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ПЕРЕДМОВА
2015 року в Києві урочисто відкрито Виставку-музей творчості Героя
України Володимира Матвієнка, головною метою якого є розкриття потенціалу
обдарованої молоді України, донесення до широкого кола громадськості
інформації про становлення незалежної України та життєвий шлях її видатних
синів. У 2016 році в музеї відбулась презентація нової книги пісень В.П. Матвієнка
«До України – як до храму». Про значимість та патріотичну спрямованість творів
нової книги Володимира Павловича промовляють самі їхні назви – «Люблю я
свою Україну», «Терен-життя», «В серці маю Україну», «Заповідане», «Повстань,
Україно!», «Величаві Карпати», «Сини України» тощо.
Головна мета діяльності музею – показати, що для людини немає нічого
неможливого і, навіть народившись у маленькому селі в бідній сім’ї, можна
досягнути значних висот, якщо маєш серце, сповнене любов’ю до Батьківщини
та бажання зростати самому та допомагати іншим. Сьогодні у стінах музею
працює студія «Сила патріотизму», де проводяться цікаві заходи, часто за участю
самого Володимира Павловича, спрямовані на патріотичне виховання студентів
та учнівської молоді. Адже сила патріотизму – це духовне начало, яке передається
українським народом із покоління в покоління разом з енергією предків, мотивує
на великі звершення та об’єднує мільйони українців у єдину сильну державу.
На сьогодні число відвідувачів музею-студії становить понад 7000 осіб.
Серед постійних гостей – солдати й офіцери Збройних Сил України. Окрім
ознайомлення з експозицією музею проводяться зустрічі з воїнами-ветеранами
війни на Сході України, різноманітні цікаві дискусії, які мають на меті показати,
що професіоналізм та чесне служіння своїй країні – це невід'ємна складова успіху
на всі часи. Адже патріотизм – ознака свідомої освіченої людини.

Адреса Музею-студії «Сила патріотизму»
Героя України Володимира Матвієнка:
місто Київ, проспект Петра Григоренка, 33/44.
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СТОРІНКИ ЖИТТЯ МУЗЕЮ

В очікуванні перших відвідувачів... Музей-студія «Сила патріотизму»
Героя України Володимира Матвієнка напередодні відкриття

Студенти Київського інституту банківської справи (КІБС) на зустрічі з почесним
ректором та засновником цього інституту професором Володимиром Матвієнком

СИЛА ПАТРІОТИЗМУ

СТОРІНКИ ЖИТТЯ МУЗЕЮ

Герой України, професор Володимир Матвієнко під час зустрічі
зі студентами у Музеї-студії «Сила патріотизму»

Майбутні банкіри – студенти Київського інституту банківської справи
у Музеї-студії «Сила патріотизму» Героя України Володимира Матвієнка
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СТОРІНКИ ЖИТТЯ МУЗЕЮ
Дорогий Володимире Павловичу!
Колись... пам’ятаю, але не хочу називати рік, Ви мене запросили до
банку, щоб привітати з появою на світ мого первістка.... Отак просто –
по-батьківськи, з щирим Серцем, при всьому колективі і з великою Любов’ю!
Дякую за те перше знайомство, завжди пам’ятатиму його! Але те, що
почула, побачила, доторкнулася Душею, ще більше надало Сили, Віри в
Україну!
Коли є такі Родини!
Коли є такі Сини!
Коли є такий підхід до життя – ворог подолати нас не зможе!
Вітаю Вас з дуже високим по Духу надбанням (але це Ваша праця –
від глибини Вашої Душі) – музеєм, який бачу на сьогоднішній день як
найяскравіший виховально-патріотичний заклад.
Дякую Вам Сердечно за мужність Вашу і високу відповідальність перед
нащадками.
Ваша Надія Крутова
З щирою повагою та глибокою шаною генерал Крутов
06.08.2017 р.

Сьогодні у музеї Володимира Матвієнка ми дізналися про те, що нашу
Незалежність можна захищати не тільки гранатами та гострими
словами! Але й своїм розумом!
Дякуємо за екскурсію!
7-А клас школи №61
Шевченківського району м. Києва
15.03.2018 р.

Учениця 10-А класу школи №61 Шевченківського району м. Києва
висловлює неймовірну подяку Володимиру Матвієнку за великий та значний
внесок в історію розвитку нашої Батьківщини! За те, що підтримуєте
солдат та бійців у зоні АТО! Низький уклін Вам!
23.03.2018 р.

СИЛА ПАТРІОТИЗМУ

СТОРІНКИ ЖИТТЯ МУЗЕЮ

Наймолодші відвідувачі Музею-студії «Сила патріотизму»
Героя України Володимира Матвієнка

Під час екскурсії учнів молодших класів
загальноосвітніх шкіл Донецької області
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СТОРІНКИ ЖИТТЯ МУЗЕЮ
Шановний Володимире Павловичу!
З великим задоволенням насолодилися перлинами Вашої творчості.
Ваш приклад мотивує до успіху! Щиро дякуємо за цікаву екскурсію.
Слава Україні!
Кадети 10-Б класу
Ліцею-інтернату № 23 «Кадетський корпус»
15.11.2017 р.

Відвідавши цей музей-виставку, була дуже вражена такою величезною
кількістю досягнень і добрих справ, які зробив для нашої рідної України
Володимир Павлович Матвієнко, вражена багатогранністю його
Особистості, чисельними талантами та професійністю, а також силою
патріотичного духу та любов’ю до рідної землі.
З повагою та найкращими побажаннями,
Тетяна Завадська
12.11.2015 р.

Приємно здивовані і змістом експонатів, і надзвичайно вдячні долі,
що сьогодні могли зустрітися і поспілкуватися з самим Володимиром
Павловичем. Завдяки таким людям, як Володимир Матвієнко, Україна
зможе подолати усі проблеми і стати успішною країною. Здоров’я Вам,
Володимире Павловичу, і творчого зростання Вашому музею.
З вдячністю,
Саган Г.В., професор Київського університету ім. Бориса Грінченка
Щиро дякуємо!
Допоки існуватимуть такі осередки українського патріотизму, наша
держава буде процвітати.
Студенти Київського університету ім. Бориса Грінченка
13.02.2019 р.
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СТОРІНКИ ЖИТТЯ МУЗЕЮ

Кадети Ліцею-інтернату № 23 «Кадетський корпус»
у Музеї-студії «Сила патріотизму»

Зустріч студентської молоді з військовослужбовцем - учасником
бойових дій на Сході України Денисом Горлачем
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СТОРІНКИ ЖИТТЯ МУЗЕЮ
Володимире Павловичу! Щиро Вам вдячні за цікаві розповіді, підняття
патріотизму у військовослужбовців. Ваші розповіді надихають нас робити
надзвичайно важливі вчинки, бо відчувається Ваша щира підтримка, це
саме те переконання для нас стати справжніми патріотами.
Ми завжди будемо згадувати про Вас, оскільки Ви надали нам досвіду і
відкрили очі на те, що справді відбувається в Україні. Дякуємо!
З повагою,
3-й батальйон охорони 101-ї ОБрО
31.05.2017 р.

Лише в братерстві та єдності є сила нації, народу, держави. Як колись
наші пращури, так і ми сьогодні об’єднані бідою та війною. Як у 2014 році,
так і сьогодні ми на шляху захисту держави та патріотичного виховання
молоді та воїнів. Особисто від мене велика дяка за гарний матеріал,
патріотичне ставлення та дії.
З нами сила та Бог!
12 БТрО «Малінка»
Д.В. Великовойтенко, молодший лейтенант,
командир взводу почесної варти окремого полку Президента України
14.06.2017 р.

Шановний Володимире Павловичу!
Від усіх студентів Коледжу економіки та соціальної роботи Одеського
національного університету імені І.І. Мечникова хочемо подякувати за
можливість побувати у столиці нашої держави.
Дякуємо за можливість відчути сутність нашої України, за емоції, які ми
відчули, слухаючи її історію. Ми дуже вдячні за таку незабутню поїздку і
за той патріотизм, який ми відчули, слухаючи Вас.
Бажаємо Вам здоров’я та продовження Вашої роботи із вдосконалення
нашої держави!
26.04.2017 р.
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СТОРІНКИ ЖИТТЯ МУЗЕЮ

Зустріч курсантів Академії патрульної поліції
з Героєм України Володимиром Павловичем Матвієнком

Зустріч з бійцями Збройних сил України –
захисниками української незалежності
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СТОРІНКИ ЖИТТЯ МУЗЕЮ

Урочиста презентація пісенної збірки заслуженого діяча мистецтв України
Володимира Матвієнка «До України – як до храму»

СИЛА ПАТРІОТИЗМУ

СТОРІНКИ ЖИТТЯ МУЗЕЮ

Зустріч молоді з Героєм України Володимиром Матвієнком та учасниками
бойових дій на Сході України Дмитром Примаченком і Денисом Горлачем

13

14

СИЛА ПАТРІОТИЗМУ

СТОРІНКИ ЖИТТЯ МУЗЕЮ

Зустріч учнівської молоді з Героєм України Володимиром Матвієнком,
сином героя Небесної Сотні Володимира Кульчицького Ігорем
та учасником бойових дій на Сході України Романом Дзівінським
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Поліський краєвид

Прадавня древлянська земля, січена мечами, рубана шаблями, вмита
рясними дощами, полита потом і кров’ю наших пращурів. Скільки вона бачила
на своєму віку? Скількох зростила синів і доньок, які прославили Україну далеко
за її межами?
Від героїчного древлянського князя-воїна Мала до героїв гетьманської доби
Івана Виговського і Юрія Немирича, незламної Лесі Українки, глибинного Івана
Огієнка, до першовідкривача космосу Сергія Корольова. Кожна постать — ціла
епоха в історії древлянського краю з притаманними їй рисами безмежної любові
до рідної землі, наполегливості в досягненні мети, відданості у праці та боротьбі.
Володимир Павлович Матвієнко, безумовно, теж належить до цієї славної
когорти видатних древлянців. Свою безмежну любов, відданість, щирі почуття
гордості та велику пошану до тих, хто творив історію України, він висловив у
пісні «Князю Володимиру»:
Великий княже, велику силу
Ти Україні дарував,
Щоби народ твій волелюбний
Тебе довічно шанував.
Квітчається земля священна,
Прослались далі сонцевісні,
Щоб Україна суверенна
Мужніла у житті і в пісні!

