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Випускник 
інженерно-економічного 
факультету (1988)

Голова державної екзаменаційної 
комісії та рецензент дипломних 
робіт на кафедрі економіки 
підприємництва та інвестицій 
НУ «Львівська політехніка»

Народився 22 січня 1955 р. у м. Поморяни 
Поморянського району Львівської області в бага-
тодітній родині. Батько, Йосип Антонович, пра-

цював на різних посадах у районному центрі. Мати, Марія 
Михайлівна, — в місцевій молочарні (пункт прийому та 
переробки молока) Золочівського молокозаводу. У шкільні 
роки Роман Йосипович був надзвичайно активним і непо-
сидючим. Грав у шкільному духовому оркестрі та Народному 
ансамблі сопілкарів місцевого будинку культури.

У 1972 р. вступив до Львівського будівельного техні-
куму, провчившись рік, був призваний до лав Радянської 
армії. Закінчив сержантську школу в м. Харкові та продо-
вжив службу у Прибалтійському військовому окрузі — 
у військовій частині біля м. Лієпаї. Згодом пройшов курси 
офіцерів запасу в м. Калінінграді та демобілізувався 
в 1975 р. Після демобілізації Роман Йосипович продовжив 
навчання в будівельному технікумі, який закінчив у 1978 р.

Того ж року почав працювати старшим техніком, 
а згодом старшим інженером на будівництві Львівського 
заводу кольорових телевізорів ВО «Електрон».

У 1982 р. Р. Й. Галайко став студентом інженерно-еконо-
мічного факультету Львівського політехнічного інституту 
(кафедри економіки та організації будівництва). Група, де на-
вчалося четверо хлопців і двадцять чотири дівчини, була на-
прочуд згуртованою та дружньою. А її старостою був Роман 
Йосипович Галайко. В 1988 р. він закінчив ЛПІ, захистивши 
дипломний проект на тему «Прогнозування продуктивності 
праці у будівництві», який завоював друге місце на республі-
канському конкурсі дипломних проектів вищих навчальних 
закладів України.

З 1986 р. і донині Роман 
Йосипович працює у Львів-
ському обласному коопера-
тивному міжгосподарському 
об’єднанні з агропромисло-
вого будівництва «Львівобл-
агро промбуд». Пройшов шлях 
заступника начальника вироб-
ничого відділу, начальника 
кошторисно-дого вір но го від-
ділу, заступника  голови 
об’єднання з економічних пи-
тань, першого заступника 

 голови об’єднання. Із квітня 2014 р. обіймає посаду голови 
об’єднання. Ветеран праці. За майже 30-річний термін роботи 
Р. Й. Галайка в об’єднанні побудовано сотні об’єктів виробни-
чого та сільськогосподарського призначення, житлових, соці-
ально-культурної інфраструктури.

У 2002 р. Р. Й. Галайко без відриву від виробництва за-
кінчив Національну академію державного управління 
при Президентові України за спеціальністю «Державне 
управління» та захистив магістерську роботу на тему 
«Регіональна політика будівництва житла». Є членом 
Всеукраїнської асоціації магістрів державного управління.

Упродовж ось уже майже 20 років Роман Йосипович пра-
цює за сумісництвом на кафедрі економіки підприємства та 
інвестицій Львівської політехніки головою державної екза-
менаційної комісії та рецензентом дипломних робіт.

У барвистому колі захоплень і вподобань Романа 
Йосиповича Галайка найвагомішими є риболовля та ман-
дрівки. А ще він захоплюється класичними автомобілями. 
Одружений. Разом із дружиною Зоряною виховав сина 
Назара та доньку Олену. Назар Романович — кандидат 
економічних наук, доцент Львівського банківського інс-
титуту Національного університету банківської справи 
Національного банку України. Олена Романівна закін-
чила Львівську політехніку та юридичний факультет ЛНУ 
імені Івана Франка; працює за спеціальністю — юрискон-
сультом-адвокатом.

«Я — найбагатший чоловік, — стверджує Роман 
Йосипович. — Маю чотирьох онуків — усі хлопці, чотирьох 
чудових діточок, кохану дружину, хорошу та здорову сім’ю 

й родину, надійних друзів 
і колег по роботі, привіт них 
сусідів. Усіма ними та мною 
опікується Господь Бог!»

Понад усе Р. Й. Галайко 
цінує дружбу. Він любить 
цитувати слова В. Сміта: 
«Хороші люди принесуть 
Вам щастя, погані люди на-
городять Вас досвідом, ще 
гірші — дадуть урок, а най-
кращі подарують спо-
гади. Та цінувати потрібно 
 кожного».
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