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Кузьмін Олег Євгенович — д-р екон. наук, проф., за 
наполегливу, цілеспрямовану й самовіддану працю 
нагороджений почесним званням «Заслужений 

працівник народної освіти України», орденом «За заслу-
ги» III ступеня, нагрудними знаками «Петро Могила», 
«Відмінник освіти України», медаллю «15 років Збройних 
сил України», нагрудним знаком Львівської обласної 
ради. О. Є. Кузьмін — академік Української академії 
наук, Академії підприємництва та менеджменту України, 
Транспортної академії України, Академії економічних 
наук України та Академії наук вищої освіти України.

Підготовка інженерів-економістів у Львівській 
політехніці розпочалася на інженерно-економічно-
му факультеті. Його створено у 1965 р., а перший на-
бір студентів здійснено у 1996 р. Деканами інженерно-
економічного факультету були: канд. екон. наук, доц. 
П. І. Козін (1965), д-р екон. наук, проф. І. О. Тивончук 
(1966), канд. екон. наук, доц. Б. Г. Бабак (1966–1976), 
д-р екон. наук, проф. П. П. Бондарєв (1976–1991), канд. 
екон. наук, проф. С. В. Паранчук (1991–1995), д-р екон. 
наук, проф., О. Є. Кузьмін (з 1995 р. і до сьогодні).

У 1995 р. інженерно-економічний факультет реор га-
нізовано у факультет економіки і менеджменту. У 2001 р. 
на основі факультету економіки і менеджменту створе-
но Інститут економіки і менеджменту (ІНЕМ).

У різні роки кафедри факультету очолювали д-р екон. 
наук, проф., акад. С. М. Ямпольський (ректор Львівської 
політехніки), доктори економічних наук, професори 

М. І. Шраг, О. П. Сідоров, Й. М. Петрович, С. І. Процик, 
В. Й. Бородкін, д-р техн. наук, проф. С. Г. Васільєв та ін.

Інститут економіки і менеджменту Національного 
університету «Львівська політехніка» уже понад 70 ро-
ків здійснює підготовку висококваліфікованих еко-
номічних кадрів. Інститут сьогодні — один із лідерів 
економічної та менеджерської бізнес-освіти не тільки 
Західного регіону, а й усієї України. У своїй структурі він 
об’єднує вісім кафедр:

1.  Кафедра економіки підприємства та інвестицій (за-
відувач — канд. екон. наук, проф., академік Акаде-
мії будівництва України В. В. Козик; нагороджений 
нагрудними знаками «Петро Могила» та «Відмінник 
освіти України»).

2.  Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльнос-
ті (завідувач — д-р екон. наук, проф., академік Акаде-
мії економічних наук України О. Г. Мельник).

3.  Кафедра маркетингу і логістики (завідувач — д-р 
екон. наук, проф., академік Академії економічних 
наук України, заслужений працівник освіти Украї-
ни Є. В. Крикавський; нагороджений нагрудним зна-
ком «Відмінник освіти України»).

4.  Кафедра менеджменту і міжнародного підприємницт-
ва (завідувач — д-р екон. наук, проф. О. В. Пирог).

5.  Кафедра менеджменту організацій (завідувач — д-р 
екон. наук, доц. О. І. Карий).

6.  Кафедра менеджменту персоналу та адмініструван-
ня (завідувач — д-р екон. наук, проф. Г. М. Захарчин; 
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нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти 
 України»).

7.  Кафедра обліку та аналізу (завідувач — канд. екон. 
наук, проф., академік Академії економічних наук 
України, заслужений працівник освіти України 
А. Г. Загородній; нагороджений нагрудними знаками 
«Петро Могила», «Відмінник освіти України», меда-
лями «15 років Збройних сил України», «За сприяння 
Збройним силам України»).

8.  Кафедра фінансів (завідувач — д-р екон. наук, 
проф., академік Академії економічних наук  України 
І. В. Алексєєв; нагороджений нагрудними знаками 
«Петро Могила» та «Відмінник освіти України»).
На кафедрах ІНЕМ працюють близько 30 докторів 

економічних наук, професорів та понад 250 доцентів, 
кандидатів економічних наук. Свідченням високого рів-
ня фаховості професорсько-викладацького складу інс-
титуту є здобуті відзнаки Президента України, Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства 
освіти і науки України, Національної академії наук Укра-
їни, Національної академії педагогічних наук України, 
Львівської облдержадміністрації, Львівської обласної 
ради, Львівської політехніки тощо. Засвідчують чималі 
здобутки професорсько-викладацького складу інститу-
ту й здобуті міжнародні та вітчизняні гранти, сертифіка-
ти, захищені дисертації, а також публікації у провідних 
світових і вітчизняних наукових виданнях.

