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ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ  
ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН

Народився 02 вересня 1932 р. у с. Окснар 
Ширяївського району Одеської області. 
У 1956 р. закінчив Одеський ветеринар-

ний інститут. З 1959 р. по 1962 р. навчався в аспі-
рантурі Всесоюзного інституту експериментальної 
ветеринарії за фахом вірусологія (м. Москва). Упро-
довж 1962-1966 рр. працював молодшим науковим 
співробітником, потім завідувачем лабораторії ге-
нетики вірусів, старшим науковим співробітником 
Всесоюзного науково-дослідного ящурного інсти-
туту МСГ СРСР (м. Володимир); з 1966 р. по 1969 р. 
працював в Інституті поліомієліту і вірусних енце-
фаломієлітів АМН СРСР, у 1966-1967 рр. – старший 
науковий співробітник Всесоюзного науково-до-
слідного інституту ветпрепаратів МСГ СРСР (м. 
Москва).  З 1969 р. по 1980 р. – завідувач лаборато-
рії вірусології тварин Головного НДІ сільськогоспо-
дарської мікробіології. Упродовж 1981-1997 рр. – 
директор Головного НДІ сільськогосподарської 
мікробіології і завідувач лабораторії. З 1998 р. – за-
відувач лабораторії генетики і імунології Інституту 
ветеринарної медицини УААН (м. Київ). 

Вченим встановлено раніше невідомі хвороби 
свиней – ентеровірусний гастроентерит та ентеро-
вірусна пневмонія свиней, які в 1978 р. ГУВ СРСР 

затверджено як нові нозологічні одиниці. Ство-
рені ним набори діагностикумів даних хвороб. 
В. П. Романенком за результатами проведених до-
сліджень встановлено 14 нових, раніше невідо-
мих серотипів ентеровірусів свиней, референтні 
штами яких захищено авторськими свідоцтвами 
колишнього СРСР. На підставі цього створено 
Національну колекцію ентеровірусів свиней. 

Вчений молекулярно-генетичними методами 
довів, що всі види мікобактерій туберкульозу, які 
вважаються окремими збудниками туберкульозу 
у людей, тварин і птахів, є одним збудником. Ав-
тор понад 300 праць, має 19 авторських свідоцтв, 
3 патенти.  Підготував 6 кандидатів наук. Вченого 
обрано у 1990 р. членом-кореспондентом УААН, 
у 1995 р. – дійсним членом (академіком) УААН 
(епізоотологія, інфекційна патологія і онкологія); 
він є членом Європейської асоціації ветеринар-
них вірусологів. 

У 1977 р. нагороджений Грамотою Академії 
наук Республіки Куба, Головний комітет ВДНГ 
СРСР в 1986 р. нагородив В. П. Романенка срібною 
медаллю. У 2003 р. – присвоєно почесне звання 
заслуженого діяча науки і техніки України. Наго-
роджений двома медалями.
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