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РЕЗЮМЕ ВИКЛАДАЧА 

1.Ідентифікатори автора https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=x791hZQAAAAJ 

2.Освіта та кваліфікація        У 1999 році закінчила Державну академію легкої 
промисловості України  за спеціальністю «Економіка 
підприємства», здобула кваліфікацію інженера-економіста. 
        У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – 
економіка та управління підприємствами національним 
господарством за темою «Формування стратегії інвестиційного 
розвитку швейної промисловості в умовах інтеграції України в 
ЄС»  

3.Підвищеннякваліфікації 2020 р. – прослухала курс підвищення кваліфікації керівних, 
педагогічних і науково-педагогічних працівників в ЦІПО ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» ; 
2014, 2009, 2003 р.р. – свідоцтво про підвищення кваліфікації в 
Інституті післядипломної освіти Київського національного 
університету технологій та дизайну за курсом «Підвищення 
кваліфікації викладацьких кадрів»; 
2001 р. – свідоцтво про підвищення кваліфікації за свідоцтво 
про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти 
Київського національного університету технологій та дизайну 
за курсом «Маркетинг та новітні технології». 
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4.Міжнародний досвід - 
5.Перелік праць       загальна кількість публікацій – 35,  з них: монографії – 5, 

статті у фахових виданнях України та у наукових виданнях 
інших держав, які включені до міжнародних наукометричних баз 
– 8, статті і інших наукових виданнях – 3, тези доповідей на 
конференціях різних рівнів – 17, розділи у науково-технічних 
звітах: 2 

Монографії: 
1. Денисенко М. П., Бродюк І. В. Тенденції впливу 

зовнішнього середовища на діяльність підприємств легкої 
промисловості. Ефективність діяльності підприємств в умовах 
глобалізаційних процесів: монографія / за ред. О. В. 
Ольшанської, А. О. Мельник, Т. М. Янковець. Київ: КНУТД, 
2016. С. 97-121.  

2. Бродюк І. В. Теоретичні основи формування стратегії 
інвестиційного розвитку підприємства. Реструктуризація 
промисловості в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку 
економіки: монографія / О. А. Кириченко, М. П. Денисенко, 
А. П. Гречан [та ін.]. Київ: ТОВ «Дорадо-друк», 2009. С. 138-155 

 
Статті у фахових та міжнародних рецензованих виданнях 

(найвагоміші) 

1. Гавриленко Т. В., Бродюк І. В. Перспективи розвитку 
легкої промисловості України в умовах нестабільного 
зовнішнього середовища. Економічні горизонти. 2018. № 1. 
С. 28-33.  

2. Бродюк І. В. Стратегічне управління розвитком галузі. 
Причорноморські економічні студії. 2017. № 14. С. 83-92.  

3. Денисенко М. П., Бродюк І. В., Сташенюк Д. Г. Основні 
положення формування інвестиційно-інноваційної стратегії 
підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 22. С. 17-
20.  

4. Бродюк І. В. Стратегічний аналіз інвестиційного 
розвитку підприємства. Економіка та держава. 2015. № 4. С. 131-
133.  

5. Лойко В. В., Бродюк І. В. Інвестиційна стратегія в 
системі стратегічного набору підприємства. Глобальні та 
національні проблеми економіки. 2015. № 6. С. 363-365. 

6.Бродюк І. В. Інтеграція швейних підприємств України у 
Європейський економічний простір. Ефективна економіка. 2015. 
№ 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3729.  

7. Бродюк И. В. Методика формирования и реализации 
инвестиционной стратегии предприятий. Economics and 
management: theory and practice. 2014.Vol.1.Р. 194-198.  

8. Бродюк И. В. Разработка экономического механизма 
формирования и реализации инвестиционной стратегии. Новая 
экономика. 2014. Специальный выпуск. С. 31-35. 

 
 

Матеріали конференцій (найвагоміші): 
1. Бродюк І. В. Передумови розробки стратегії 
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інвестиційного розвитку швейної галузі України. Інтеграція 
бізнес-структур: стратегії та технології: матеріали 
III Міжнародної наукової конференції (м. Тбілісі, 22 лютого 2019 
р.). Тбілісі, 2019. С. 18.  

2. Денисенко М. П., Бродюк І. В. Заходи забезпечення 
економічної безпеки швейних підприємств. Сучасні 
детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: матеріали ІІ 
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 
12 квітня 2018 р.). Київ, 2018. С. 46-49. 

      3.Бродюк І.В. Розвиток промислових підприємств в 
умовах поглиблення інтеграційних процесів. Сучасні проблеми 
менеджменту: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Київ, 19 жовтня 2018 р.). Київ, 2018. С. 96-98.  

4.Бродюк І. В. Інвестиційний клімат швейної 
промисловості України та напрями його підвищення. Економіка і 
менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації: збірник 
матеріалів міжнародної наукової конференції (м. Клайпеда, 
24 березня 2017 р.). Клайпеда, 2017. С. 49-51.  

5. Бродюк І. В. Основні аспекти ефективної реалізації 
інвестиційної стратегії підприємства. Економіка та менеджмент: 
перспективи розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-
практичної конференції (м. Суми, 20 листопада 2014 р.) Суми, 
2014. С. 42-43. 

6.Бродюк І. В. Інвестиційна стратегія як основа 
перспективного розвитку підприємства. Актуальні проблеми 
обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою 
діяльністю: матеріали І Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції (м. Мукачево, 28 листопада 2013 р.). 
Мукачево, 2013. С. 176-177. 

7.Бродюк І. В. Інвестиційна стратегія як умова стійкого 
розвитку. Стратегія підприємства: зміна парадигми управління 
та інноваційні рішення для бізнесу. Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Київ, 14-15 листопада 2013 
р.). Київ, 2013. С. 92-94. 

8.Бродюк І. В. Актуальні проблеми формування 
інвестиційної стратегії. Пріоритетні напрями розвитку змішаної 
економіки: збірник наукових праць міжнародної науково-
практичної конференції. Київ. 2007. Т. 1, № 5(37). С. 287-289 
 

4.Досвід роботи           З 1999 р. – Державна академія легкої промисловості 
України, асистент кафедри організації планування виробництва; 
           З 2007 р. – Київський національний університет 
технологій та дизайну,  старший викладач кафедри економіки, 
обліку та аудиту; 
           З 2015 р. – Київський національний університет 
технологій та дизайну,  фахівець Навчально-наукового інституту 
сучасних технологій; 

З 2018 р. – Київський національний університет 
технологій та дизайну,  методист Навчально-наукового інституту 
сучасних технологій. 

З вересня 2020 р. – старший викладач кафедри маркетингу 
Київського національного торговельно-економічного 
університету. 

 



 


