
 
БРЕУС Світлана Василівна, професор кафедри менеджменту та публічного 

адміністрування, доктор економічних наук, професор. 

 
Сфера наукових інтересів: національна безпека, економічна безпека, економічна безпека 

держави, економічна безпека ЗВО, управління економічною безпекою системи ЗВО, 

інновації, інноваційний розвиток, технологічна реструктуризація промисловості. 

 

Освітні компоненти: «Управління інноваційними проєктами», Державне регулювання 

економіки та економічна політика», «Тайм-менеджмент», «Управління розвитком 

інфраструктури», «Проєктний менеджментт». 

 

Професійна відповідність забезпечується виконанням пунктів ЛУ: 1, 2, 3; 4; 5; 7; 8, 12, 

13, 14, 19. 
 

Освіта:  

- у 2000 р. закінчила Інститут муніципального менеджменту та бізнесу (м. 

Київ) за спеціальністю «Економіка підприємства», отримала диплом спеціаліста та здобула 

кваліфікацію економіста. 

 

Наукова кваліфікація: 

- 2001-2004 рр. – аспірантура Інституту муніципального менеджменту та 

бізнесу; 

- 2007 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук у спеціалізованій вченій раді Національного інституту проблем 

міжнародної безпеки Ради національної безпеки і оборони України за спеціальністю 

21.04.01 – економічна безпека держави. Тема кандидатської дисертації: «Підвищення 

рівня економічної безпеки держави на основі технологічної реструктуризації 

промисловості»; 

- 2008 р. – доктор філософії (Diploma of Doctor of Philosophy); 

Supreme Certifying Commission of Ukraine Supplement to diploma; 

- 2011 – отримано вчене звання доцента кафедри економіки, обліку і аудиту 

(Київський національний університет технологій та дизайну); 

- 2019 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних 

наук у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету технологій та 

дизайну Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 08.00.03 – економіка та 



управління національним господарством. Тема докторської дисертації: «Науково-

методологічні засади управління економічною безпекою системи закладів вищої освіти 

України»;  

- 2021 р. – отримано вчене звання професора кафедри менеджменту та 

публічного адміністрування (Київський національний університет технологій та дизайну). 

 

 

Професійна діяльність: 

Стаж науково-педагогічної роботи 17 років 

 

 

Досвід роботи державної служби: 

- 2008-2009 рр. – старший консультант сектору зовнішньоекономічної стратегії 

відділу економічної та соціальної стратегії Національного інституту стратегічних 

досліджень. 

Прийнято присягу державного службовця 01.10.2008 р. Присвоєно сьомий ранг 

державного службовця. 

 

Наукова та публікаційна діяльність: 

1. Індекс цитування: Google Scholar – 11, Scopus – 1, Web of Science – 1. 

У журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of 

Science за 2015-2021 р. розміщено 14 публікацій. 

2. Член редакційної колегії фахового наукового журналу «Менеджмент» (Категорія Б) 

(http://menagement.knutd.edu.ua/redkolegiya). 

3. Результативність підготовки студентів: 

Підготовлено студентів-переможців ІІ етапів Всеукраїнських конкурсів наукових робіт 

за різними спеціальностями та спеціалізаціями: 2019-2021 рр. – 2.  

 

 

Науково-дослідна тематика: 

І. Держбюджетна в Київському національному університеті технологій та 

дизайну: 

1. Перспективна модель економічного забезпечення доступу соціально 

незахищених верств населення до якісної вищої освіти (номер державної реєстрації 

0113U000323) (2013-2014 роки). 

2. Проведення прогнозно-аналітичних досліджень відповідності системи 

професійної освіти перспективам соціально-економічного розвитку України (номер 

державної реєстрації 0113U000324) (2013-2014 роки).  

3. Розвиток системи інформаційно-аналітичного забезпечення процесу 

управління витратами і доходами в умовах імплементації стандартів обліку (номер 

державної реєстрації 0115U002486) (2015-2016 роки). 

4. Економічна безпека вищих навчальних закладів: розробка заходів з мінімізації 

соціально-економічних втрат в умовах зовнішньої агресії» (номер державної реєстрації 

0117U000603) (2017-2018 роки).  

5. Стратегія економічної безпеки системи вищої освіти України в умовах 

глобалізації (номер державної реєстрації 0117U000608) (2017-2019 роки). 

ІІ. Ініціативна в Київському національному університеті технологій та 

дизайну: 

1. Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на 

національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку (номер державної 

реєстрації 0115U004302). 

ІІІ. Науково-дослідні теми в інших організаціях:  

http://menagement.knutd.edu.ua/redkolegiya


1. Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів 

господарювання (номер державної реєстрації 0116U008360). 

Авторські права на твір: 

1. Авторське свідоцтво. Стаття «Використання досвіду провідних європейських 

країн задля розробки ринкової моделі: ВНЗ – держава – роботодавці». Автор Бреус С.В. Дата 

подачі заявки 24.06.2015, № 61705. Дата реєстрації 21.08.2015, № 61374. 

2. Авторське свідоцтво. Розділ в колективній монографії «Економічні та 

соціальні аспекти ефективного розвитку вищої школи»: «5.4 Досвід роботи провідних 

європейських країн в контексті ринкової моделі: вищі навчальні заклади – держава – 

роботодавці». Автор Бреус С.В. Дата подачі заявки 14.09.2015, № 62866. Дата реєстрації 

12.11.2015, № 62477.  