У стінах ІНЕМ працюють відомі в освітніх і науко-
вих колах особистості, зокрема доктори економічних 
наук, професори Олег Кузьмін, Ольга Мельник, Гали-
на Захарчин, Євген Крикавський, Наталія Чухрай, Уля-
на Садова, Жанна Поплавська, Ігор Алєксєєв, Йосиф 
Пет рович, Ігор Скворцов, Ольга Мних, Микола Одре-
хівський, Нестор Шпак, Марія Бондарчук, Ольга Пирог, 
Ігор Олексів, Неллі Георгіаді, Ігор Яремко, Олег Карий, 
Ірина Хома, професори Василь Козик, Анатолій Заго-
родній, Ліана Чернобай, Галина Партин, доценти Во-
лодимир Шквір, Роман Хом’як, Петро Стецюк, Степан 

 Паранчук, Володимир Кічор, Олександр Скибінський 
та чимало інших.

Інститут економіки і менеджменту здійснює підго-
товку фахівців відповідно до вимог світового освітньо-
го простору. Для виконання відповідних завдань ведеть-
ся активна співпраця із бізнесом, уніфікуються освітні 
програми підготовки фахівців з економіки і менедж-
менту, впроваджуються сучасні інформаційні техноло-
гії, розвивається міжнародна співпраця з провідними 
університетами та науковими центрами, модернізується 
матеріально-технічна база, удосконалюється методичне 
забезпечення, розвиваються творчі зв’язки з підприєм-
ствами, організаціями, банківськими установами, орга-
нами державного управління тощо.

Інноваційні технології і методи навчання супрово-
джують студента протягом усього періоду його навчання. 
ІНЕМ — це сучасні аудиторії, спеціалізовані комп’ютерні 
лабораторії, новітнє устаткування, завдяки чому кожен 
студент отримує доступ до найновіших технологій муль-
тимедійного світу. У навчальному процесі використову-
ються відеоконференції. Кожен студент інституту може 
поглиблювати свої знання дистанційно за допомогою ме-
режі Віртуального навчального середовища.

Із перших років навчання викладання чималої кіль-
кості дисциплін за вибором студента здійснюється як 
українською, так і іноземними мовами. Під час навчан-
ня студенти мають змогу здобувати міжнародні сер-
тифікати — інформаційні, мовні, економічні, що під-
вищує їхню конкурентоспроможність на ринку праці. 
Кращі студенти Інституту економіки і менеджменту 
отримують різноманітні стипендії, зокрема Львівської 
політехніки, урядів іноземних держав, бізнес-структур, 
органів державної влади тощо. Усі студенти ІНЕМ за не-
обхідності забезпечуються поселенням у гуртожитки.

Студенти Інституту економіки і менеджменту 
під час навчання мають змогу здобути паралельно 
диплом іноземного навчального закладу у ме жах 
програми мобільності студентів і викладачів   згідно 
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з Болонською декларацією. Налагоджені міжна-
родні контакти ІНЕМ із провідними іноземними 
університетами забезпечують можливість студен-
там поглиблювати знання іноземних мов, здобу-
вати освіту на міжнародному рівні, а також про-
ходити практику за кордоном. Зокрема, укладені 
відповідні угоди із Краківським гірничо-металур-
гійним університетом (Польща), Вищою фаховою 
школою Ліппе і Гюкстер (Німеччина), Суспільною 
академією наук (Польща), Економічним універси-
тетом (Словаччина), Жешувською політехнікою 
(Польща), Університетом ім. Матея Бела (Словач-
чина), Вищою школою бізнесу у Домброві-Гурні-
чій (Польща), Економічною академією (Польща), 
Вищою школою менеджерських кадрів (Польща), 
Університетом інформаційних технологій та ме-
неджменту (Польща), Угорським національним 
економічним університетом (Угорщина), Вищою 
технічно-економічною школою в Ярославі (Поль-
ща), Санкт-Петербурзьким державним інженерно-
економічним університетом (Російська Федерація), 
Інститутом економіки малих і середніх підприємств 
Віденського економічного університету (Авст рія), 
Університетом прикладних наук (Німеччина), Ви-
щою школою маркетингового управління та іно-
земних мов (Польща), Громадською вищою шко-
лою підприємництва та управління (Польща) 
тощо. Зокрема, понад 100 студентів інституту що-
річно під час навчання у магістратурі паралельно 
навчаються у Вищій школі бізнесу у Домброві-Гур-
нічій (Польща) та у Краківському гірничо-мета-
лургійному університеті (Польща). Студенти інсти-
туту беруть активну участь у різних міжнародних 
програмах обміну.

