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ЧЕРНЯВСЬКА Юлія Борисівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування Київського національного 

університету будівництва і архітектури.  

Освіта: у 2002 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за 

спеціальністю «Облік і аудит».  

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-

економічний механізм державного регулювання ринку праці в Україні». 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством.  

Стаж педагогічної роботи 21 рік.  

З 2006 року працює в КНУБА на посадах асистента, доцента (2010 р.) кафедри 

Економічної теорії, обліку та оподаткування. 

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента. 

Вчене звання доцента кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування КНУБА 

присвоєне у 2012 році, атестат доцента 12 ДЦ № 030540 від 17.05.2012 р.  

З 2006 року проводить наукові дослідження з питань макроекономіки, калькуляції 

собівартості продукції, робіт, послуг, контролю і ревізії, проблем оподаткування 

малого бізнесу, в тому числі в будівельній галузі, публікує наукові статті та наукові 

доповіді на конференціях.  
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Перелік навчальних дисциплін, які викладає на кафедрі: 

 Ревізія і контроль, 
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