3. Авторське свідоцтво. Літературний письмовий твір наукового характеру 

«Методичний підхід до оцінювання економічної безпеки ВНЗ» № 73578, Автор Бреус С.В. 

Дата подачі заявки 30.06.2017, № 74376. Дата реєстрації 28.08.2017, № 73578. 

4. Авторське свідоцтво. Літературний письмовий твір наукового характеру 

«Аналітичне забезпечення процесу стратегічного управління витратами та доходами вищих 

навчальних закладів на основі збалансованої системи показників» Автори: Бреус С.В., 

Хаустова Є.Б. Дата подачі заявки 30.06.2017, № 74378. Дата реєстрації 28.08.2017, № 73576. 

5. Авторське свідоцтво. Літературний письмовий твір наукового характеру 

«Економічна безпека закладів вищої освіти та методичний підхід до її оцінювання». Автор 

Бреус С.В. Дата подачі заявки 13.07.2018, № 82169. Дата реєстрації 20.08.2018. № 81085. 

6. Авторське свідоцтво. Літературний письмовий твір наукового характеру 

«Методичний підхід до оцінювання ризиків у контексті управління економічною безпекою 

системи закладів вищої освіти». Автор Бреус С.В. Дата подачі заявки 10.09.2019, № 94395. 

Дата реєстрації 25.10.2019, № 93416. 

7. Авторське свідоцтво. Літературний письмовий твір наукового характеру 

«Прогнозування рівня економічної безпеки системи закладів вищої освіти у контексті 

управління нею». Автор Бреус С.В. Дата подачі заявки 13.09.2019, № 94481. Дата реєстрації 

29.10.2019, № 93524.  

8. Авторське свідоцтво. Літературний письмовий твір наукового характеру 

«Дослідження викликів та загроз у контексті управління економічною безпекою системи 

закладів вищої освіти». Автор Бреус С.В. Дата подачі заявки 13.09.2019, № 94482. Дата 

реєстрації 29.10.2019, № 93525. 

9. Авторське свідоцтво. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук «Науково-методологічні засади управління економічною безпекою 

системи закладів вищої освіти України. 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством». Автор Бреус С.В. Дата подачі заявки 11.11.2020, № 102543. Дата реєстрації 

08.12.2020, № 101080. 

4. Публікаційна активність: 

Бреус С.В. опубліковано більше 400 науково-методичних праць, з них понад 

300 наукового характеру, у тому числі: монографія та розділи до монографій, підручники, 

навальні посібники, статті у провідних фахових виданнях України та іноземних країн, статті, 

що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, а також 

навчально-методичні праці. 

 

 

Організаційна діяльність щодо розвитку студентської науки: 

1. Робота у складі оргкомітету та у складі галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент інвестиційної та 

інноваційної діяльності» (з 2017-р. по теперішній час).  

2. Член Галузевої конкурсної комісій ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу дипломних 

робіт студентів за спеціалізацією «Менеджмент персоналу» (з 2018-р. по теперішній час). 



Всі заходи відбуваються на кафедрі МПА КНУТД. 

 

 

Підвищення кваліфікації та міжнародне стажування: 

2011 р. – Київський національний університет технологій та дизайну. Інститут 

післядипломної освіти. Підвищення кваліфікації за курсом: «Підвищення кваліфікації 

викладацьких кадрів». В об’ємі 80 год. Виконала випускну роботу на тему: «Значення лекції 

в навчальному процесі. Критерії оцінки якості лекцій». Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СПК № 077517 від 30.06.2011 р. Реєстраційний номер 008/11 від 30.06.2011 р. 

2016 р. – Науково-дослідний інститут економічного розвитку (м. Київ) та 

Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень (м. Прага, Чеська Республіка). 

Участь у програмі підвищення кваліфікації за напрямом «Підвищення кваліфікації з 

удосконалення професійної підготовки, набуття компетентностей з інноваційних методів 

навчання та європейського досвіду викладання навчальних дисциплін «Проектний аналіз», 

«Економічне прогнозування розвитку підприємства», «Обґрунтування та розроблення 

проектів розвитку компаній», «Провайдинг інновацій», «Система економічної безпеки 

України» в обсязі 108 годин з 10 травня по 01 червня 2016 р. За підсумками участі у програмі 

підвищення кваліфікації взяла участь у апробаційному семінарі, на якому представила 

випускову наукову роботу. Сертифікат про підвищення кваліфікації № 000029-38806258-

2016 від «01» червня 2016 р. 

2016-2017 рр. – Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання за 

програмою «Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників». В об’ємі 180 

годин з 07 листопада 2016 р. по 08 травня 2017 р. Виконала випускну роботу: «Інноваційні 

підходи до викладання економічних дисциплін у ВНЗ України». Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 12СС/051313. Реєстраційний номер 013/17 від 08.05.2017 р.  

2020-2021 рр. – Міжнародне стажування: Eastern European Centre of the Fundamental 

Researchers (Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень, Прага, Чеська 

республіка) з 01.12.2020 по 30.01.2021 в обсязі 180 годин. Сертифікат № 26-2021 від 

30.01.2021. 

 

Рівень володіння англійською мовою: 

Сертифікат В2, Eastern European Centre of the Fundamental Researchers 

(Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень, Прага, Чеська республіка). 

Сертифікат № 75-2020 від 10.12.2020 р.  

 

Участь у професійних асоціаціях: 

Асоційований член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти. 

Свідоцтво № 294 від 11.09.2018 р. 

 


