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Лук’яненко
Володимир Матвійович

Випускник факультету хімічного машинобудування (1960)
Почесний президент ПАТ «Сумське машинобудівне НВО».
Доктор технічних наук, професор.
Герой України

Lukianenko
Volodymyr Matviyovych
A graduate of the Faculty of Chemical Machine Engineering (1960)
Honorary President of PJSC «Sumy Machine-Building Scientific
and Production Association».
Doctor of Technical Sciences, Professor.
Hero of Ukraine

Н

ародився 18 жовтня 1937 р. у м. Харкові. У 1960 р.
закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Машини й апарати хімічного виробництва», а в 1965 р. — Український заочний політехнічний інститут за спеціальністю «Інженер-механік». У 1973 р.
захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження
ефекту поперечної нерівномірності руху потоків на контактних пристроях і розробка конструкції дистиляційної
колони содового виробництва», а в 2000 р. — докторську на тему «Динамічна міцність, надійність і оптимізація
машин нафтогазохімічної промисловості».
Уся трудова діяльність В. М. Лук’яненка пов’язана
з Сумським машинобудівним заводом, де він пройшов шлях від помічника механіка цеху (1961) до директора (1974–1976), а потім — генерального директора
об’єднання «Сумське науково-виробниче об’єднання
імені М. В. Фрунзе» (1985–1986). У 1986 р. обраний
депутатом Верховної Ради СРСР. Протягом 1986–
1989 рр. — міністр хімічного і нафтового машинобудування СРСР, а з 1994 р. — президент ВАТ «Сумське
машинобудівне НВО ім. М. В. Фрунзе». З 2003 р. Володимир Матвійович обіймає посаду голови наглядової
ради ВАТ «Сумський завод насосного й енергетичного
машинобудування».
Автор і співавтор понад 90 друкованих праць, зокрема
трьох монографій та восьми патентів.
У 2004 р. згідно з Указом Президента України, за
видатні особисті заслуги перед Українською державою
Володимиру Матвійовичу присвоєно звання Героя України. Нагороджений двома орденами Леніна (1981, 1985),
орденом Жовтневої революції (1976), орденом Трудового Червоного Прапора (1971), медаллю «За доблесну
працю. На ознаменування 100-річчя з дня народження
В. І. Леніна» (1970), орденом «100-річчя визволення
від османської неволі» (Народна Республіка Болгарія,
1987), орденом князя Ярослава Мудрого ІV (2012) та V
(2007) ступенів, орденом «За заслуги» І (1997), ІІ (1997) та
III (1996) ступенів, орденом Святого князя Володимира
(1997), орденом «Золотий Меркурій» (1997).
Володимир Матвійович — академік Академії технологічної кібернетики України, член Президії академії, академік Міжнародної академії холоду.

H

e was born on October 18, 1937, in Kharkiv. In 1960,
he graduated from Kharkiv Polytechnic Institute with
a degree in «Machines and Apparatuses of Chemical
Production». In 1965, he graduated from Ukrainian extramural
Polytechnic Institute within the specialty «Mechanic Engineering». In 1973 he defended his Candidate’s thesis on «Investigation of Transverse Flow Nonuniformity Effect on the Contact Devices and Development of Distillation Column Design of
Soda Production» and in 2000, he defended his Doctor’s thesis
on «Dynamic Strength, Reliability and Optimization of Oil and
Gas Industry Machines».
All labor activity of V. M. Lukianenko is connected with
Sumy Machine-Building Plant, where he worked his way
up from a workshop mechanic assistant (1961) to a Director (1974–1976) and then a General Director of Association «Sumy Scientific Production Association named after
M. V. Frunze» (1985–1986). In 1986, he was elected a Deputy of the Verkhovna Rada of the USSR. During 1986–1989,
he was a Minister of Chemical and Oil Machine Building of
the USSR, since 1994 — a President of Scientific Production
Association «Sumy Scientific Production Association named
after M. V. Frunze». Since 2003, Volodymyr Matviyovych has
been a Chairman of the Supervisory Board of JSC «Sumy
Pump Factory and Power Engineering».
He is an author and coauthor of over 90 publications, in
particular three books, and eight patents.
In 2004, under the decree of the President of Ukraine Volodymyr Matviyovych was awarded the title of Hero of Ukraine for outstanding personal merits before Ukraine. He was awarded two
Orders of Lenin (1981, 1985), the Order of October Revolution
(1976), the Order of the Red Banner of Labor (1971), the medal
«For Valorous Labor. In Commemoration of the 100th Anniversary of V. I. Lenin Birth» (1970), the Order of »100th Anniversary
of Liberation from Ottoman Rule» (People’s Republic of Bulgaria,
1987), the Order of Prince Yaroslav the Wise of IV degree (2012)
and V degree (2007), the Order «For Merit» of I degree (1997),
II degree (1997) and III degree (1996), the Order of St. Prince
Volodymyr (1997) and the Order of «Gold Mercury» (1997).
Volodymyr Matviyovych is an Academician of Academy of
Technological Cybernetics of Ukraine, member of the Presi
dium of the Academy, Academician of International Academy
of Refrigeration.
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