СИЛА ПАТРІОТИЗМУ
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У цій хаті народився та виріс Володимир Матвієнко

Народився Володимир Павлович у мальовничому селі Білка. Батько, Павло
Олексійович Матвієнко, був репресований перед Великою Вітчизняною війною, і
маленький Володя навіть не бачив його. Мати чекала дитину, коли батька забрали.
Павло Олексійович був будівельником, ладнав мости, дороги. Десь біля Байкалу
«вороги народу» прокладали залізницю, а замерзлі тіла будівничих не ховали, а
клали під шпали.
Трагедію свого роду Володимир Павлович зрозумів ще будучи школярем
старших класів і під час вступу до училища. Адже не завжди відчинялись йому
двері. Та Володимир Павлович з цим не мирився. Під час “хрущовської відлиги”
добився прийому у військового прокурора. Йому показали наклепницькі доноси
людей, які на той час іще жили, але він жодних рахунків ні з ким не зводив. Батька
реабілітували у 1960 році. Уже набагато пізніше, будучи в Сибіру, біля Байкалу,
неподалік від Кандального тракту, Володимир Павлович шукав батькову могилу.
Та все марно. Нащадкам лишається лише пам’ять про всіх убієнних, репресованих
та полеглих...
		
А я в Сибір до батька хочу –
Знайти його останній слід,
Допоки сонце, доки світ...
Байкал забрав його життя,
Пішов трудар у небуття.
І мій обов’язок – знайти
Сибірські батькові сліди.
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Пряжка від ременя бійця УНР ––
єдине, що лишилось на спогад про батька

Володимир Матвієнко
1956 рік

Виховуючи двох дітей без батька, мати Володимира Павловича, Лукія
Левківна, багато працювала на колгоспному полі та ще й вела домашнє
господарство. Були часи, коли на трудодень з колгоспної комори ніяких продуктів
не видавали. Тому присадибна земельна ділянка була чи не єдиним джерелом
існування селян. У свої шкільні роки Володя щодня допомагав матері, яку дуже
любив та поважав, а уроки до школи готував вночі. Спочатку він захопився
медициною. Після семи класів спробував вступити до медичного училища, але, на
жаль, не пройшов за конкурсом. Натомість поступив до топографічного технікуму,
але жити не було де і не було за що. Відтак залишив технікум і повернувся назад
у село. Хоч і вдома жилось не легше.
Пізніше, взявши до рук довідник для вступників, Володя Матвієнко обрав
фінансово-економічний інститут, та, повчившись кілька років, полюбив економіку.
Володимира Павловича завжди вабили проблеми розвитку промисловості.
На практику він поїхав до Маріуполя. Там виявив своє розуміння фінансових та
економічних проблем, і керівник банку дав телеграму: «Володя, приїжджай, нема
кому працювати», аби по закінченні Володимир Матвієнко приїхав на роботу
до Маріуполя. В цьому південному місті Володимир Павлович зустрів свою
майбутню дружину, Галину Пилипівну, одержав свою першу квартиру.
Невдовзі його запросили читати лекції на курси підвищення кваліфікації
(читав статистику, економіку). До речі, лекційна робота Володимира Павловича
тривала і в наступні роки – в Артемівську, Донецьку, Дніпропетровську. Без
відриву від виробництва Володимир Павлович закінчив аспірантуру, захистив
дисертацію, здобувши науковий ступінь кандидата економічних наук.
Сам Володимир Павлович своїм хрещеним батьком називає Донбас. «Саме
тут, – згадує банкір, – я пізнавав свої перші робітничі університети. Звідси
починалось моє захоплення проблемами розвитку промисловості».
З квітня 1972 року Володимир Матвієнко, працюючи на посаді керуючого
Дніпропетровською обласною конторою Будбанку СРСР, поринає в масштабні
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Подружжя Володимир та Галина Матвієнки з мамою ––
Лукією Левківною Матвієнко

проблеми, пов’язані з будівництвом нових виробничих потужностей в металургії,
машинобудуванні, хімічній промисловості краю. Він особисто бере участь
в організації будівництва багатьох об’єктів, проводить оперативні наради
безпосередньо на будівельних комплексах. У сфері його уваги введення в дію
комплексів з виробництва аміаку і карбаміду на Дніпродзержинському ВО «Азот»,
найбільшої в Європі доменної печі №9 на Криворізькому металургійному комбінаті,
цехів і комплексів на Нікопольських південнотрубному та феросплавному заводах,
потужностей на Центральному та Південному гірничо-збагачувальних комбінатах
тощо. Пуск цих об’єктів мав важливе народногосподарське значення для розвитку
промисловості всього Радянського Союзу, забезпечення сотень тисяч людей
робочими місцями.
«У цьому багатющому надрами краю, – пише Володимир Павлович
Матвієнко, – з давніх років і донині я завжди відчував оте живодайне наближення людини до людини: гірників, металургів, науковців, майстрів культури
тощо… І щоразу … зміцнюється моя віра і надія в духовні сили українського
народу».
Керівник обласної контори Будбанку СРСР концентрує зусилля відділень
банку на забезпеченні безперебійного фінансування і кредитування будов
та будівельних організацій Дніпропетровщини, підвищенні ефективності
капіталовкладень, скороченні термінів будівництва, цільовому використанні
коштів, спрямованих з держбюджету на фінансування капітальних вкладень,
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Байкал. Кандальний тракт. Цією дорогою пройшли тисячі і тисячі каторжан,
серед яких був батько Володимира Павловича –– Павло Олексійович Матвієнко

мобілізації ресурсів. Підвищенню ефективності банківської роботи сприяли
введені в практику Матвієнком ділові зустрічі банківських працівників з
керівниками підприємств, які давали змогу оперативно, без зайвого бюрократизму,
вирішувати фінансові проблеми капітального будівництва на місцях. Сам
Володимир Матвієнко неодноразово відвідував об’єкти будівництва і досконало
знав потреби кожної будови.
На Дніпропетровщині загартувались такі риси характеру банкіра Матвієнка,
як ділова активність, уміння швидко і виважено приймати керівні рішення,
організовувати людей на виконання поставлених завдань. Тоді ж організаторські
здібності, завзяття, професійні якості Матвієнка були оцінені і керівництвом
Будбанку СРСР, яке з квітня 1979 року призначає його на посаду заступника
керуючого Українською республіканською конторою Будбанку СРСР, а через
три роки – керуючого.
У цей період Українська республіканська контора Будбанку СРСР відігравала
значну роль у системі Будбанку СРСР. На контору та підпорядковані їй 293
установи банку в областях припадала майже половина всіх капітальних вкладень
в економіку України. Масштаби фінансування, які були в компетенції керуючого
республіканською конторою Матвієнка, досягали десятків тисяч будов щорічно.
Саме в цей час за активної підтримки банку вводяться нові потужності на
Дніпровській ГЕС імені Леніна, Рівненській АЕС, Донецькому металургійному
заводі імені Леніна, Лисичанському содовому заводі, Запорізькому коксохімзаводі
та інших великих підприємствах.
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Працюючи над вирішенням гострих питань концентрації коштів на пускових
будовах та об’єктах, прискорення введення в дію виробничих потужностей та
основних фондів, скорочення обсягів незавершеного будівництва, керівник
Української республіканської контори Будбанку СРСР Матвієнко безпосередньо
контролював забезпечення кожної будови, що фінансувалася банком, реальним
графіком завершення будівництва, безперебійним фінансуванням та матеріальнотехнічним забезпеченням, приведенням обсягів річного фінансування у
відповідність до річних планів капітальних вкладень та вирішував багато інших
питань. Інвентаризації незавершених будов, що здійснювались під його особистим
контролем, давали змогу заощадити значні кошти і спрямувати їх на введення
пускових об’єктів.
У 80-ті роки В.П. Матвієнко активно реалізує завдання уряду з удосконалення
механізму фінансування капітальних вкладень в УРСР, впроваджує в практику
діяльності банку принципи довгострокового кредитування, нові форми
розрахунків, зокрема за готовий об’єкт. Завдяки довгостроковим кредитам
банку в ці роки були введені потужності з виробництва великогабаритних
шин на Дніпропетровському шинному заводі, первинної переробки нафти – на
Лисичанському нафтопереробному заводі, здійснено переозброєння Харківського
електроапаратного заводу, Дніпропетровського комбайнового заводу, ВО
«Павлоградвугілля», будувався Рубіжанський картонно-паперовий комбінат
потужністю 100 тис. т картону на рік.
В.П. Матвієнко впроваджує в банківську практику фінансові інновації –
досвід «наскрізного» кредитування будов, застосований при будівництві комплексу
об’єктів з перевантаження рідкого аміаку на Одеському припортовому заводі;
введенні потужностей з виробництва фталевого ангідриду на Рубіжанському ВО
«Краситель», глинозему – на Миколаївському глиноземному заводі. Провідний
досвід «наскрізного» кредитування поступово було поширено на всі будови.
Наполеглива робота очолюваного Матвієнком Українського республіканського банку Промбудбанку СРСР над удосконаленням фінансових відносин
у будівництві сприяла тому, що кредит у республіці став активним інструментом
формування противитратного механізму господарювання.
Діловому стилю Володимира Павловича притаманні всебічний аналіз
фактів та обґрунтування рішень, що ухвалюються, глибоке бачення економічних
закономірностей тих чи інших процесів. До думки Матвієнка дослуховувались
керівники республіканського уряду, галузевих міністерств і відомств, вони
відвідували річні підсумкові збори в банку, на яких порушувалися гострі питання
розвитку будівельної галузі. В аналітичних довідках керівництву країни за
підписом Матвієнка ставилися наболілі питання в капітальному будівництві
та визначались шляхи поліпшення використання основних фондів будівельної
галузі, дотримання нормативів будівництва, скорочення обсягів незавершеного
будівництва, термінів освоєння нової техніки та технологій.
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Зустріч у Києві з керівниками Будбанку СРСР.
В.П. Матвієнко –– другий зліва. Кінець 1970-х років

