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Народився 23 липня 1945 р. в с. Дунаїв Пере миш-
лянського району Львівської області. Навчався 
в Дунаївській середній школі. Три роки відслу-

жив у армії (м. Одеса).
У 1968–1973 рр. навчався на радіотехнічному фа-

культеті Львівського ордена Леніна політехнічно-
го інституту за спеціальністю «Радіотехніка». Вся по-
дальша трудова діяльність Ю. Я. Бобала пов’язана 
з Львівською політехнікою. Після закінчення інститу-
ту працював завідувачем навчальної лабораторії ка-
федри радіотехнічних систем та пристроїв радіотех-
нічного факультету (РТФ), згодом був переведений на 
посаду асистента цієї ж кафедри.

У 1980–1983 рр. навчався в цільовій аспірантурі 
Московського авіаційного інституту ім. С. Орджоні-
кідзе. У 1985 р. захистив дисертацію на здобуття нау-
кового ступеня кандидата технічних наук за спеціаль-
ністю 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи». 
У 1995 р. Юрію Ярославовичу присвоєно вчене звання 
старшого наукового співробітника.

Після захисту дисертації працював у галузевій 
 науково-дослідній лабораторії РТФ ЛПІ та за суміс-
ництвом — на кафедрі теоретичної радіотехніки та 

 радіовимірювань, спочатку на посаді асистента, по-
тім —  доцента.

У 2004 р. Ю. Я. Бобалу присвоєно вчене звання про-
фесора кафедри теоретичної радіотехніки та радіови-
мірювань. У 2010 р. захистив дисертацію та здобув на-
уковий ступінь доктора технічних наук.

Перебуваючи на посадах заступника проректора 
з наукової роботи (1986–2004) та проректора з науко-
вої роботи (2004–2005), Ю. Я. Бобало координував нау-
кову та науково-технічну діяльність університету за 
перспективними напрямами розвитку науки і техні-
ки, займався організацією виконання держбюджетних 
фундаментальних досліджень та прикладних розро-
бок, а також госпдоговірних науково-дослідних робіт, 
здійснював контроль за станом підготовки кадрів ви-
щої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру.

З жовтня 2005 р. проф. Ю. Я. Бобало — перший 
проректор Національного університету «Львівська 
політехніка». За його безпосередньою участю розроб-
лено та впроваджено в навчальний процес нові освітні 
технології навчання відповідно до вимог Болонської 
декларації. Запроваджено нову систему оцінювання 
знань та визначення рейтингу студентів, метою якої є 
стимулювання систематичної та самостійної роботи 
студентів, підвищення якості знань та об’єктивності 
їхньої оцінки, спонукання їх до активного, свідомого 
навчання, самостійного оволодіння знаннями, вияв-
лення і розвитку їхніх творчих здібностей.

Працює над реалізацією Концепції з комп’ю-
теризації та інформатизації Львівської політехніки, 
яка передбачає забезпечення якісного функціонуван-
ня комп’ютерних та інформаційних систем, орієн-
тованих на вирішення конкретних інформаційних 
проблем у навчально-науковій діяльності, розши-
рення можливостей передавання інформації науко-
во-освітній спільноті, а також розвиток методичного, 
 наукового та господарського потенціалу університету.

У квітні 2007 р. Юрія Ярославовича обрано рек-
тором Національного університету «Львівська полі-
техніка». За активного сприяння професора в універ-
ситеті реалізується курс на підвищення якості освіти 
та її відповідності європейським нормам на основі но-
вих державних стандартів освіти, створюються умови 
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для мобільності студентів і викладачів в Україні та за 
її межами, проводиться узгодження вітчизняних нау-
кових ступенів з  європейськими, розроблення та за-
провадження дієвої системи здобуття освіти протягом 
життя.

Предметом його уваги є інтеграція наукових дослі-
джень і освітнього процесу на всіх рівнях підготовки 
фахівців, удосконалення механізму організації науко-
вої діяльності університету, орієнтація структурних 
підрозділів на сучасні напрями науки, високі техноло-
гії та інноваційний сектор в економіці, науці і техніці, 
входження у світовий науково-освітній простір.

Велике значення в діяльності проф. Ю. Я. Бобала 
має реалізація політики щодо наукової та матеріаль-
ної підтримки молодих учених. Він запровадив систе-
му університетської грантової підтримки.

За результатами національних рейтингів Львівська 
політехніка під умілим керівництвом ректора входить 
у десятку найкращих університетів України.

Юрій Ярославович успішно поєднує адміністра-
тивну та наукову діяльність. Його наукові інтереси зо-
середжені в галузі надійнісного проектування радіое-
лектронної апаратури. Є автором понад 220 наукових 
праць, серед яких дев’ять монографій, п’ять підруч-
ників та дев’ять навчальних посібників. Підготував 
доктора та чотирьох кандидатів наук.

За особистий вагомий внесок у розвиток вітчизня-
ної освіти Ю. Я. Бобало нагороджений орденом кня-
зя Ярослава Мудрого IV та V cтупенів (2015, 2009), 
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2012). У 2006 р. 
йому присвоєно почесне звання «Заслужений пра-
цівник освіти  України». Нагороджений Грамотою 
Верховної Ради України (2004), Почесною грамо-
тою Кабінету Міністрів України (2009), відомчими 

 за охочувальними відзнаками Міністерства освіти 
і науки України — нагрудними знаками «Петро Мо-
гила» (2005), «За наукові досягнення» (2008), «Відмін-
ник освіти  України» (2004).

У 2012 р. Сенат Вроцлавської політехніки (Поль-
ща) присвоїв Ю. Я. Бобалу почесний ступінь Doctor 
Honoris Causa.

Також серед нагород Юрія Ярославовича відзнака 
Міністерства оборони України «Знак пошани» (2007), 
відзнака Патріарха Київського і всієї Руси-України 
 Філарета — орден Святого Юрія Переможця (2008), 
відзнака Державної служби спеціального зв’язку та за-
хисту інформації України — нагрудний знак «15 років 
спеціальному зв’язку України» (2008) тощо.
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