
Миколайчук Наталія Сергіївна  
 

Народилася 18 березня 1945 року в Херсоні, 

українка. 

 Батько Лисогоров Сергій Дмитрович (1903-1994) –

д.с.г.н, проф.,  Почесний громадянин м. Херсона. 

Мати Лисогорова Юлія Григорівна (1906-1983)- 

домогосподарка. 

1969 року закінчила Херсонську філію 

Одеського технологічного інституту ім. 

М.В.Ломоносова ( нині Херсонський національний 

технічний університет) за спеціальністю “Хімічна 

технологія та обладнання оздоблювального виробництва”. По закінченні інституту 

залишилася працювати старшим лаборантом  на кафедрі економіки і організації 

виробництва. З 1971 року - асистент кафедри. 

Кандидатську дисертацію “Влияние ассортимента вырабатываемой 

продукции на основные технико-економические показатели прядильных и ткацких 

фабрик хлопчатобумажной промышленности” за спеціальністю 08.00.05 – 

економіка, організація, управління та планування народного господарства 

(текстильна промисловість) захистила 1978 року. Доцент  з 1979 року. 

 Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

“Проблемы управления интенсификацией текстильного производства  в условиях 

перехода к  риночным отношениям” за спеціальністю 08.00.05 – економіка, 

планування  і організація управління народним господарством та його галузями 

(промисловість) захистила  1993 року в Московській державній текстильній 

академії імені О.М.Косигіна. 

Доктор економічних наук (1994 рік, ВАК Російської Федерації, 1995 – ВАК 

України), професор з 2000 року. 

Завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Херсонського 

індустріального інституту (з 2004 - національного технічного університету) з 1993  

до 2005 року, упродовж 1994-1995  років виконувала обов’язки проректора з 

економіки та міжнародних зв’язків,  декан факультету перепідготовки та 

підвищення кваліфікації  з 1997 року до цього часу. 

 Почесні звання та нагороди: Відмінник освіти України (1997), Почесна 

грамота Міністерства освіти і науки України (2000, 2002), знак  „Петро Могила” 

2009рік. 

Академік Академії економічних наук України по спеціальності “Менеджмент 

( 1997), Академії економічної кібернетики (1998). 

 Основні напрямки наукових досліджень: проблеми адаптації текстильної 

промисловості України до ринкових умов, стратегічне управління соціально-

економічним розвитком підприємств та регіонів.  
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