Матвієнко одним із перших серед банкірів колишнього СРСР почав
впроваджувати новітні комп’ютерні технології в практику банківської справи.
Завдяки його особистим зусиллям уперше в Україні було запроваджено нові
комп’ютерні технології та здійснено перехід до автоматизації банківських
операцій на базі комп’ютерів та мережі типу «Apricot».
Високий технологічний рівень дав змогу фахівцям банку розробити
програмний комплекс з обслуговування платіжного обороту, який потім став
відомий на весь Радянський Союз під назвою «Київський "Операційний день
банку"» і був впроваджений не тільки в банках України, а й у багатьох союзних
республіках СРСР.
Ось як пише колишній голова Правління Будбанку СРСР Михайло Семенович
Зотов у своїй книзі «Я — банкир»:
«Среди руководителей республиканских контор выделялся Владимир
Павлович Матвиенко, управляющий Украинской республиканской конторой
Стройбанка, а потом Промстройбанка СССР. Мы выдвинули его на эту
самостоятельную, большую должность в 1982 году без особых колебаний. В
свои 44 года это был образованный экономист, ученый. Он глубоко разбирался
в проблемах финансирования, денежного обращения, кредитования, расчетов,
прекрасно знал состояние экономики Украины... В ту пору, пожалуй, никто так
глубоко не знал проблем инвестиционного комплекса Украины, как Владимир
Павлович».
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Національний банк України

В.П. Матвієнко. 1991 рік

У 1991 році Володимир Павлович Матвієнко, як патріот України, прийняв
пропозицію керівництва тоді ще Верховної Ради УРСР очолити Національний банк
України. Фактично НБУ ще не було, діяла Українська республіканська контора
Держбанку СРСР. Ще існував Радянський Союз. Думки про Національний банк
України були крамольними. Проте Володимир Павлович погодився працювати
над створенням незалежного банку Української держави. 6 червня 1991 року
Верховна Рада УРСР майже одноголосно обрала його головою Національного
банку України.
Сам Володимир Павлович так згадує в книзі «Автограф на гривні» ті часи:
«Діяльність Національного банку, як і молодої держави України, проходила в
гострих, суперечливих умовах. Проте Національний банк здійснював першочергові
заходи для створення вітчизняної грошової системи, проведення грошових
розрахунків, системи кредитного регулювання, механізму обслуговування
зовнішньоекономічної діяльності, необхідної банківської структури та інших
питань, пов’язаних зі створенням Центрального банку держави».
Незважаючи на фінансові та матеріальні труднощі, відсутність в Україні
досвіду побудови центрального банку, Матвієнко та колектив досвідчених
фахівців банківської справи здійснили масштабну організаційну роботу зі
створення центрального банку країни, побудови дворівневої банківської
системи, проведення реєстрації перших українських комерційних банків. Під
його керівництвом розробляється концепція участі банків у інвестиційному
кредитуванні економіки, процесі приватизації, розроблено положення про
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Виготовлення українських купонів, підписаних до друку
Головою НБУ Володимиром Матвієнком. Париж, 1991 рік

державне кредитування і запобігання бюджетній емісії, запроваджується система
купонного кредитування, опрацьовуються економічні нормативи діяльності
комерційних банків, рекомендації з кредитування підприємств і організацій,
положення про кредит, пакет нормативних документів щодо фінансової діяльності
банків тощо. Цими кроками були вироблені правові норми для функціонування
принципово нової власної банківської системи України, стабільної діяльності
новостворених комерційних банків.
Комплекс заходів було здійснено у сфері комп’ютеризації банківської справи,
запровадження електронних грошей, організації фондової біржі, підготовки
банківських фахівців.
Розуміючи, що справжній суверенітет держави можливий тільки за наявності
суверенної валюти, Матвієнко розробляє концепцію грошової реформи в Україні,
яка зводиться до ємкої формули «карбованець + купон = гривня», вводить в обіг
першу власну грошову одиницю – купоно-карбованець, який в умовах виходу з
рубльової зони і дефіциту платіжних засобів допоміг економіці України уникнути
кризи неплатежів, сформувати в стислі терміни власний, незалежний від Росії,
готівковий та безготівковий грошовий обіг. Володимир Павлович був ініціатором і
безпосередньо забезпечував створення української національної валюти – гривні.
Ним були затверджені зразки перших купюр, закладено основи для самостійного
випуску українською державою власних грошових знаків, створено Національну
скарбницю, сучасний Банкнотно-монетний двір, який виготовляє не тільки
гривню, а й гроші для різних країн світу; починається формування сучасної
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Українські гривні з підписом першого Голови НБУ Володимира Матвієнка. 1992 рік

системи електронних платежів, розпочато будівництво фабрики з виготовлення
цінних паперів.
Велику увагу головний банкір країни приділяв і визнанню України в світі.
У своїй книзі «Автограф на гривні» Володимир Павлович згадує свою 4-годинну
розмову з визначним американським фінансистом Джорджем Соросом щодо
досвіду США у запровадженні долара (першим етапом його введення теж були
купони багаторазового використання). Залишилася незабутньою й зустріч з
мільярдером Дональдом Трампом. За участю В.П. Матвієнка були встановлені
кореспондентські відносини НБУ з провідними банками світу, вирішено питання
про вступ до Міжнародної спеціалізованої банківської клірингової системи SWIFT
на правах повноправного члена, що засвідчило визнання молодої Української
держави світовими фінансовими колами. Він стояв біля витоків створення
Української міжбанківської валютної біржі, визначення офіційного курсу перших
українських грошей.
Будучи Головою Національного банку України, Володимиром Матвієнком
вирішувались питання щодо створення економічного механізму відносин та
розрахунків у межах СНД, розвитку міжбанківського співробітництва та багато
інших, що потребували професійного підходу з урахуванням національних
інтересів України, активно проводилась політика збереження великих банків.
Як ніхто інший розуміючи, що українським підприємствам у складних
умовах формування ринку вкрай необхідний потужний банк, здатний забезпечити
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процеси їх виробничого відтворення, Матвієнко в серпні 1992 року створює
і очолює універсальний банк інвестиційного спрямування – Промінвестбанк
України, діяльність якого була спрямована на фінансове забезпечення розвитку
національного товаровиробника, інвестиційну підтримку оновлення основних
фондів у економіці, надання клієнтам усього спектра сучасних банківських
послуг. «…Своє завдання, – писав Володимир Павлович, – я вбачав у створенні
структури, яка могла б пропустити через себе великі обсяги грошових коштів».
Практика підтвердила правильність цього курсу. Впродовж наступних 15
років Промінвестбанк надав десяткам тисяч національних товаровиробників
усіх галузей економіки вагому фінансову підтримку, яка допомогла їм динамічно
розвиватися, відновити та збільшити виробництво, модернізувати технічну
базу. Під керівництвом В.П. Матвієнка Промінвестбанк спрямував на розвиток
економіки України понад 60 млрд дол. США кредитних вкладень, що в 5 разів
перевищує суму фінансової допомоги Україні від усіх зарубіжних фінансових
інститутів разом узятих. Дві третини кредитів банку мали інноваційноінвестиційне спрямування. За участю коштів банку введені в дію енергоблоки
на Хмельницькій та Рівненській АЕС, відновлено танкове виробництво, створені
сучасні літаки Ан-140, Ан-74ТК-300, Ан-74ТК-300УТ, збудовано автобан Київ–
Одеса, реконструйовано аеропорти в Борисполі та Дніпропетровську, оновлено
рухомий склад Укрзалізниці, профінансовано виробництво вітчизняного інсуліну
на київському ВАТ «Фармак», збудовано сучасну Трускавецьку клініку відновного
лікування та багато інших об’єктів.
На думку Володимира Павловича, подальший розвиток української економіки
неможливий без активізації інвестиційного банківського кредитування. Головною
складовою економічної стратегії всіх розвинених країн є інвестиційно-інноваційна
політика, результатом проведення якої є створення нових технологічних процесів,
ухвалення оптимальних організаційних рішень. «Захист інтересів вітчизняного
інвестора, вітчизняного кредитора є ключовим питанням інвестиційної політики в
Україні», – підкреслює Володимир Павлович Матвієнко. Тому Промінвестбанк
під його керівництвом приділяв значну увагу підйому вітчизняного виробництва шляхом впровадження моделі інвестиційно-інноваційного розвитку економіки
на основі високих технологій як головної ланки економічного зростання.
Голова Правління Промінвестбанку Володимир Матвієнко завжди глибоко
вникав у суть справ, пов’язаних з діяльністю організацій, що обслуговуються
банком, миттєво орієнтувався та ухвалював рішення, важливі для розвитку
підприємств і регіонів, оперативно вирішував питання фінансування важливих
інвестиційних проектів і створення найсприятливіших умов для якісного та
швидкого обслуговування клієнтури. Так, коли у Маріупольського металургійного
комбінату імені Ілліча – гіганта металургійної промисловості України виникла
потреба в кредиті на виробничу діяльність, Володимир Павлович, який
неодноразово бував на комбінаті та знав його потреби, не тільки надав необхідні
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Виступ В.П. Матвієнка на науково-практичному семінарі
для керівників установ Промінвестбанку. 2003 рік

кошти, а й ініціював створення на базі Іллічівського відділення Промінвестбанку
головного відділення, керівник якого отримав ширші права щодо кредитування
та можливість вирішення питань з обслуговування комбінату. І таких прикладів
можна навести багато.
Висока якість діяльності банку, його надійність, заходи із впровадження
новітніх банківських технологій здобули гідну оцінку відомого англійського
журналу «The Banker», який тричі, в 2003, 2004 та 2006 роках, визнавав
Промінвестбанк «Банком року в Україні». «…Любити банк, любити науку, любити
роботу і творити добро на землі» – ось кредо Володимира Матвієнка. Він надихає
весь колектив прагнути підкорення нових вершин, не зупинятися на досягнутому,
вчить любити Батьківщину не на словах, а щодня докладаючи зусиль для розквіту
незалежної України.
			

			
			
			

Ми землі і сонця вірні діти,
І навчатись прагнемо щомить.
Разом з Україною мужніти,
Совістю і серцем їй служить!

