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Тема дисертації: «Методологічні основи управління якістю на підприємствах легкої 

промисловості в умовах глобалізації бізнес-процесів»  

 

Сфера наукових інтересів: управління якістю та конкурентоспроможністю, креативний 

менеджмент, тайм-менеджмент, процеси соціального розвитку. 

Освітні компоненти: «Менеджмент якості», «Креативний менеджмент», «Тайм-

менеджмент», «Управління конкурентоспроможністю», «Соціальні зміни та управління 

соціальним розвитком». 

Професійна відповідність забезпечується виконанням пунктів ЛУ: 2, 4, 12, 14, 19, 20. 

Індекси цитування: Google Scholar – 13, Scopus – 2. 

 
Освіта: 

1994 р. – Державна академія легкої промисловості України (тепер Київський 

національний університет технологій та дизайну) за спеціальністю «економіка та управління 

текстильною та легкою промисловістю», кваліфікація «інженер-економіст». 

Наукова кваліфікація: 

1998 р. – закінчила аспірантуру Київського національного університету 

технологій та дизайну, заочна форма навчання; 

2002 р. – захист кандидатської дисертації у спеціалізованій вченій раді Національного 

університету харчових технологій за спеціальністю 08.06.01 – економіка підприємства й 

організація виробництва. 

2005 р. – отримано вчене звання доцента. 

 

Наукова та публікаційна діяльність: 

1. Індекс цитування: Google Scholar – 13, Scopus – 2. 

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

Science за 2019-2021 р. розміщено 4 публікації. 

Підготовлено студентів-переможців ІІ етапів Всеукраїнських конкурсів наукових робіт 

за різними спеціальностями та спеціалізаціями: 2016 р. – 1; 2018 р. – 1; 2019 р. – 2, 2020 р. – 

1, 2021 р. – 1.  

2. Публікаційна активність: 

Бондаренко С.М. має 150 публікацій наукового характеру, у т.ч. 53 у фахових 

виданнях, 4 статей у журналах, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та 

1 стаття – Web of Science, 3 монографії (у співавторстві) та 2 підручники (у співавторстві).  

 

Організаційна діяльність щодо розвитку студентської науки: 

1. Відповідальний секретар галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт «Менеджмент інвестиційної та інноваційної 



діяльності» (з 2017 р. по 2019 р.), ІІ туру Всеукраїнського конкурсу конкурсу дипломних 

робіт студентів за спеціалізацією «Менеджмент персоналу» (2018 р., 2019 р.), Заходи 

відбувалися на кафедрі МПА КНУТД. 

2. Керівник студентського наукового гуртка «Креативний менеджер», кафедра МПА 

КНУТД. 

 

Грантова діяльність та міжнародне стажування: 

2021 р. - Міжнародне стажування, Республіка Польща, м. Краків, Фонд Зюстича. 

2021 р. - Орган сертифікації персоналу Української асоціації якості. Сертифікат 

менеджера систем управління якістю згідно з міжнародним стандартом ISO 9001:2015.  

Стажування: 

2017 р. -  ЗВО «Національна академія управління». Тема «Шляхи підвищення якості 

надання публічних послуг». 

2018 р. - «Проблеми та можливості виходу вітчизняних товаровиробників на ринок 

Європейського Союзу», Українська асоціація якості. 

2019 р. - 20-ий міжнародний проект «Сузіря якості, 2019», Українська асоціація 

якості. 

 

Рівень володіння англійською мовою: 

Cертифікат B2, виданий Науково-освітнім центром інтенсивного навчання 

«Інтенсив» ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», №178 від 21 чеврня 2019 р.); Certificate 

of British Council, Upper – Intermediate level (В2) August, 2019. 

 

Участь у професійних асоціаціях: 

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

 


