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ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ЯКИМОВИЧА МАРТИНЕНКА 

 
 

23 квітня 2007 року на 61 році життя 

перестало битися серце нашого колеги, 

завідувача кафедри менеджменту 

підприємницької діяльності, Заслуженого 

раціоналізатора України, Заслуженого 

винахідника України, доктора технічних 

наук, професора Мартиненка В.Я. 

Володимир Якимович Мартиненко 

народився 21 січня 1947 року у 

м.Тернополі в сім’ї службовців. За 

національністю – українець. У 1966 році 

закінчив Бережанську середню школу №1, 

а з 1965 до 1970 року навчався в 

Тернопільському державному технічному 

університеті імені Івана Пулюя (на той час 

Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту). У 1970-1971 

році – служба в Радянській армії. Опісля і аж до 2001 р. Володимир 

Якимович працював конструктором, начальником технологічної 

лабораторії, заступником головного технолога, заступником технічного 

директора, директором ДП «Центр технічного розвитку» ВАТ 

«Тернопільський комбайновий завод». 

За сумісництвом з 1994 року Мартиненко В.Я. – доцент кафедри 

технології машинобудування ТДТУ імені Івана Пулюя, а з 1999 року - 

доцент кафедри технічної механіки. Звання доцента отримав у 1995 році. 

Кандидатську дисертацію на тему «Розробка конструкцій і 

визначення експлуатаційних параметрів очисників головок коренеплодів» 

захистив в 1993 році. У 2000 році – захист докторської дисертації на тему 

«Механіко-технологічні основи підвищення ефективності робочих органів 

гичкозбиральних машин». 

З 2001 року Володимир Якимович перейшов на постійну роботу в 

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя 

професором кафедри технічної механіки і сільськогосподарського 

машинобудування, останні п’ять років працював завідувачем кафедри 

менеджменту підприємницької діяльності. 

Мартиненко В.Я. опублікував 84 наукові праці, одну монографію,  

7 навчально-методичних робіт, мав 126 авторських свідоцтв і патентів на 

винаходи, нагороджений дипломами ВДНГ СРСР і ВДНГ України, 
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грамотою Президії Верховної Ради України, був членом докторської 

спеціалізованої вченої ради Тернопільського державного технічного 

університету імені Івана Пулюя і кандидатської спеціалізованої вченої 

ради Луганського національного аграрного університету, членом 

редакційних колегій Вісника Тернопільського державного технічного 

університету імені Івана Пулюя та Галицького економічного вісника. 

Володимир Якимович став першим завідувачем кафедри 

менеджменту підприємницької діяльності, викладав дисципліни: основи 

підприємництва, теорія і практика бізнесу, антикризове управління в 

малому бізнесі. 

Багатогранна діяльність Мартиненка Володимира Якимовича за 

різними напрямами наукової діяльності дозволила йому проводити успішні 

проекти з трансферу технологій та комерціалізації інновацій в Центрі 

маркетингу й інтелектуальної власності, який він очолював. 

Володимир Якимович Мартиненко був прекрасним чоловіком, 

люблячим батьком двох доньок і дідусем двох онуків. 

Усіх нас, співробітників, колег, випускників університету, вчених з 

різних куточків України, охоплює біль великої втрати. 

Пам’ять про Володимира Якимовича Мартиненка, промисловця-

машинобудівника, відомого вченого, яскравого винахідника, мудрого 

педагога і наставника, добру людину, назавжди залишиться в наших 

серцях. 

 

Редколегія Вісника Тернопільського 

державного технічного 

університету 

 


