
 
 

БУГАС Наталія Валеріївна, к.е.н., доцент. 

 
Сфера наукових інтересів: менеджмент, тайм-менеджмент, теорія організацій, 

антимонопольне регулювання 

Освітні компоненти: «Менеджмент», «Тайм-менеджмент», «Теорія організацій», 

«Антимонопольне регулювання » 

Професійна відповідність забезпечується виконанням пунктів ЛУ: 1, 3, 4, 11, 14, 19. 

Освіта: 

Диплом магістра КВ №23393321,  Київський національний університет технологій та 

дизайну, 2003,  

Спеціальність: Економіка підприємства.  

Наукова кваліфікація: 

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка, організація і управління 

підприємствами, диплом ДК № 059559 від .01.17.2010 р., Доцент кафедри менеджменту, 

атестат доцента 12ДЦ №0335655 від 04.07.2013 р. 

 

Професійна діяльність: 

Загальний стаж роботи в системі ЗВО 18 років. 

 

Наукова та публікаційна діяльність: 

1. Індекс цитування: Google Scholar – 2, Scopus – 1, Web of Science – 3. 

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

Science за 2017-2021 р. розміщено 3 публікації. 

2. Результативність підготовки студентів, аспірантів: 
Керівництво студентами переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році. 

3. Публікаційна активність: 

Бугас Н.В. має більше 60 публікацій, більшість у фахових та іноземних виданнях, 3 

статті у журналах, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of 

Science, 4 монографії.  

4. Участь у виконанні науково-дослідної роботи (№ 1117 від «01» жовтня 2021 р.) 

на тему: «Формування системи управління стійким розвитком підприємств та організацій». 

 

Організаційна діяльність щодо розвитку студентської науки: 

1. Робота у складі галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент інвестиційної та інноваційної 

діяльності» у 2020-2021 н.р. 



2. Член Галузевої конкурсної комісій ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 

дипломних робіт студентів за спеціалізацією «Менеджмент персоналу» у 2020-2021 н.р. 
 

Міжнародне стажування: 

2021 р. Міжнародне стажування к.е.н., доц. Бугас Н.В. з 12.06.2021 р. по 18.07.2021 р. 

(Республіка Польща, м. Краків, Фонд Зюстича, сертифікат SZFL-000258, 180 год.). 

Участь у професійних асоціаціях: 

Бугас Н.В. - асоційований член Української Асоціації з розвитку менеджменту та 

бізнес-освіти. Свідоцтво № 593 від 11.09.2020 р. 

 

Громадська та соціальна активність: 

1. Член громадської організації  «Сінтагма» з 2021 р. Код єдиного державного 

реєстра юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських обєднань (номер – 

40455534). 

 

 
 


