
Професору Кузьміну Олегу Євгеновичу – 70 років

 14 травня виповнилось 70 років від Дня наро-
дження доктора економічних наук, професора, дирек-
тора Навчально-наукового інституту економіки і 
менеджменту Національного університету «Львівська 
політехніка» Кузьміна Олега Євгеновича.

Народився у м. Кам’янка-Бузька Львівської області 
у родині вчителів. У 1966 р. вступив на інженерно-
економічний факультету Львівського політехнічного 
інституту і з того часу його життєвий шлях пов’язаний 
з цим вищим навчальним закладом. Він пройшов 
усі щаблі викладацької роботи починаючи з посади 
асистента у 1971 р. кафедри «Економіка і організація 
машинобудування та приладобудування», потім 
старшого викладача, доцента й професора цієї кафедри. 
У 1991 р. за ініціативи О. Є. Кузьміна створено 
кафедру менеджменту і міжнародного співробітництва, 
яку він очолює і дотепер. У 1995 р. його обрано 

деканом факультету економіки і менеджменту, на базі якого в 2001 р. під його 
керівництвом утворено Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту, 
який став одним з базових осередків економічної освіти і науки в Україні.

У 1977 р. О. Є. Кузьмін захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук на тему «Управління якістю норм праці», а в 1989 р. 
здобув науковий ступінь доктора економічних наук, захистивши дисертацію на 
тему «Системи матеріальних стимулів праці: формування та управління». Наукова 
діяльність О. Є. Кузьміна присвячена теоретичним і прикладним проблемам 
управління підприємствами, інвестиційного та інноваційного менеджменту, 
зовнішньоекономічної діяльності. Учені звання доцента і професора присвоєно в 
1981 та 1991 рр.

У його доробку понад 1100 наукових публікацій, серед них близько 100 моно-
графій і понад 700 наукових статей. Крім того, він є автором понад 20 підручників, 
близько 70 навчальних посібників і близько 250 методичних розробок. Тема-
тика наукових досліджень присвячена фундаментальним і прикладним проб-
лем економіки і менеджменту, управління інвестиційною, інноваційною та 
міжнародною економічною діяльністю. Його по праву вважають засновником 
Львівської наукової школи сучасного менеджменту.

Він брав участь у різноманітних міжнародних проектах: наукова співпраця 
«USAID» з Вейнським державним університетом (США) (1997-2002 рр.) у 
програмах обміну викладачами, узгодження навчальних програм, стажування; 
співробітництво в межах програми «Підтримка розвитку менеджменту та бізнес-
освіти в Україні» (1999-2000 рр.) з університетами Міннесоти, Вищою школою 
бізнесу Св. Томаса (США), Варшавською школою економіки, Ольштинським 
університетом (Польща); співпраця згідно з угодою про співробітництво з 
Міжнародною фінансовою корпорацією, Світовим банком (1991-2001 рр.) у 
контексті наукової співпраці та підготовки спецкурсу «Корпоративне управління»; 
діяльність у проекті TEMPUS – TACIS та ін. Проходив стажування за кордоном, 
зокрема у Франції та Польщі.

Олег Євгенович є членом редколегії науково-практичного журналу «Регіональна 
економіка», відповідальним редактором Вісника Національного університету 
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«Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи 
становлення і проблеми розвитку» та головним редактором англомовного журналу 
«Economics, entrepreneurship, management». 

О. Є. Кузьмін є головою спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських 
і докторських дисертацій за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління 
національним господарством і 08.00.04 Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності) при НУ «Львівська політехніка». Безпосередньо 
під його керівництвом захищено 18 докторських і понад 100 кандидатських 
дисертацій.

Він активно працює над проблемами реформування національної економіки. У 
1993 р. був радником Прем’єр-міністра України та членом Центру економічних 
реформ при Прем’єр-міністрові України і є одним з авторів «Комплексу заходів 
з реформування національної економіки», розробленої Кабінетом Міністрів, у 
90-ті роки очолював групу при Львівській обласній державній адміністрації з 
розроблення Програми приватизації комунального майна у Львівській області, з 
1992 по 2007 рр. – він радник голови Львівської обласної державної адміністрації, 
з 2006 р. – радник з економічних питань міського голови м. Львова. Також він є 
академіком Української академії наук, Академії підприємництва та менеджменту 
України, Транспортної академії України, Академії економічних наук України. 

За вагомий особистий внесок у соціально-економічний, науковий і культурний 
внесок у розвиток Львівської області О. Є. Кузьміну присвоєно звання «Заслужений 
працівник народної освіти України» (1999 р.), також він нагороджений багатьма 
відзнаками та почесними грамотами як на державному, так і регіональному рівнях.

Редакційна колегія журналу «Регіональна економіка» та колектив ДУ 
«Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» 

сердечно вітають Кузьміна Олега Євгеновича з 70-річчям і бажають ювіляру 
здоров’я, невичерïної наснаги, неординарних ідей і нових великих творчих 

здобутків, родинного затишку й духовного ïіднесення на многії-многії літа!
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