Свідченням успішної діяльності банку є велика кількість державних,
суспільних і міжнародних нагород.Трудова діяльність Матвієнка, Героя України,
Патріота і Банкіра з великої літери – гідний приклад для кожного з нас, як можна
самотужки досягти вершин професійної майстерності.
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Володимир Матвієнко -- “Фінансист року”. Київ, 1999 рік

У 2004 році за визначні особисті заслуги перед Українською державою
у розвитку банківської системи, багаторічну самовіддану працю і громадську
діяльність Володимиру Павловичу Матвієнку присвоєне звання Героя України
із врученням ордена Держави.
Як видатний фінансист і патріот України Володимир Матвієнко нагороджений
високими державними нагородами – орденом Дружби народів, Почесними
відзнаками Президента України – «Орденом Князя Ярослава Мудрого» IV та
V ступенів, «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Президії Верховної
Ради УРСР, Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою
Кабінету Міністрів України, а також відзначений багатьма орденами і медалями
за заслуги в галузі економіки та банківської справи, наукову, громадську та
благодійну діяльність.
Володимир Матвієнко – заслужений діяч мистецтв України, член правління
Асоціації діячів естрадного мистецтва України. Нагороджений Почесною
відзнакою Міністерства культури і мистецтв України «За досягнення в розвитку
культури і мистецтв» та медаллю «Заслужений діяч естрадного мистецтва
України».
Лауреат міжнародних премій «Дружба» та «Слов’яни», неодноразовий
переможець Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості
товарів і послуг «Золота Фортуна», володар премії «Прометей Престиж» IV
Загальнонаціональної програми «Людина року 99» у номінації «Фінансист року».
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Нагородження переможців Всеукраїнської акції «Золота Фортуна». Київ, 1999 рік

Згідно з офіційним свідоцтвом Кримської астрофізичної обсерваторії малій
планеті, відкритій 5 вересня 1978 року та зареєстрованій у міжнародному каталозі
за номером 6622, присвоєне ім’я «Матвієнко».
В.П. Матвієнко – засновник Київського інституту банківської справи.
Досягнення інституту, який готує для України майбутнє покоління банкірів,
дістали гідне суспільне визнання. За багаторічний внесок у розвиток освіти
професор В.П. Матвієнко нагороджений відзнаками Міністерства освіти України
«Відмінник освіти України» та «Петро Могила», знаком пошани «За сумлінну
службу ІІ ступеня» Українського фонду науково-економічного та юридичного
співробітництва та відзнакою «За розбудову освіти» Асоціації навчальних закладів
України приватної форми власності.
За активну участь у відродженні і розвитку Козацтва Запорозького в Україні
Володимира Матвієнка нагороджено Золотою Зіркою «Герой Козацтва» та орденом
«Гетьман Петро Сагайдачний» Міжнародної громадської організації «Козацтво
Запорозьке».
З 2016 року В.П. Матвієнко входить до складу редакційної колегії газети
письменників України «Літературна Україна» та є автором багатьох публікацій
патріотичного спрямування на сторінках цього видання. У 2017 році за особисті
досягнення у літературній творчості, вагомий внесок у відродження духовності
та культури українського народу Володимир Павлович Матвієнко нагороджений
золотою медаллю «Почесна відзнака» Національної спілки письменників України.
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ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ

Íàéâèùà äåðæàâíà íàãîðîäà –
çâàííÿ Ãåðîé Óêðà¿íè òà îðäåí Äåðæàâè
(2004 ð.)
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ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ

Â³äçíàêà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
“Îðäåí êíÿçÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî”
²V ñòóïåíÿ

Â³äçíàêà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
“Îðäåí êíÿçÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî”
V ñòóïåíÿ

(2002 ð.)

(1997 ð.)

Â³äçíàêà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
îðäåí “Çà çàñëóãè” ²²² ñòóïåíÿ

Îðäåí
Äðóæáè íàðîä³â

(1996 ð.)

(1986 ð.)
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ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ

Ïî÷åñíà ãðàìîòà òà ïàì’ÿòíèé çíàê
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè
(2003 ð.)
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ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ

Ïî÷åñíà ãðàìîòà
Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ
(1988 ð.)
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ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ

Ïî÷åñíà â³äçíàêà
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè

Ïî÷åñíà â³äçíàêà Ì³í³ñòåðñòâà
ïàëèâà òà åíåðãåòèêè Óêðà¿íè

(2001 ð.)

(2004 ð.)

Ïî÷åñíà â³äçíàêà
Àêàäåì³¿ ³íæåíåðíèõ íàóê Óêðà¿íè

Ïî÷åñíà â³äçíàêà Ì³í³ñòåðñòâà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè

(2002 ð.)

(2002 ð.)
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СУСПІЛЬНІ НАГОРОДИ

Îðäåí
“Çà âèçíà÷í³ äîñÿãíåííÿ”
²²² ñòóïåíÿ

Îðäåí ëàóðåàòà
Ì³æíàðîäíî¿ ïðåì³¿
“Ñëîâ’ÿíè”

(2001 ð.)

(1997 ð.)

Îðäåí “Êîçàöüêà ñëàâà”
² ñòóïåíÿ

Ìåäàëü
“Ãåòüìàí Êîíàøåâè÷-Ñàãàéäà÷íèé”

(2001 ð.)

(2005 ð.)
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СУСПІЛЬНІ НАГОРОДИ

Ïî÷åñíà â³äçíàêà “Âåëèêà Ç³ðêà Óêðà¿íè”
(îðäåí òà çíàê)
(2006 ð.)

Çíàê Ïîøàíè
“Çà Â³ðó, Â³ðí³ñòü Äåðæàâ³”

Çíàê Ïîøàíè
“Çà ñóìë³ííó ñëóæáó” ²² ñòóïåíÿ

(2004 ð.)

(2003 ð.)
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СУСПІЛЬНІ НАГОРОДИ

Ïî÷åñíà îðäåíñüêà â³äçíàêà
“Ñóñï³ëüíå âèçíàííÿ”
² ñòóïåíÿ

Ïî÷åñíà îðäåíñüêà â³äçíàêà
“Ñóñï³ëüíå âèçíàííÿ”
²² ñòóïåíÿ

(2004 ð.)

(2003 ð.)

Ïî÷åñíà îðäåíñüêà â³äçíàêà
“Ñóñï³ëüíå âèçíàííÿ”
²²² ñòóïåíÿ

Îðäåí Ïîøàíè
Ì³æíàðîäíî¿ êàäðîâî¿ àêàäåì³¿

(2002 ð.)

(2000 ð.)
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СУСПІЛЬНІ НАГОРОДИ

Îðäåí “Çà ðîçáóäîâó Óêðà¿íè”
³ìåí³ Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî
²V ñòóïåíÿ

Çîëîòà ìåäàëü
“10 ðîê³â íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè”
² ñòóïåíÿ

(2000 ð.)

(2001 ð.)

Îðäåí
“Ñëàâà íà â³ðí³ñòü Â³ò÷èçí³”
²I ñòóïåíÿ

Îðäåí
“Ñëàâà íà â³ðí³ñòü Â³ò÷èçí³”
²²I ñòóïåíÿ

(2000 ð.)

(1999 ð.)
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СУСПІЛЬНІ НАГОРОДИ

Â³äçíàêà
Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè Óêðà¿íè
“Â³äì³ííèê îñâ³òè Óêðà¿íè”

Ïî÷åñíà â³äçíàêà
Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè
ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè

(2000 ð.)

(2017 ð.)

Ö³ííèé ïîäàðóíîê Êðèìñüêî¿ àñòðîô³çè÷íî¿ îáñåðâàòîð³¿
(ç ìåòàëåâèì âêðàïëåííÿì ÷àñòèíêè Òóíãóñüêîãî ìåòåîðèòà)
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СУСПІЛЬНІ НАГОРОДИ

Îô³ö³éíå ñâ³äîöòâî
ïðî ïðèñâîºííÿ ìàë³é ïëàíåò³ 6622 ³ì’ÿ ÌÀÒÂ²ªÍÊÎ
(1999 ð.)
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СУСПІЛЬНІ НАГОРОДИ

Äîâ³äêà Êðèìñüêî¿ àñòðîô³çè÷íî¿ îáñåðâàòîð³¿
ïðî ìàëó ïëàíåòó 6622 MATVIENKO
(1999 ð.)
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СУСПІЛЬНІ НАГОРОДИ

Äèïëîì ³ ñòåëà âîëîäàðÿ ïðåì³¿ “Ïðîìåòåé Ïðåñòèæ”
IV çàãàëüíîíàö³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè “Ëþäèíà ðîêó 99”
ó íîì³íàö³¿ “Ô³íàíñèñò ðîêó”
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СУСПІЛЬНІ НАГОРОДИ

“Êðèøòàëåâèé Ñëîí” – íàãîðîäà
Ïåðåìîæöÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ àêö³¿
“Çîëîòà Ôîðòóíà”-1998
ó íîì³íàö³¿ “Áàíê³ð ðîêó”

“Ñð³áíà ñòàòóÿ ç çîëîòèì ìå÷åì” –
íàéâèùà íàãîðîäà Âñåóêðà¿íñüêî¿
V þâ³ëåéíî¿ àêö³¿ “Çîëîòà Ôîðòóíà”
(1999 ð.)
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ЦЕРКОВНІ НАГОРОДИ

Îðäåí
Ïðåïîäîáíîãî
Íåñòîðà Ë³òîïèñöÿ
² ñòóïåíÿ

Îðäåí
Ñâÿòîãî Ð³âíîàïîñòîëüíîãî
êíÿçÿ Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî
²² ñòóïåíÿ

(2004 ð.)

(2000 ð.)

Îðäåí
“Çà öåðêîâí³ çàñëóãè”

Îðäåí “Çà ïàòð³îòèçì”
² ñòóïåíÿ

(2002 ð.)

(2001 ð.)
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ЦЕРКОВНІ НАГОРОДИ

Îðäåí “Ñâÿòèé êíÿçü Âîëîäèìèð”
²² ñòóïåíÿ (çîëîòà êîï³ÿ)

Îðäåí “Ñâÿòèé êíÿçü Âîëîäèìèð”
²² ñòóïåíÿ

(2006 ð.)

(2006 ð.)

