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Народився 2 вересня 1952 р. в с. Верхні Ворота на 
Закарпатті у простій українській сім’ї. Батько, 
Василь Михайлович Козик, працював на різних 

посадах у райцентрі — смт Воловець. Мати, Олена 
Михайлівна Козик, була робітницею на заводі.

В 1968–1971 рр. навчався у Свалявському політехнічному 
технікумі за спеціальністю «Технологія виноробства». 
В 1971 р., після закінчення технікуму, був призваний до лав 
Радянської армії, служив у містах Куляб (Таджикистан) та 
Алгуз (Казахстан). Демобілізувався в чині старшого сер-
жанта. Після звільнення з армії працював на Воловецькому 
соко-винному заводі.

В армії отримав скерування для навчання на 
підготовчому відділенні Львівського політехнічного 
інституту, де й навчався з грудня 1973 до липня 1974 р. У 
1974 р. Василь Васильович Козик вступив на інженерно-
економічний факультет Львівського політехнічного 
інституту за спеціальністю «Економіка і організація 
будівництва». Спеціальність обрав випадково, але дуже 
скоро переконався у правильності вибору. Під час навчання 
був Ленінським стипендіатом. Інститут Василь Васильович 
закінчив із відзнакою в 1979 р. 

Брав активну участь у студентських будівельних за-
гонах: під час навчання — на будовах Тюменської області 
(міста Сугрут і Новоаганськ, 1975–1978 рр.), опісля — в 
Магаданській (1980) та Вологодській (1981–1984) областях. 
Керував студентськими сільгоспзагонами на збиранні вро-
жаю в Миколаївській та Херсонській областях (1979–1991).

З вересня 1979 р. Василь Козик працював на посадах ста-
жиста-викладача, асистента, старшого викладача, доцента 
кафедри економіки і організації будівництва Львівської 
політехніки. Впродовж 1991–2008 рр. був проректором з 
навчальної роботи та питань соціального розвитку та про-
ректором з науково-педагогічної роботи та соціального 
розвитку. Займався питаннями студентського самовряду-
вання університету на базі узагальнення досвіду студентсь-
кого самоврядування Польщі, Німеччини та інших країн. 
На сучасному етапі розвитку Львівської політехніки воно є 
неодмінною та напрочуд важливою складовою навчально-
виховного процесу.

Також Василь Васильович брав участь у розробленні 
засад молодіжної політики Львівської політехніки у складі 
робочої групи МОН України. Займався виконанням 

програми університету з покращення житлового за-
безпечення працівників шляхом будівництва нового 
житла, надання ділянок під забудову та реконструкції 
студентських гуртожитків із переробкою їх на житло для 
працівників.

З 1996 р. й донині працює завідувачем кафедри 
економіки підприємства та інвестицій (колишня кафедра 
економіки і організації будівництва).

У 1987 р. захистив дисертацію на тему «Економічне 
оцінювання виробництва та застосування пластмасових труб» 
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 
З 1991 р. Василь Васильович — доцент кафедри економіки 
і організації будівництва, а з 2008 р. — професор кафедри 
економіки підприємства та інвестицій. Викладає дисципліни 
«Організація виробництва» та «Вступ до економіки 
підприємства».

Коло наукових інтересів В. В. Козика: проблеми 
інноваційної та інвестиційної діяльності підприємства; 
інвестиційна привабливість підприємства, галузі, регіону; 
трансфер технологій; оцінювання ефективності діяльності 
виробничо-господарських структур.

Опублікував близько 240 наукових та навчально-мето-
дичних праць, зокрема п’ять монографій та 14 навчальних 
посібників, із них 11 отримали гриф МОН України.

Василь Васильович Козик підготував 18 кандидатів 
економічних наук. Керує підготовкою аспірантів та 
пошукачів наукового ступеня кандидата економічних 
наук.

Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти 
України» та відзнакою МОН України — нагрудним знаком 
«Петро Могила».

З-поміж захоплень Василя Васильовича — риболовля, 
полювання, футбол та більярд.

Одружений. Дружина Василя Козика Ольга — також 
випускниця Львівської політехніки. Подружжя виховало 
сина Андрій та доньку Олену, які, за прикладом батьків, 
здобувши економічну освіту у Львівській політехніці, 
нині працюють за фахом.

Головний життєвий принцип Василя Васильовича 
Козика: «Завжди допомагай людям, а якщо не можеш — 
не заважай», а життєва філософія будується на словах пісні 
з кінофільму «Земля Санникова»: «Призрачно все в этом 
мире бушующем, есть только миг — за него и держись...»
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