Филип Ж. Бугарчић рођен је 17.05.1992. године у Крагујевцу, где је завршио основну школу
и Другу крагујевачку гимназију. Економски факултет Универзитета у Крагујевцу завршио
је 2016. године на смеру Финансије, берзе и банкарство са просечном оценом 8,44.
Дипломски рад одбранио је из предмета Међународни економски односи на тему
„Одрживост спољног дуга Републике Србије“. Мастер академске студије, смер Финансије,
берзе и банкарство, завршио је 2017. године са просечном оценом 8,80. Мастер рад на тему
„Управљање инвестиционим портфолијом“ одбранио је из предмета Управљање ризицима
финансијских институција. Докторске академске студије уписао је школске 2017/18. године
на смеру Макроекономија. Основне области интересовања у научно-истраживачком раду
су му међународна економија, међународна трговинска логистика и привредни развој.
Током студија, активно је учествовао у трговини финансијским инструментима на
ванберзанским (Forex) тржиштима и био је учесник више регионалних и међународних
економских форума. У току школске 2017/18. године је изводио вежбе на предмету Основи
међународне трговине у својству сарадника у настави ван радног односа (демонстратор) на
катедри за Општу економију и привредни развој. У периоду од октобра 2018. до октобра
2019. године био је запослен у компанији Kronospan d.o.o на позицији интерног ревизора,
као специјалиста за области финансија и рачуноводства, уз учешће у међународним
пројектима из области набавке и логистике, као и процене вредности компанија приликом
аквизицијa (due diligence). Спровођење поступака интерне контроле и ревизије обављао је
у Kronospan-овим компанијама у Словачкој, Данској, Румунији, Пољској, Шпанији,
Мађарској и Летонији. У радном односу на Економском факултету Универзитета у
Крагујевцу је од 2020. године, када је изабран у звање истраживач-приправник. У периоду
од фебруара до јуна 2020. године боравио је на универзитету Vilnius Gediminas Technical
University у Виљнусу (Литванија) у својству гостујућег истраживача као стипендиста
Ерасмус+ програма Европске уније. Као резултат овог истраживачког боравка, у складу са
темом будуће докторске дисертације, успешно је спровео истраживање под називом
„Logistics performance index in international trade: case of Central and Eastern European and
Western Balkans countries“. Поред тога, учествовао је у организацији међународне
конференције 11th International Scientific Conference „Business and Management 2020“ у
својству секретара одељка „Smart economic development“. У децембру 2020. године
пријавио је докторску дисертацију под насловом „Међународна трговинска логистика у
функцији индустријског развоја“.
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