Îðäåí “Ñâÿòèé êíÿçü Âîëîäèìèð”
²²² ñòóïåíÿ

Îðäåí “Ñâÿòèé êíÿçü Âîëîäèìèð”
²V ñòóïåíÿ

(1999 ð.)

(1999 ð.)
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ЦЕРКОВНІ НАГОРОДИ

Îðäåí
Ñâÿòîãî Àðõ³ñòðàòèãà Ìèõà¿ëà

Îðäåí
Ñâÿòîãî Þð³ÿ Ïåðåìîæöÿ

(2002 ð.)

(2006 ð.)

Îðäåí “Äàíèëî Ãàëèöüêèé”
(2004 ð.)

Îðäåí “Ð³çäâî Õðèñòîâå”
(2000 ð.)
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В.П. Матвієнко. Творчий момент

Незважаючи на велику завантаженість роботою, Володимир Павлович зміг
відкрити ще одну рису свого багатогранного таланту – поетичну. Перша збірка
«Люблю я свою Україну» побачила світ у 1997 році. Невеличка за розміром і
обсягом – вона вмістила 30 творів поета, проте можна з упевненістю сказати, що
зібрані у ній вірші йшли поруч із життям автора. У них все відчуте і пережите,
чітко означені нелегкі віхи біографії поета, нашого сучасника, відомого банкіра,
який своїм поетичним словом підтвердив правічну істину, що не хлібом єдиним
живе людина.
Про значимість більшості творів промовляють уже самі назви, ось лише деякі
з них: «Люблю я свою Україну», «Терен-життя», «Поліські в’язи», «Монолог у
дорозі з Чорнобиля», «Пекло», «Проводжали матір», «Вірші, написані в рідному
селі Білка», «Сини України» тощо.
До речі, перший у цьому переліку вірш, який дав назву і самій збірці, давно
покладений на музику, а чудова пісня увійшла до репертуару багатьох відомих
артистів України, стала популярною, здобувши всенародне визнання.
Закоханий у пісню Володимир Павлович і сам гарно співає, має чудовий
голос. Тому Шевченкові рядки «Реве та стогне Дніпр широкий» – то для нього і
настрій, і підмога, і водночас особливий пієтет до національного генія.
Його лісова Білка – надзвичайно співуче село, тож з дитинства майбутній
економіст і поет збагачував душу дзвінкоголосими наспівами та мелодіями.
Пісня і материнська сльоза – два незабутніх спогади юних і вже зрілих років
Володимира Матвієнка. Згодом, на розмаїтих дорогах життя, і в нинішні дні та
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літа, вони не раз і не два сумним відлунням озвуться у багатьох віршах поета.
І сьогодні то вже не спогади, а творча наснага митця, відомого державотворця
і громадського діяча, що засвідчують його публіцистичні рядки з карбованого
вірша «Заповідане»:
			
Україно-мати, бережи синів, –
			
Родове коріння кленів, ясенів.
			
Чуєш, як виводять пісню солов’ї.
			
То ж твої солдати, сіячі твої.
			
Україно-мати, долю бережи, –
			
Щоб не впали хлопці на твоїй межі.
			
Мамо-Україно, ми ж не цвіт-полин,
			
За твою свободу станем – як один.
Як пересторога всій Землі, усьому людству звучать рядки з короткого як
постріл і мужнього вірша «Пекло», що до болю проймають серця і душі. В них
попередження, заклик до прозріння батьків і дітей як сучасних, так і наступних
поколінь:
			
Чорнобиль – слово, як набат,
			
То наше пекло, наша доля...
			
Нема повернення назад,
			
Лише для хмар – жахке роздолля.
			
Прозрійте, люди! Ще не смерть!
			
Ще винуватці поміж вами...
			
Землі незледеніла твердь
			
Ще почастує нас плодами.
Володимир Павлович не раз повертався до теми Чорнобиля, а якось журливо
і водночас мужньо зізнався: «Чорнобильська трагедія і досі не виходить у мене
з голови. Багато хто винен у цій катастрофі, але ж банки, економісти стояли
дуже близько до будівництва ЧАЕС. У мене давно склалася власна концепція
щодо екологічної безпеки. Будемо відверті, розумна людина не могла розмістити
ЧАЕС так би мовити «під боком» у Києва, адже це столиця слов’янська. Та, на
превеликий жаль, це не випадок, а система. Звісно, місце вибрано з Москви, там
і зазіхнули на конкретну місцевість. Але подивімося з іншого боку: наскільки
дріб’язковою є та душа чи підступна душечка, що заради сьогоднішнього,
тимчасового, не може рішуче заперечити, щоб не допустити зла. А ще прикріше,
коли тепер знаєш, як будувався зруйнований блок. Суцільне невігластво,
нехлюйство, приписки, безвідповідальність. По суті, будували для саморуйнації.
І якщо дивитися глобально, то це злочин не лише проти України, а й проти
людства. Передовсім треба думати і відповідати, а ми сьогодні аж надто часто
найважливіші справи передовіряємо невігласам. Не дай Боже допустити подібне в
економіці. Без очищення економічного, розумового, морального ми не побудуємо
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Поетичні збірки Володимира Матвієнка
«Люблю я свою Україну» та «На рідних роздолах»

справді мудрої, демократичної України. Воля також любить, коли її оберігають.
А отже, совість людська – найвірніша берегиня і землі, і волі».
Характерна ознака поетичного доробку В. Матвієнка – насамперед тематична
багатоплановість. Допитливий читач знайде для себе вірші про Білківську
криницю і діалог з Дніпром-Славутичем на його благословенному березі, про
мозаїку доріг і мандрівок, разом вітання від пралісів і рік Полісся, про Шевченкове
тяжіння і вічність калини, про діда Колотуху і людське яничарство, не кажучи
вже про окремі цикли «На гостинець дітям», «На пісенній хвилі» чи пізнавальний
цикл яскравих зарубіжних вражень «На обріях земних».
Про реалії життя автора найпереконливіше говорять біографічні рядки з
уже відомого поетично-пісенного твору «В зеленім селі на Поліссі», що увійшов
до концертних програм народних і заслужених артистів України. Ось лише одна
строфа з цієї справді епічної пісні:
			
А мати-журавка в зажурі
			
Крізь вічні турботи й жалі
			
Навчала в ті роки похмурі
			
Робити добро на землі.
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Збірники пісень Володимира Матвієнка
«Пісне моя зоряна» та «В серці маю Україну»

			
			
			
			

Збирати зерно до зернини,
Виходить до сонця з пітьми.
На поміч прийти до людини
І жити у дружбі з людьми.

Кожен поетичний рядок несе особливе навантаження. Уважний читач і
слухач неодмінно відчують вболівання і засмученої, зажуреної матері-трудівниці з
вічними турботами та жалями, і похмурі, голодні та холодні повоєнні літа, і наші
спільні страждання та біди, і стежку, яка виводить з темряви до сонця, і, звісно
ж, голос людської підмоги та співчуття, що горнулись, мов зерно до зернини.
Тут цілий материк нуртуючого життя, мудрості і добротворення. Такі вже одвіку
слов’янська душа і щедрість.
Мелодійна поетична мова, її проникливість, чистота, щирість привернули до
себе увагу багатьох відомих митців, що обумовило створення понад 100 пісень,
які визначають самобутнє та яскраве обличчя українського культурно-мистецького
сьогодення. Гармонійна картина світу, натхненність та збалансованість поезії
Володимира Матвієнка є тим плідним підґрунтям, яке живить пісенну творчість,
споконвіку притаманну українському народу.
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Пісенні видання Володимира Матвієнка
«Душі моєї хвилювання» та «Оберіг пам’яті»

У пісенній поетичній творчості Володимира Павловича відроджується дещо
забутий жанр лірико-патріотичної пісні. Його пісенним доробком зацікавилась
величезна кількість знаних українських оперних та естрадних співаків, серед яких
народні та заслужені артисти України Володимир Гришко, Фемій Мустафаєв,
Олександр Гурець, Ніна Шестакова, Валентина Степова, Володимир Оберенко,
Павло Дворський, Наталія Бучинська, Ірина Семененко, Надія Петренко, Василь
Волощук, Семен Торбенко, Дмитро Яремчук, лауреати міжнародних конкурсів
Марта Спіженко, Ольга Ларіна, Маргарита Захаренкова та багато інших.
Побачив світ цикл «Нові українські романси» для голосу з симфонічним
оркестром на музику Олександра Костіна у виконанні Фемія Мустафаєва
в супроводі Симфонічного оркестру Національної філармонії України під
керуванням Миколи Дядюри. Це серйозний класичний твір, написаний у кращих
традиціях сучасного академічного мистецтва.
Поет не обійшов своєю увагою й дитячу творчість. Понад 20 пісень, музику
до яких написав відомий композитор Леонід Попернацький, адресовано юним
виконавцям. Вони створені з урахуванням можливостей маленьких артистів, які
з великим успіхом співають ці пісні на різноманітних фестивалях і концертах.
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Видання Володимира Матвієнка: збірник пісень «До України – як до храму»
та збірник поезій «Творіть Україну»

Шановний Володимире Павловичу!
Від імені колективу Чернігівської міської центральної бібліотеки імені
М.М. Коцюбинського дозвольте висловити Вам щиру подяку за такий
цінний подарунок для бібліотеки, як авторська поетична збірка поезій
«Творіть Україну» від справжнього Сина і Героя України.
У сучасних реаліях подібний взірець лірико-патріотичної поезії займає у
фондах бібліотек вагоме місце. Любов до України, безмежна відданість
їй, впевненість у її перемозі над ворогами і віра у світле майбутнє
українського народу – найактуальніші теми нашого сьогодення.
Тому ще раз дякуємо Вам за творчий доробок для духовного розвитку
народу, у якому наші читачі обов’язково знайдуть вірші, що припадуть їм
до серця.
З найкращими побажаннями,
Л.В. Зіневич,
директор Чернігівської міської ЦБС
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Українські воїни на передовій читають вірші Володимира Матвієнка

Володимир Павлович Матвієнко – не лише відомий український фінансист,
банкір, ініціатор створення та впровадження української національної
валюти – гривні, Герой України, а й талановитий автор поетичних збірок.
У його новій збірці «Творіть Україну» вміщено майже всі вірші,
написані автором за довге творче життя. Нікопольська ЦБС дякує
шановному автору за подаровані книжки і запрошує мешканців Нікополя
познайомитись з творчістю відомої людини. У фондах читальної зали є
також збірки поезій, які виходили раніше!
Олена Грачова,
Нікопольська міська ЦБС

Херсонська централізована бібліотечна система отримала від Героя
України, професора Володимира Павловича Матвієнка кілька примірників
поетичної збірки «Творіть Україну» .
Володимир Матвієнко – не тільки відомий український державний діяч
та підприємець, а й заслужений діяч мистецтв України, чуйний ліричний
поет-співець рідного Полісся.
Херсонська ЦБС
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Нагороди у сфері культури та мистецтв

Íàãðóäíèé çíàê òà ñâ³äîöòâî ïðî ïðèñâîºííÿ ïî÷åñíîãî çâàííÿ
“Çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè”
(1999 ð.)

