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Народилась 20 вересня 1964 р. у м. Оха Сахалінської 
області (Росія). Середню освіту здобувала у серед-
ній школі № 9 м. Коломиї Івано-Франківської 

об ласті. У 1981 р. вступила до ЛПІ на інженерно-еконо міч-
ний факультет за спеціальністю «Економіка та органі за ція 
енергетики», а у 1986 р. з відзнакою закінчила навчання. 
Має досвід роботи інженера: у ЛПІ (1987–1990), Інституті 
прикладних проблем механіки і математики (1990–1991), 
Львівському відділенні Інституту економіки АН України 
(1991–1992); а також головного бухгалтера малого науко-
во-виробничого підприємства «Аналімпо» (1992–1993).

З 1993 р. працює у Львівській політехніці: спочатку 
викладачем-стажистом, а через рік — асистентом ка фед-
ри економіки та організації хімічної промисловості та 
енергетики. У 1995–1996 рр. переведена на посаду стар-
шого викладача, а з грудня 1996 р. обіймає посаду доцен-
та цієї ж ка фед ри, перейменованої на ка фед ру економі-
ки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу.

Загальний стаж роботи — 30 років, стаж педагогічної 
роботи у вищих закладах освіти (ІПК) III–IV рівнів акре-
дитації — 22 роки.

Упродовж 1991–1993 рр. навчалася в аспірантурі без 
відриву від виробництва у Львівському відділенні Інсти-
туту економіки АН України, а у 1994 р. у спеціалізованій 
раді цього інституту захистила кандидатську дисерта-
цію. В 1999 р. їй присвоєно вчене звання доцента. В цьо-
му ж році була обрана членом-кореспондентом Україн-
ської академії наук національного прогресу.

В 2003 р. захистила докторську дисертацію. У 2004 р. 
їй присвоєно вчене звання професора. У 2010 р. обрана 
академіком Академії економічних наук України.

Згодом працювала професором ка фед ри маркетингу та 
логістики, була активним членом НМК МОН України на-
пряму «Менеджмент» за спеціальністю «Логістика». У трав-
ні 2008 р. очолила ка фед ру менеджменту організацій. Брала 
активну участь у становленні спеціальності «Менеджмент 
інноваційної діяльності» напряму «Менеджмент». Є одні-
єю із розробників галузевого стандарту вищої освіти Укра-
їни освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціаль-
ністю «Менеджмент інноваційної діяльності», а також 
членом методичної комісії напряму «Менеджмент» МОН 
України та експертом з проведення ліцензійних і акреди-
таційних експертиз з цієї спеціальності. Загальна кількість 

опублікованих наукових праць — понад 300, зокрема 27 мо-
нографій (одноосібних і у співавторстві). Є автором та спів-
автором 14 підручників з грифом МОН України та трьох 
навчальних посібників.

У 2009–2012 рр. очолила колектив фахівців для вико-
нання наукової роботи за державною бюджетною темою 
НУ «ЛП» ДБ/ЛАНЦ «Управління інноваційними проце-
сами підприємств у ланцюгах вартості».

Під її науковим керівництвом захищено 19 канди-
датських дисертацій. З 2004 р. є членом спеціалізова-
ної вченої ради із захисту докторських дисертацій при 
НУ «ЛП», тривалий час була експертом з проведення 
 експертизи дисертаційних робіт при МОН України.

Нині є членом редколегії кількох збірників наукових 
праць та журналів в Україні та Польщі. Має 40 науко-
вих праць у зарубіжних виданнях. Проходила наукові та 
педагогічні стажування за кордоном, серед яких: стажу-
вання у США — в м. Олбані (штат Нью-Йорк) та Рен-
селерському політехнічному інституті за програмою 
«Вивчення проблем стратегічного управління за допо-
могою методу «кейс-стаді» (1995); курси підвищення 
кваліфікації викладачів у межах програми Європейсько-
го Союзу TASIS при Київському державному економіч-
ному університеті (1996) за спеціальністю «Загальний 
менеджмент та маркетинг» (створення та управління 
МП); стажування у Великобританії — м. Дарем, згід-
но з Програмою академічного обміну з Вищою шко-
лою Даремського університету (1997); тренінгової про-
грами «Підготовка тренерів» у Німеччині — м. Мюнхен, 
 Менеджмент-тренінг Ост-Вест (1997) та ін.

Освітню діяльність у НУ «ЛП» тривалий час поєд-
нувала із роботою тренера-консультанта підприємців 
у Центрі підтримки бізнесу «Нью-бізнет» (м. Львів) та 
Міжнародному інституті бізнесу в «Логістичній май-
стерні» (м. Київ).

Нагороджена знаком МОН України «За наукові до-
сягнення» (2007), цінним подарунком Кабінету Міністрів 
України (2009), Відзнакою Львівської обласної ради (2015).

З січня 2015 р. працює на посаді проректора з науко-
вої роботи НУ «ЛП».

Сфера наукових інтересів: інноваційний менеджмент, 
стратегічне управління, маркетинг і логістика інновацій.

Хобі: йога, гірські нарти, подорожування.

Проректор  
з наукової роботи

Доктор економічних наук,  
професор

Випускниця  
інженерно-економічного факультету 

(1984)

чуХРаЙ 
Наталія 
Іванівна




