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Народився 22 жовтня 1956 р. у с. Бориня Турківського
району Львівської області. Батько, Михайло
Михайлович, працював лісничим, мати, Ярослава

Йосипівна, — головним бухгалтером.
Як і всі випускники школи, І. М. Комарницький багато

років тому стояв перед вибором свого життєвого шляху —
майбутньої професії. Ігорю Михайловичу допомогла в цій
нелегкій справі його двоюрідна сестра Ірина Петрівна
Комарницька, яка на той час навчалася на економічному
факультеті. Саме вона порадила братові стати економістом.
І. М. Комарницький прислухався до поради сестри —
у 1974 р. вступив на інженерно-економічний факультет
одного з найпрестижніших вищих навчальних закладів —
Львівського політехнічного інституту. І нині, через три
десятиліття після закінчення вишу, Ігор Михайлович
навіть не уявляє, що його доля могла б скластися інакше.

У 1979 р. І. М. Комарницький отримав диплом інженера-
економіста і розпочав свою трудову діяльність норму-
вальником ВО «Іскра» (м. Львів). Згодом його призначили
заступником начальника цокольного цеху цього
підприємства.

Але Ігоря Михайловича приваблювала не лише прак-
тична діяльність, а й наукова робота. Тому вже через рік
він обійняв посаду інженера-економіста Львівського
відділення Інституту економіки АН України. Та зрозу-
мівши, що для плідної й ефективної праці економіста-
науковця йому все ж не вистачає виробничого досвіду,
І. М. Комарницький у 1981 р. влаштувався на роботу на
ВО «Львівхімсільгоспмаш». На цьому підприємстві він
пройшов шлях від старшого інженера-економіста до за-
ступника генерального директора з виробництва.

У 1989 р. І. М. Комарницького як висококваліфікова-
ного спеціаліста запросили на роботу до Радянського
райвиконкому м. Львова, де він обійняв посаду начальника
відділу економічного і соціального розвитку Радянського
району м. Львова. Але вже через рік Ігор Михайлович
перейшов працювати в Інститут регіональних дослі-
джень НАН України. Роботі в цьому науковому закладі
І. М. Комарницький віддасть майже десять років жит-
тя, пройде тут усі щаблі професійного зростання —

від молодшого до провідного наукового співробітника,
закінчить докторантуру й захистить дисертацію.

У дев’яностих роках минулого століття, в час інтен-
сивного переходу України до ринкової економіки, Ігор
Михайлович спробував свої сили в новій для себе галузі
економічної діяльності. Упродовж 1996–2001 рр. працю-
вав заступником голови правління АТ «Індекс-банк».

З 2006 р. І. М. Комарницький обіймає посади прорек-
тора та завідувача кафедри маркетингу Львівського дер-
жавного інституту новітніх технологій та управління
імені В’ячеслава Чорновола. Він — автор багатьох науко-
вих праць з питань підприємництва, менеджменту та
маркетингу.

Хоч минуло три десятиліття, відколи Ігор Михайлович
закінчив Львівську політехніку, він і сьогодні підтримує
стосунки зі своїми однокурсниками, за сумісництвом
викладав у рідному вузі.

Не стоїть осторонь І. М. Комарницький і від громадсь-
кої роботи. Він є депутатом Львівської обласної ради.

Трудова й наукова діяльність Ігоря Михайловича
гідно відзначена різними нагородами, зокрема Почесною
грамотою Львівської облдержадміністрації за активну
участь у розвитку підприємництва на Львівщині та ваго-
мий внесок в економіку області (2006), Почесною грамо-
тою Міністерства освіти і науки України, дипломом
ГО «ОПЛ» Крок» за вагомий особистий внесок у ство-
рення та розбудову організації, а також за активну участь
у соціально-економічному житті Львівщини (2007). Того
ж року І. М. Комарницький отримав благословенну гра-
моту за доброчинне служіння у святій вірі православній,
жертовність і труди во славу Святої Української авто-
кефальної православної церкви.

У вільний час, якого, на жаль, так мало, Ігор Михайло-
вич любить порибалити чи побути в родинному колі.
Разом із дружиною Ганною Омелянівною, випускницею
Інституту економіки й менеджменту Національного
університету «Львівська політехніка» виховали двох
синів і доньку. Шляхом батьків пішов син Ярослав, який
закінчив Інститут економіки і менеджменту Львівської
політехніки.