Íàãðóäíèé çíàê òà ñâ³äîöòâî ïðî âðó÷åííÿ
ïî÷åñíî¿ â³äçíàêè Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè
“Çà äîñÿãíåííÿ â ðîçâèòêó êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ”
(2004 ð.)
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Нагороди у сфері культури та мистецтв

Ïî÷åñíà íàãîðîäà Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè
ç ïèòàíü êóëüòóðè ³ äóõîâíîñò³ òà Óêðà¿íñüêîãî âèäàâíè÷îãî êîíñîðö³óìó
(2007 ð.)
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Нагороди у сфері культури та мистецтв

Ïî÷åñíà ãðàìîòà Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè
(2006 ð.)
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ПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ

Äèïëîìè ëàóðåàòà ìóçè÷íèõ ôåñòèâàë³â òà êîíêóðñ³â
(ó 1997–2007 ðð. òâîð÷³ñòü Â.Ï. Ìàòâ³ºíêà â³äçíà÷åíà 50 äèïëîìàìè)
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Виступ В.П.Матвієнка на Міжнародній конференції
у Гарвардському університеті. США, 1991 рік

Професор Володимир Павлович Матвієнко зробив значний внесок у розвиток
української економічної, філософської науки і природознавства. Він є автором
та співавтором 16 наукових книг та понад 150 публікацій з питань економіки,
фінансів, філософії та природничих наук. Заслуги В.П. Матвієнка як науковця
визнані українським суспільством. Він — професор, дійсний член Академії
технологічних наук України, Академії інженерних наук України, Української
академії економічної кібернетики, Української екологічної академії наук, почесний
член Української академії архітектури, академік Академії економічних наук. Має
відзнаку Міністерства України у справах науки і технологій «За досягнення».
Ім’я В.П. Матвієнка занесене до престижних видань: «Міжнародного довідника
відомих інтелектуалів», «2000 видатних інтелектуалів ХХІ сторіччя», «Видатні
мислителі ХХІ століття» та багатьох інших.
У галузі економіки перші наукові розробки Володимира Павловича побачили
світ у 1965 році. Захист 1973 року кандидатської дисертації на тему: «Усиление
роли Стройбанка в повышении эффективности капитальных вложений (на
материалах Донецкой области)» підтвердив становлення Володимира Матвієнка
як науковця у сфері економіки та фінансово-банківської діяльності. У дисертації
розкрито роль банківської системи в інвестиційних процесах, розроблено
теоретичні та практичні аспекти фінансування технічного переозброєння
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Автореферат дисертації В.П. Матвієнка на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук та перша наукова монографія

виробництва, підвищення ефективності капіталовкладень. У той час, коли грошам
і банкам відводилось другорядне місце, В.П. Матвієнко науково обґрунтовує
стимулюючу роль банківського кредиту у розвитку економіки.
У 80-ті роки, з початком впровадження нових елементів господарського
рахунку та посиленням ролі грошей і кредиту в економічних процесах, у наукових
статтях В.П. Матвієнка увага акцентується на ролі банків в удосконаленні
господарського механізму, забезпеченні ефективності капітальних вкладень,
посилення контролюючих функцій банківських установ. 1981 року виходить
у світ монографія В.П. Матвієнка «Совершенствование финансово-кредитных
отношений в строительстве», в якій науково обґрунтовується більша ефективність
банківського кредиту порівняно з безповоротним державним фінансуванням.
Володимир Матвієнко одним із перших обґрунтовує необхідність і
важливість комп’ютеризації основних банківських операцій. У 80-ті роки
публікуються його статті «Проблемы развития АСУ-Стройбанк» (Финансы СССР,
1982, №3), «Экономический анализ капитального строительства с использованием
ЭВМ» (Деньги и кредит, 1987, №4), в яких визначаються принципи та напрями
використання комп’ютерної техніки в аналітичній та обліковій роботі банку. Ці
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праці заклали наукову основу для всебічної комп’ютеризації економічних процесів
і були втілені в життя в Національному банку України, Промінвестбанку та інших
українських банківських установах.
Особливе значення для розвитку теорії банківської справи в Україні мали
наукові розробки В.П. Матвієнка в період роботи на посаді Голови Правління
Національного банку України, коли доводилося займатись одночасно і теорією,
і практикою будівництва грошово-кредитної сфери незалежної України,
відстоювати власне бачення банківської системи України. Він бере безпосередню
участь у роботі над Законом Української РСР «Про банки і банківську діяльність»,
методологічно обґрунтовує повноваження Національного банку України, працює
над формуванням його організаційної структури та функцій, визначає оптимальну
кількість комерційних банків відповідно до обсягів грошової маси та валового
внутрішнього продукту України.
Голова Правління НБУ В.П. Матвієнко теоретично обґрунтовує стратегію
грошової реформи в Україні, яка дістала концентрованого вигляду у формулі
карбованець + купон = гривня. В статтях «Багаторазові купони – другі гроші?»
(Сільські вісті, 1991, 12 грудня), «Як захистити гривню» (Демократична Україна,
1991, 27 грудня), «Від карбованця до гривні через купони» (Демократична
Україна, 1992, 3 січня), «Концепція грошової реформи в Україні (Демократична
Україна, 1992, 25 лютого) та інших працях Володимир Матвієнко виклав необхідні
передумови проведення реформи, шляхи запровадження перехідних грошей –
купоно-карбованців, а згодом і повноцінної валюти – гривні. Успішна реалізація
концепції перехідних грошей дала змогу захистити споживчий ринок України від
інфляційного удару, вийти з кризи неплатежів.
За ініціативи та безпосередньої участі В.П. Матвієнка було здійснено
теоретичну підготовку та виготовлено перші українські гроші – гривні. Визначені
як умови введення гривні в обіг, так і принципи забезпечення її стабільності.
До теоретичних доробків періоду головування Володимира Павловича
в Національному банку України належать також наукове обґрунтування
необхідності та механізмів введення в Україні електронних грошей, запровадження
коррахунків у системі міжнародних розрахунків, визначення офіційного курсу
перших українських грошей, шляхів формування дворівневої платіжної системи,
механізмів участі банків у процесі приватизації та багато інших плідних ідей,
втілення яких у життя забезпечило подальший поступальний розвиток грошовокредитної сфери незалежної України.
Професор В.П. Матвієнко обґрунтовує необхідність збереження та зміцнення
великих банків, шкідливість деконцентрації банківського капіталу. Великого
значення в своїх наукових працях В.П. Матвієнко надає утвердженню ідеології
розвитку економіки власними силами, необхідності формування реальних, а не
псевдоринкових відносин, подолання бартеру та неплатежів, стратегії посилення
ролі держави в суспільстві.
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У книгах В.П. Матвієнка «Держава і банки» та «Автограф на гривні» висвітлено
період становлення банківської системи України

Узагальненням праць В.П. Матвієнка щодо становлення української держави і національної банківської системи стала книга «Держава і банки» (Київ:
Демократична Україна, 1996), яка вийшла в світ напередодні 5-ї річниці
незалежності України. В ній висвітлено питання, пов’язані з утвердженням
національної ідеї через стабілізацію вітчизняної економіки, обґрунтовуються
основні напрями розвитку грошово-кредитної сфери у період перехідної
економіки. Переконливо доводиться, що суверенітет країни можливий тільки за
наявності суверенної валюти, міцної банківської та фінансової систем.
У 2000 році публікується книга В.П. Матвієнка «Автограф на гривні» (Київ:
Наукова думка), в якій розкривається історія створення національної валюти,
висвітлюються події впровадження купоно-карбованця в грошову систему,
наводиться власна концепція грошової реформи в Україні, визначаються шляхи
розвитку української банківської системи на основі концентрації банківських
капіталів.
Не менш важливою для розвитку української економічної науки стала
книга «Роздуми банкіра» (Київ: Наукова думка, 2002). Вона містить наукові
виступи, статті, різноманітні інтерв’ю з В.П. Матвієнком стосовно актуальних
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У книгах «Роздуми банкіра» та «Промінвестбанк: стратегія відтворення»
висвітлено інвестиційну роль Промінвестбанку в сучасній економіці

питань розвитку економіки, банківської системи, становлення ринкових умов
господарювання. Особливо цінними є пропозиції відомого банкіра щодо
розширення сфери грошового обігу, поліпшення грошово-кредитних відносин,
вирішення на державному рівні проблем, які гальмують концентрацію фінансових
ресурсів країни на пріоритетних напрямах розвитку економіки.
Науково значущою, у тому числі й в історичному аспекті, є книга
В.П. Матвієнка і П.В. Матвієнка «Промінвестбанк: стратегія відтворення» (Київ: Наукова думка, 2002). У ній відображено етапи становлення банку з часів
СРСР до часів незалежності Україні, на конкретних цифрах і фактах обґрунтовано
особливу роль Промінвестбанку в інвестиційному кредитуванні економіки
України, розглянуто важелі інвестиційного відтворення вітчизняної економіки на
розширеній основі. Значну увагу приділено реалізації стратегії Промінвестбанку в
сучасній Україні, формам підтримки банком вітчизняного товаровиробника, шляхам
удосконалення економічного і правового поля діяльності українських банків.
У 2003 р. за редакцією В.П. Матвієнка виходить вагома для всієї банківської
системи книга «Ефективність управління банком». У ній крок за кроком
розкриваються секрети ефективного менеджменту в банку, його різноманітні
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Книги «Ефективність управління банком» та «Внутрішній контроль та аудит
у Промінвестбанку» за редакцією професора В.П. Матвієнка

