "Державне управління", “Управління на місцевому та регіональному рівнях” за спеціальністю "Управління суспільним розвитком". 
Під науковим керівництвом готується два аспіранти та здобувач ступеня кандидата наук з державного управління.
Наукові досягнення В.М.Вакуленка мають практичне впровадження. Він залучався до виконання важливих урядових доручень з підготовки аналітичних матеріалів, експертних оцінок законопроектів та інших нормативно-правових актів з питань державної регіональної політики, розвитку адміністративно-територіальних одиниць та системи місцевого самоврядування в Україні та м.Києві. 
За внесок у розбудову місцевого самоврядування та підготовку державних службовців нагороджений почесною грамотою Національної академії державного управління при Президентові України, почесною грамотою Київського міського голови і подякою Київського міського голови. У 2005 році був нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом, а у 2008 року Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.


