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Випускник  
механіко-технологічного 
факультету (1996)

Заступник декана базової освіти 
Інституту економіки і менеджменту 
Національного університету 
«Львівська політехніка».  
Заступник завідувача кафедри 
менеджменту організації з навчально-
методичної роботи

Кандидат економічних наук, доцент

Народився 26 серпня 1973 р. в самому серці мальовни-
чого Прикарпаття, на Івано-Франківщині, в родині 
інженерів. Мати Ігоря Івановича, Катерина Іванівна 

(колишній директор фармацевтичної фабрики), а також 
його хрещений батько, Григорій Іванович Когут (колишній 
начальник ГСКБ «Автонавантажувач»), свого часу закінчува-
ли Львівську політехніку. Натхненний їхніми досягненнями, 
після закінчення ВПТУ № 63 м. Львова він теж вирішив всту-
пати до славетного Львівського політехнічного інституту. 
Перша спроба вступу виявилася невдалою — провалився на 
апеляції. Але невдача не зломила духу й не примусила опус-
тити руки: зібравшись із силами та мобілізувавши знання, 
в 1991 р. Ігор Іванович таки став студентом омріяного вишу.

Ігор Грибик і досі добре пам’ятає незабутню першу лек-
цію з вищої математики в ректора Ю. К. Рудавського, відчи-
тавши яку той поцікавився, чи немає у студентів запитань. 
Отримавши у відповідь тишу, Юрій Кирилович зауважив: 
«Доки ви студенти — питайте! Бо немає дурних запитань, 
є тільки дурні відповіді». Це висловлювання стало золотим 
правилом для Ігоря Івановича, яким він нині незмінно по-
слуговується у власній викладацькій практиці.

Запам’ятався й кумедний випадок під час підготовки до іс-
питу з мікропроцесорної техніки. Коли трійця студентів на тре-
тій день підготовки «дісталася» до чергового екзаменаційного 
питання, «петля гістерезису», перевтомлена свідомість побу-
дувала «геніальний» кореляційний зв’язок: а що, коли завтра 
спитають, яке визначення у словнику є наступним. Хлопці не-
самовито сміялися, прочитавши наступне тлумачення у слов-
нику: «Гліон — октет векторних 
бозонів». Й нині, через 18 років, 
лаконічне «Гліон» на тому кінці 
телефонного дроту означає для 
друзів чергову зустріч одно-
курсників.

Студентське «бойове хре-
щення» І. І. Грибик пройшов 
на просторих полях соняч-
ної Херсонщини. Саме там він 
міцно й назавжди здружився 
з Олегом Гуменним та Іваном 
Паньківим. І саме там дізнався, 
що живе в новій державі — не-
залежній Україні.

Попри те, що студентська пора Ігоря Грибика при-
пала на непрості 90-ті, для нього вона назавжди розфар-
бована веселковими барвами, бо позначена участю в фес-
тивалі «Весна політехніки» та в капелі «Гаудеамус», із якою 
гастролював у м. Лорето (Італія), першим коханням, пер-
шим походом до Карпат зі співами й танцями біля багаття 
та вивченням магії зоряного неба.

Ігор Іванович особисто переконався, що на світі немає 
нічого постійнішого, ніж тимчасове. Бо Львів та Львівська 
політехніка, які мали стати для гуцула з Прикарпаття 
тільки прихистком на час навчання, стали, зрештою, 
основою його життя.

У 2000 р. Ігор Іванович Грибик закінчив аспірантуру 
Інституту економіки та менеджменту Національного уні-
верситету «Львівська політехніка». У 2001–2003 рр. пра-
цював інженером кафедри менеджменту організацій, 
у 2003–2005 рр. — асистентом на цій кафедрі. У 2005 р. за-
хистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-
дата економічних наук. З 2006 р. Ігор Грибик — старший 
викладач кафедри менеджменту організацій та заступник 
декана базової освіти Інституту економіки та менедж-
менту Львівської політехніки. З 2007 р. — доцент кафедри.

Ігор Іванович викладає предмети «Управління змі-
нами», «Управління якістю», «Економіка та управління 
підприємством», «Інформаційні системи в менеджменті». 
Є головою методичної комісії з напряму «Менеджмент».

Сфера наукових інтересів Ігоря Грибика: адаптація ор-
ганізацій до змін середовища, управління змінами. Він є 

автором близько 50 наукових 
публікацій, трьох посібників 
і п’яти методичних видань.

У 2009 р. був нагороджений 
Грамотою НУ «Львівська полі-
техніка» за досягнення у викла-
дацькій та науковій діяльності.

Ігор Іванович повсякчас 
виявляє активну громадську 
позицію, підтримує студен-
тів у прагненні до висот. Його 
життєве кредо: «Віддавай — 
то воздасться».

Одружений. Виховує двох 
дітей.

У горах: канд. екон. наук, директор філії ІППТ в м. Дрогобич 
В. Я. Гавран, канд. екон. наук І. І. Грибик та канд. екон. наук,  

заступник голови Львівської ОДА Й. С. Ситник

гРИБИк 
ігор  

іванович




