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Народився 24 березня 1966 р. у м. Бучач Терно-
піль ської області в сім’ї репресованих. У 1983 р. 
вступив до Львівського політехнічного інс-

титуту за спеціальністю «Прилади точної механіки». 
Навчання неабияк вплинуло на формування Миколи 
Івановича як особистості, сприяло розширенню його 
світогляду. У стінах Львівської політехніки він здобув не 
тільки знання, а й уміння вчитися та розвиватися само-
тужки, мислити логічно й масштабно.

Трудову діяльність М. І. Кміть розпочав у 1990 р. як інже-
нер-конструктор НВО «Ватра» (м. Тернопіль). У 1992 р. став 
співзасновником і головою правління АТ «Ін вест-Центр». 
У 1996–2004 рр. — співзасновник ВАТ «Мор шинський за-
вод мінеральних вод «Оскар» і голова правління ВАТ «Нова» 
з виробництва та національної дистрибуції мінеральної 
води «Моршинська». У 2004–2008 рр. —  генеральний ди-
ректор холдингу «IDS Group Ukraine», що об’єднав найбіль-
ших виробників мінераль них вод України («Моршинська», 
«Миргородська», «Трус кавецька»), зайнявши понад 30% 
ринку. У 2008 р. був призначений в. о. голови Львівської об-
ласної державної адміністрації, а з вересня 2008 до квітня 
2010 р. працював головою Львівської ОДА. Результати дер-
жавницької праці Миколи Кмітя були високо оцінені й від-
значені Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, 
орденом «За заслуги» III та ІІ ступенів.

Велике місце в житті М. І. Кмітя займає громадська ді-
яльність. У вересні 2010 р. він очолив футбольний клуб 
«Скала» та створив дитячу академію футболу (м. Моршин). 
Є співорганізатором міжнародного турніру з боксу «Кубок 
Карпат», інших спортивних і культурних заходів, першим 
віце-президентом Професійної футбольної ліги України, 
провадить сенаторську діяльність в Українському като-
лицькому університеті. Микола Іванович активно підтри-
мує зв’язок із рідним вишем, входить до наглядової ради 
НУ «Львівська політехніка». У травні 2013 р. відбулось від-
криття першої на Прикарпатті сонячної електростанції 
«Богородчанська-1», головою наглядової ради якої був об-
раний Микола Кміть. Разом із партнерами він працює над 
вирішенням питань, пов’язаних із розвитком у регіоні аль-
тернативної енергетики, розв’язанням соціальних проб-
лем, розбудовою інфраструктури.

Найцінніше у житті Миколи Івановича Кмітя — це 
його родина. Сімейним щастям він також зобов’язаний 
Львівській політехніці, де навчався на одному факуль-
теті з майбутньою дружиною Світланою. Подружжя ви-
ховало двох чудових дітей — Дану та Назарія.
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Народився 22 лютого 1953 р. в с. Зелене Гуся-
тинського району Тернопільської області в ро дині 
Тимофія Івановича Когута (26.05.1921–10.10.1998) 

й Олени Миколаївни Когут (Продиус, нар. 26.01.1925).
У 1970–1975 рр. навчався на електрофізичному фа-

культеті Львівського політехнічного інституту за спеці-
альністю «Напівпровідникові прилади». При кафедрі на-
півпровідникової електроніки Львівської політехніки Ігор 
Тимофійович також закінчив аспірантуру та докторан-
туру, захистив кандидатську (1993) та докторську (2010) 
дисертації за спеціальністю «Твердотільна електроніка».

У 1975–2000 рр. працював у електронній промисло-
вості — у спеціальному конструкторсько-технологічному 
бюро «Орізон» при ВАТ «Родон» (м. Івано-Франківськ), 
куди був скерований після закінчення ЛПІ. Обіймав по-
сади інженера-конструктора, начальника КБ, начальника 
відділу мікроелектроніки, консультанта директора СКТБ.

Неодноразово був головним конструктором НДДКР 
зі створення нових виробів інтегральної електроніки. Під 
його керівництвом були розроблені спеціалізовані обчис-
лювальні мікросхеми для калькуляторів, спеціалізовані 
однокристальні ЕОМ управління телевізійними прийма-
чами, мікропроцесорні ВІС, НВІС статичної пам’яті тощо, 
які серійно випускалися упродовж багатьох років.

Із 2000 р. І. Т. Когут працює у Прикарпатському націо-
нальному університеті імені Василя Стефаника: доцентом, із 
2010 р. — професором кафедри радіофізики та електроніки, 
а з 2012 р. — завідувачем кафедри комп’ютерної інженерії та 
електроніки. Член спеціалізованих учених рад із захисту ди-
сертацій.

Сфера наукових інтересів Ігоря Тимофійовича: дослі-
дження та розробка перспективної елементної бази для 
обчислювальної техніки, спеціалізованих комп’ютерних 
систем для систем управління, сенсорної електроніки, 
мікросистем-на-кристалі на основі перспективних мікро-
електронних технологій великих і надвеликих інтеграль-
них схем зі структурами «кремній-на-ізоляторі», зокрема 
і їх тривимірними архітектурами. Автор понад 200 науко-
вих праць, монографії, навчальних посібників, 45 винахо-
дів. Нагороджений медаллю ВДНГ СРСР (1988).

Ігор Когут пишається тим, що навчався й упро-
довж багатьох років співпрацює із НУ «Львівська полі-
техніка». Брат Ігоря Тимофійовича Микола (1950 р. н.) — 
також випускник Львівської політехніки, він здобув 
освіту на геодезичному факультеті за спеціальністю 
«Астрономогеодезія» (1968–1973).