Для розвитку індивідуальних здібностей і талан-
тів студентів Інститут економіки і менеджменту про-
понує значне різноманіття наукових гуртків, спор-
тивних секцій, культурно-масових заходів, дискотек, 

а також можливість реалізуватися у різних проектах 
студентського самоврядування. У розпорядженні сту-
дентів — бібліотеки Львівської політехніки та ІНЕМ, 
сучасні комп’ютеризовані лабораторії, спорткомп-
лекси, бази відпочинку. Студенти інституту вміють 
навчатися і веселитися. Вони беруть активну участь 
в університетських фестивалях художньої самодіяль-
ності «Весна політехніки», «Осінь політехніки», «Міс 
політехніки», «День першокурсника», «День еконо-
міста», «Дебют першокурсника», у конкурсі талантів 
ІНЕМ, діяльності художніх колективів «Просвіти», 
а також у різноманітних спортивних заходах Львів-
ської політехніки.

В Інституті економіки і менеджменту навчаєть-
ся багато іноземних студентів із різних куточків світу 
(Німеччина, Російська Федерація, Білорусь, Марокко, 
Ангола, Еквадор, Демократична Республіка Конго, Азер-
байджан, Молдова, В’єтнам, Іран, Польща тощо). Завдя-
ки цьому створені можливості пізнання різних культур 
та національностей, а також налагодження корисних 
контактів.

Інститут економіки і менеджменту сьогодні — це:
–  понад 70-річний досвід підготовки висококваліфіко-

ваних економістів та менеджерів, і надання високо-
якісних освітніх послуг;

–  фаховий професорсько-викладацький колектив, по-
над 90% якого становлять професори та доценти 
з науковими ступенями докторів і кандидатів еконо-
мічних наук;

–  міжнародне визнання диплому;
–  працевлаштування за фахом;
–  можливість здобути паралельно диплом європейсь-

кого університету;
–  поглиблене вивчення іноземних мов, використан-

ня новітніх методів навчання, викладання дисцип-
лін іноземними мовами, заняття у комп’ютерних 
лабораторіях із найсучаснішим спеціалізованим 
програмним забезпеченням;
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–  безкоштовний доступ до сучасної навчально-нау ко-
вої літератури та мережі Інтернет;

–  забезпечення гуртожитками;
–  розвинена міжнародна співпраця із провідними уні-

верситетами та науковими центрами;
–  врахування у навчальному процесі найсучасніших до-

сягнень європейської та світової освітньої практики;
–  висока оцінка якості підготовки фахівців з боку ро-

ботодавців;
–  можливість продовжити навчання в аспірантурі, 

а згодом і в докторантурі;
–  участь у тематичних навчально-пізнавальних екс-

курсіях та студентських наукових заходах;

–  зустрічі з відомими представниками бізнесу, 
 політики, освіти, спорту, культури, мистецтва 
тощо;

–  можливість самореалізуватися в колективах ху-
дожньої самодіяльності за усіма видами творчос-
ті, у волонтерських програмах та соціальних про-
ектах; використовувати сучасні спорткомплекси, 
басейни, палаци спорту, спортивні майданчики, 
бази відпочинку тощо; пройти військову підго-
товку.
Інститут економіки і менеджменту Львівської полі-

техніки — це вибір, який допоможе у майбутньому. 
ІНЕМ — це вікно у світ успіху і визнання.

спеціальності та спеціалізації, за якими здійснюється підготовка студентів  
у Навчально-науковому інституті економіки і менеджменту

спеціальності код спеціалізації магістратури

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Економіка 051 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
Прикладна економіка

Міжнародні економічні відносини 056 Міжнародна економіка

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Облік і оподаткування 071 Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та 
страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент 073 Менеджмент організацій і адміністрування  
(за видами економічної діяльності)
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Логістика
Менеджмент інноваційної діяльності
Бізнес-адміністрування
Управління інноваційною діяльністю

Маркетинг 075 Маркетинг

Вручення директором Навчально-наукового інституту 
економіки і менеджменту, д-ром екон. наук, проф. Олегом 

Кузьміним дипломів випускникам-магістрам

Участь викладачів і студентів інституту у Міжнародному 
молодіжному проекті «Youth dialogue for understanding and 

diversity» у м. Батумі (Грузія)