грані: від структури управління, планування діяльності, ефективного контролю до
управління персоналом і шляхів підвищення кваліфікаційного рівня працівників.
Ця книга стала керівництвом у роботі для багатьох банківських менеджерів.
Результати глибокого дослідження системи обліку і контролю відображені
у книзі «Внутрішній контроль і аудит у Промінвестбанку» (Київ: Наукова думка,
2004). У ній увага зосереджена на сутності, ролі та напрямах удосконалення
контролю та аудиту в банку. Ця книга дає змогу великій кількості банківських
працівників удосконалити свої знання, підвищити кваліфікацію.
Новим напрямом науково-просвітницької діяльності В.П. Матвієнка стали
філософські праці, які зробили значний внесок у розвиток філософської науки
в Україні. В 2003 році публікуються його філософські книги «Желаемое и
действительное (правы ли классики)» (Київ: Наукова думка) та у співавторстві
з П.В. Матвієнком «Філософсько-економічні погляди» (Київ: Наукова думка).
У книзі «Желаемое и действительное (правы ли классики)» автор порушує
питання оцінки минулого, сучасного і майбутнього на основі закону заперечення
заперечення. Обґрунтовується думка про те, що прогресивний розвиток
суспільства базується на єдності матеріального та ідеального, своєчасному
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Філософські праці В.П. Матвієнка «Желаемое и действительное
(правы ли классики)» та «Філософсько-економічні погляди»

запереченні форм, що віджили. Небезпека виникає в разі відриву матеріального
від ідеального, а запорукою успішного розвитку є розпізнання мнимо та істинно
прогресивного.
Праця «Філософсько-економічні погляди» поєднує філософські підходи
до розвитку, прогресу, сучасного буття і дослідження економічних процесів. По
суті, запропоновано новий напрям у науці – філософія економіки, який полягає у
філософському осмисленні економічних процесів. Підкреслюється необхідність
розв’язання проблем суспільних диспропорцій і створення чіткої стратегії
економічного розвитку на основі інноваційно-інвестиційної моделі.
Власний доробок вніс В.П. Матвієнко і в розвиток природничих наук.
З виходом у світ його книги «Планета життя» (Київ: Наукова думка, 2006) перед
суспільством з усією гостротою були поставлені проблеми взаємодії пізнання
природи людиною та внутрішнього розуміння нею божественної суті буття.
Драматичний характер сучасних взаємовідносин людства з силами природи,
негативні наслідки зростаючого техногенного навантаження на природу,
небажання людини рахуватися із законами Всесвіту, гіркі наслідки Чорнобильської
катастрофи стали лейтмотивом цієї книги. Лише через гармонізацію відносин
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Книги В.П. Матвієнка «Планета життя» та «Самотужки по життю»
присвячені сучасним проблемам розвитку нашого суспільства

людини і природи можливе, на тверде переконання професора В.П. Матвієнка,
подолання кризових явищ як глобального, так і регіонального рівня. Масштабність
наукових інтересів В.П. Матвієнка, неординарність його підходів до вирішення
найскладніших проблем сучасного розвитку банківської справи, економіки та
суспільства й щире бажання змінити людське життя на краще, ще раз доводять
правоту сказаних ним слів, що «наука – то творча сила».
Однією з яскравих граней таланту Героя України професора В.П. Матвієнка є
його багаторічна викладацька діяльність у провідних вищих навчальних закладах
економічного профілю. Сам жадібний до знань, він завжди щедро ділиться
набутим досвідом і багатющими знаннями зі студентською молоддю, беззавітно
віддає викладацькій роботі свій талант. На його переконання, кожній людині,
тим більше, майбутньому керівникові, працювати і вчитись треба безупинно,
постійно поповнюючи свій інтелектуальний запас новими знаннями, розвиваючи
в собі аналітичні здібності та застосовуючи їх у практичній діяльності. Володимир
Матвієнко не раз підкреслював, що для України важливо підвищувати загальну
економічну культуру населення, рівень економічної грамотності, без чого
неможливо побудувати розвинене суспільство.
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Науково-популярні видання В.П. Матвієнка «Дотепні слова»
та «Твій син, Україно!»

Викладацька діяльність Володимира Матвієнка припала на початок 60-х
років на кафедрі політекономії Жданівського металургійного інституту, коли
він ще працював кредитним інспектором Жданівського відділення Будбанку
СРСР. Особиста відповідальність та прагнення якнайповніше розкрити суть
економічних процесів сприяли тому, що його запросили читати лекції зі статистики
та економіки на курсах підвищення кваліфікації. Ця робота у вільний час дала
молодому фахівцю перший досвід систематичного викладання економічних
дисциплін, читання лекцій та проведення практичних занять зі студентами. «Не
було такого навчального закладу в Маріуполі, а потім в Артемівську, в Донецьку
та у Дніпропетровську, – згадує відомий банкір, – де б я не читав лекції, тобто
набував досвіду педагогічної практики».
За ефективну викладацьку та лекторську роботу В.П. Матвієнку рішенням
Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР від 20 червня 1979 року
присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки народного господарства.
Як лектору Володимиру Матвієнку притаманні дар образного слова, багаті
метафори, проникливість, діалектичне мислення, блискуче володіння цифрами,
вміння постійно тримати увагу аудиторії, що змушує слухачів слідкувати за
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Атестат професора кафедри банківської справи
Київського інституту народного господарства

ходом його думки, зіставляти, аналізувати лекційний матеріал, тобто знаходитись
у процесі творчого пошуку. Багаторічна викладацька праця була гідно оцінена
українським суспільством. 28 січня 1993 року Атестаційною колегією Міністерства
освіти України затверджене рішення вченої ради Київського інституту народного
господарства від 25 червня 1992 року про присвоєння В.П. Матвієнку вченого
звання професора кафедри банківської справи цього інституту.
Окрема сторінка педагогічної роботи В.П. Матвієнка – викладання в
створеному ним у 1997 році Київському інституті банківської справи. Ректор
інституту професор В.П. Матвієнко прочитав студентам цього навчального
закладу сотні годин лекцій, прийняв сотні іспитів, підготував до самостійної
професійної діяльності багатьох талановитих працівників. Досягнення інституту
дістали достойне суспільне визнання. За розбудову і становлення освіти в Україні
Київський інститут банківської справи та його ректор Володимир Матвієнко були
нагороджені знаком пошани «За сумлінну службу» ІІ ступеня Українського фонду
науково-економічного та юридичного співробітництва. За багаторічний внесок
у розвиток освіти Володимира Павловича нагороджено відзнакою Міністерства
освіти України «Відмінник освіти України».
В.П. Матвієнко радить студентам, не обмежуючись колом дисциплін,
які читають в інституті, займатися самоосвітою, постійно розширювати свій
світогляд, опановувати знання за принципом «від загального до часткового».
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Урочисте вручення дипломів випускникам
Київського інституту банківської справи. 2006 рік

На посаді Голови Правління Промінвестбанку В.П. Матвієнко надавав
великого значення підвищенню кваліфікації працівників банку, впроваджуючи
в практику роботи з персоналом різні форми навчання. За його безпосередньої
участі проводилися технічні навчання з актуальних проблем банківської
діяльності, спеціалізовані науково-практичні семінари, курси менеджерів.
Результати семінарів, присвячених питанням ефективності управління
банком та внутрішнього контролю і аудиту у Промінвестбанку, за редакцією
В.П.Матвієнка опубліковано у видавництві «Наукова думка» у збірниках
доповідей і виступів провідних фахівців банку: «Ефективність управління
банком» та «Внутрішній контроль та аудит у Промінвестбанку». Вони зацікавили
багатьох банківських працівників, студентів і аспірантів вищих економічних
навчальних закладів. Увагу привертають доповіді, прочитані Головою Правління
Промінвестбанку професором В.П. Матвієнком, де на конкретних прикладах та
життєвих ситуаціях, у доступній для сприйняття формі викладаються основи
менеджменту та контролю в банківській установі.
Викладацька діяльність В.П. Матвієнка є наочним прикладом безкорисливого
служіння банкіра-професіонала інтелектуальному розвиткові української нації.
Відомі слова Володимира Павловича — «Працювати і вчитися треба безупинно» — закликають усіх наслідувати приклад його життя.
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Äèïëîì àêàäåì³êà Àêàäåì³¿ åêîíîì³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè
(2005 ð.)
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Äèïëîì Ïî÷åñíîãî ÷ëåíà
Óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ àðõ³òåêòóðè
(2003 ð.)
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Папа Римський Іоанн Павло ІІ вручає нагороду. Ватикан, 1995 р.

