
 
 
БУГАС ВАСИЛЬ ВАЛЕРІЙОВИЧ, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент 

 

Сфера наукових інтересів: управління інтелектуальним капіталом в національному 

господарстві, державне регулювання економіки.  

 

Освітні компоненти: «Лідерство в управлінні», «Ділове та публічне адміністрування», 

«Місцеве самоврядування та децентралізація». 

 

Професійна відповідність забезпечується виконанням пунктів ЛУ: 1,3,5,8,10,19. 

Освіта: 

• 2007 р. – Київський національний університет технології та дизайну, 

диплом магістра з відзнакою 

 

Наукова кваліфікація: 

• 2015 р. – отримано вчене звання доцента. 

• 2014 р. – захист кандидатської дисертації у спеціалізованій вченій раді 

Київського національного університету технології та дизайну на тему 

Управління інтелектуальним капіталом у національному господарстві України 

- кандидат економічних наук,  08.00.03 - економіка та управління національним 

господарством  

 

 

Професійна діяльність: 

Стаж науково-педагогічної роботи 9 років 

 

Київський національний університет технологій та дизайну 

• 15 вересня 2015 року – по теперішній час – доцент кафедри 

менеджменту та публічного адміністрування 

• 1 вересня 2010 року – асистент кафедри менеджменту  

 

Наукова та публікаційна діяльність: 

1. Індекс цитування: Google Scholar – 2, Scopus – 2 

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

Science за 2017-2021 р. розміщено 2 публікацій. 

3. Публікаційна активність: 



Бугас В.В.: понад 50 публікацій наукового характеру, з них 37 у наукових фахових 

виданнях, 3 статті у журналах, що індексуються у наукометричних базах даних 

Scopus 4 монографій.  

 

Міжнародне стажування: 

 

4. Курси підвищення кваліфікації ДВНЗ Київський національний економічний 

університет ім.. В. Гетьмана для науково-педагогічних працівників університету 

КНУТД (01 березня-01 червня 2017р.), кваліфікаційна робота на тему «Менеджмент 

туристичного бізнесу» виконано відповідно до розпорядження № 19 від 01.03.2017 р. 

5. Стажування на базі Університету Dabrova Gornicza у місті Краків (Польща) 

«Міжнародний курс з наукової професійної підготовки» з  23 серпня 2017 р. по 23 

лютого 2018 р. для європейського освітнього проекту «Інноваційні методи та 

технології навчання: новітні в європейській освітній практиці» сертифікат про 

міжнародне стажування (180 год.)  

 

Рівень володіння англійською мовою: 

6. Отримав сертифікат № 172 від 21 червня 2019р. у Науково-освітньому центрі 

інтенсивного навчання іноземних та української як іноземних мов «ІНТЕНСИВ» на 

базі ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», який підтверджує достатньо високий рівень 

володіння іноземною мовою. 

 