Успішна діяльність Володимира Матвієнка дістала міжнародне визнання.
Володимир Павлович – лауреат міжнародних премій «Дружба» та «Слов’яни».
За внесок у розвиток фінансової системи, створення сучасної ефективної банківської
структури та активізацію міжнародної співпраці у банківській сфері Міжнародний
біографічний центр (Велика Британія) присвоїв В.П. Матвієнку почесне звання
«Людина року 1998–1999», за видатні досягнення в економіці й банківській справі
його нагороджено дипломом і срібною медаллю «За заслуги в XX столітті».
Ім’я Володимира Матвієнка занесене до Міжнародного біографічного
довідника, Міжнародного довідника відомих інтелектуалів, довідників «2000
видатних інтелектуалів XXI століття», «500 найвидатніших діячів нового
тисячоліття», «Найвидатніші мислителі XXI століття», «Живі легенди».
За особистий внесок в інтелектуальний розвиток сучасного суспільства
В.П. Матвієнка відзначено Міжнародною почесною нагородою імені Сократа. Він
почесний член Ради Директорів Американського біографічного інституту, володар
Лаврового вінка, лауреат міжнародної премії «за особисті досягнення та заслуги
перед суспільством», лауреат міжнародної нагороди «Золотий Меркурій», кавалер
Дипломатичного ордена, нагороджений медаллю Пошани, яка є символом поваги
та визнання у США, та багатьма іншими міжнародними нагородами. За особистий
внесок у відродження духовності, національної науки та культури Володимира
Матвієнка відзначено Міжнародною почесною нагородою «Свята Софія».
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МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ

Ïî÷åñíà íàãîðîäà
Ïàïè Ðèìñüêîãî ²îàííà Ïàâëà ²²

Ïî÷åñíà íàãîðîäà ëàóðåàòà Âñåóêðà¿íñüêîãî ðåéòèíãó
“Îñîáèñò³ñòü ðîêó 2006” â íîì³íàö³¿ “Ë³äåðè ïðîìèñëîâîñò³ òà á³çíåñó”
(2006 ð.)
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МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ

Ïî÷åñíà íàãîðîäà “Ñâÿòà Ñîô³ÿ” Àñàìáëå¿ ä³ëîâèõ ê³ë çà îñîáèñòèé âíåñîê
ó â³äðîäæåííÿ äóõîâíîñò³, íàö³îíàëüíî¿ íàóêè òà êóëüòóðè
(2005 ð.)
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МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ

Ì³æíàðîäíà íàãîðîäà ³ìåí³ Ñîêðàòà çà îñîáèñòèé âíåñîê
â ³íòåëåêòóàëüíèé ðîçâèòîê ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà
(2006 ð.)
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МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ

Ì³æíàðîäíà íàãîðîäà
“Êðàùèé ìåíåäæåð ðîêó”
(2006 ð.)
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МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ

“Çîëîòèé Ìåðêóð³é” – ì³æíàðîäíà íàãîðîäà çà îñîáèñòèé âíåñîê
â îçäîðîâëåííÿ åêîíîì³êè Óêðà¿íè òà ðîçâèòîê ³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â
(2003 ð.)
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МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ
ÏÎ×ÅÑÍ² ÍÀÃÎÐÎÄÈ
Ì³æíàðîäíîãî Á³îãðàô³÷íîãî Öåíòðó (Êåìáðèäæ, Àíãë³ÿ)

Ñð³áíà
ìåäàëü
(2005 ð.)

Ïî÷åñíà íàãîðîäà
“Ä³àìàíò Äà Â³í÷³”
(2005 ð.)
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МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ
ÏÎ×ÅÑÍ² ÍÀÃÎÐÎÄÈ
Ì³æíàðîäíîãî Á³îãðàô³÷íîãî Öåíòðó (Êåìáðèäæ, Àíãë³ÿ)

Ì³æíàðîäíèé îðäåí
“Çà çàñëóãè”

Ìåäàëü
“Çà çàñëóãè ó ÕÕ ñòîð³÷÷³”

(2002 ð.)

(1998 ð.)

Ìåäàëü “2000 âèäàòíèõ
³íòåëåêòóàë³â ÕÕ² ñòîð³÷÷ÿ”

Ìåäàëü
“Ëþäèíà ðîêó 1998–1999”

(2001 ð.)

(1999 ð.)
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МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ
²ì’ÿ Âîëîäèìèðà ÌÀÒÂ²ªÍÊÀ çàíåñåíå äî ïðåñòèæíèõ âèäàíü
Ì³æíàðîäíîãî Á³îãðàô³÷íîãî Öåíòðó
(Êåìáðèäæ, Àíãë³ÿ):
“Ì³æíàðîäíèé äîâ³äíèê
â³äîìèõ ³íòåëåêòóàë³â” (1998 ð.)
“Ì³æíàðîäíèé á³îãðàô³÷íèé
äîâ³äíèê” (1998 ð.)
“500 íàéâèäàòí³øèõ ä³ÿ÷³â
íîâîãî òèñÿ÷îë³òòÿ” (1999 ð.)
“2000 âèäàòíèõ ³íòåëåêòóàë³â
ÕÕ² ñòîð³÷÷ÿ” (2002 ð.)
“Âîëîäàð³ Ì³æíàðîäíîãî îðäåíà
“Çà çàñëóãè” (2003 ð.)
“Æèâ³ ëåãåíäè” (2004 ð.);
Àìåðèêàíñüêîãî
Á³îãðàô³÷íîãî ²íñòèòóòó
“Âèäàòí³ ìèñëèòåë³ ÕÕ² ñòîë³òòÿ”
(2002 ð.)

Âèäàííÿ “Âèäàòí³ ìèñëèòåë³ ÕÕ² ñòîë³òòÿ”
Àìåðèêàíñüêîãî Á³îãðàô³÷íîãî ²íñòèòóòó (ñøà)
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МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ
ÏÎ×ÅÑÍ² ÍÀÃÎÐÎÄÈ
Àìåðèêàíñüêîãî Á³îãðàô³÷íîãî ²íñòèòóòó (ÑØÀ)

Ïðåçèäåíòñüêèé çíàê cëàâè

Äèïëîì ëàóðåàòà Ì³æíàðîäíî¿ ïðåì³¿

(2002 ð.)

(1999 ð.)

Äèïëîìàòè÷íèé îðäåí

Ëþäèíà ðîêó 2006

(2001 ð.)

(2006 ð.)
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досягнення у банківській діяльності

Âñåñâ³òíüî â³äîìèì æóðíàëîì “The Banker”
çà ðåçóëüòàòàìè íåçàëåæíî¿ êîìïëåêñíî¿ îö³íêè ïîêàçíèê³â ðîáîòè
Ïðîì³íâåñòáàíêó ïðèñâîºíî çâàííÿ “Áàíê ðîêó â Óêðà¿í³”
(2003 ð.)
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досягнення у банківській діяльності

Æóðíàë “The Banker” äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü âèçíàâ Ïðîì³íâåñòáàíê
“Áàíêîì ðîêó â Óêðà¿í³”, ùî º àâòîðèòåòíîþ îö³íêîþ
âèñîêî¿ ÿêîñò³ éîãî ä³ÿëüíîñò³ ³ íàä³éíîñò³
(2004 ð.)
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досягнення у банківській діяльності

Æóðíàë “The Banker” óòðåòº âèçíàâ Ïðîì³íâåñòáàíê
“Áàíêîì ðîêó â Óêðà¿í³” çà âèñîêó ÿê³ñòü áàíê³âñüêèõ ïîñëóã,
íàä³éí³ñòü òà áåçäîãàííó ðåïóòàö³þ
(2006 ð.)
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досягнення у банківській діяльності

“Êðàùå ï³äïðèºìñòâî ªâðîïè” –
â³äçíàêà Àñàìáëå¿ ä³ëîâèõ ê³ë Óêðà¿íè â ðàìêàõ
ì³æíàðîäíî¿ ³ì³äæåâî¿ ïðîãðàìè «Ë³äåðè ÕÕ² ñòîë³òòÿ»
(2006 ð.)
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досягнення у банківській діяльності

Ïî÷åñíèé äèïëîì Ñïîíñîðà Íàö³îíàëüíîãî ²ì³äæó Óêðà¿íè
çà âàãîìèé âíåñîê ó ï³äâèùåííÿ ì³æíàðîäíîãî ³ì³äæó Óêðà¿íè
(2002 ð.)
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Михайлівський Золотоверхий собор у Києві

Відомий в Україні та за її межами меценат Володимир Матвієнко підтримує
мистецтво, культуру, освіту. На посаді Голови Правління Промінвестбанку
В.П. Матвієнко займав активну громадську позицію, вважаючи служіння інтересам
суспільства обов’язком керівника провідної фінансової установи України. Завдяки
такій свідомій державницькій позиції Промінвестбанк у 1992–2008 роках брав
активну участь у реалізації різноманітних суспільно вагомих проектів, спрямувавши
на розвиток національної науки, культури, мистецтва та спорту понад 100 млн грн.
Благодійну допомогу банку відчули знедолені діти та інваліди, ветерани
війни. Фінансовою підтримкою Промінвестбанку скористалися Інститут хірургії
та трансплантології АМН України, Донецький протипухлинний центр, Запорізька
обласна протиракова асоціація, Запорізький фонд «Здорове покоління», лікарні та
медичні об’єднання в регіонах України. Значні кошти були надані на будівництво
та реставрацію храмів. Зокрема, Промінвестбанк брав участь у відродженні
таких святинь, як Михайлівський Золотоверхий собор, Успенський собор КиєвоПечерської лаври, комплекс Кафедрального собору (Запорізька область), храм
Свято-Покровської церкви (Херсонська область), храм Святого Миколая (Київська
область) та багато інших.
Відгукується Голова Правління Промінвестбанку В.П. Матвієнко і на потреби
місцевих органів влади. Завдяки благодійницькій допомозі банку кияни мають
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Будівля нового дитячого садочка для маленьких киян

можливість користуватися тролейбусами, вагоном метро, придбаним для міста за кошти Промінвестбанку. До послуг жителів і гостей Києва оновлений
за участю Промінвестбанку Залізничний вокзал. У 2007 році Промінвестбанк
подарував киянам і новий дитячий садочок на 60 місць для дітей із вадами мови.
Багато уваги В.П. Матвієнко приділяє відродженню свого рідного села Білка
Коростенського району Житомирської області. У селі збудовано Будинок культури,
де відкрито «Музей історії села Білка», Медично-оздоровчий центр, школу, яка
носить ім’я В.П. Матвієнка. Побудовано двоповерховий житловий комплекс,
комплекс «Молодіжна естрада», кав’ярню, водогін артезіанської води. Здійснено
телефонізацію міста Коростеня та сіл Коростенського району, у с. Щорсівка
Коростенського району відкрито філію лікарні Святої Олени для самотніх людей
літнього віку. У 2012 році центральний майдан села Білка названий на честь
Володимира Матвієнка, а вдячні білківчани встановили у центрі рідного села
стелу на честь 75-річчя свого видатного земляка.
В.П. Матвієнко на волонтерських засадах надає фінансову допомогу
військовослужбовцям України — учасникам бойових дій та членам їхніх сімей.
Патріотичні пісні Володимира Матвієнка підтримують бойовий дух українських
бійців, які знаходяться на передовій, захищаючи свободу, незалежність і
територіальну цілісність України.
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Майдан Володимира Матвієнка в селі Білка

Зустріч Володимира Матвієнка із земляками у селі Білка
Коростенського району Житомирської області
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