
ЧЕРНЯВСЬКА ЮЛІЯ БОРИСІВНА 

ДОЦЕНТ, К.Е.Н. 

 

1)наявність не менше п’яти публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що включені до переліку фахових 

видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection; 

 

2)наявність одного патенту на винахід або п’яти 

деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, 

включаючи секретні, або наявність не менше п’яти 

свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір; 

 

3)наявність виданого підручника чи навчального 

посібника (включаючи електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше  

5 авторських аркушів), в тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша 

на кожного співавтора); 

1. Чернявська Ю.Б. Удосконалення функціонування державної служби зайнятості в Україні 

[Текст] / Ю.Б. Чернявська [та ін.] // Економіка інтелектуального капіталу: сутність та 

особливості формування в будівництві: кол. монографія / за заг.ред. В.М. Лича - К.:КНУБА, 

2017. – С.82-93 

2. Чернявська Ю.Б. Система класифікаційних ознак технологічних парків. Поняття та сутність 

ІНВОП. [Текст] / Ю.Б. Чернявська //  Теоретико-методологічні засади інноваційно-

інноваційної діяльності в Україні: Монографія / [Федоренко В.Г., Курко М.Н., Куліков П.М., 

Чернявська Ю.Б. та ін.]; за ред. В.Г.Федоренка. - К.: "ДКС Центр", 2018. - С.298-314 

3. Чернявська Ю.Б. Технологічні парки в транзитивних економічних системах: проблеми 

переходу на інноваційний тип розвитку. [Текст] / Ю.Б. Чернявська //  Теоретико-

методологічні засади інноваційно-інноваційної діяльності в Україні: Монографія / [Федоренко 

В.Г., Курко М.Н., Куліков П.М., Чернявська Ю.Б. та ін.]; за ред. В.Г.Федоренка. - К.: "ДКС 

Центр", 2018. - С.412-435. 

4)наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного навчання, електронних 

курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших друкованих навчально-

методичних праць загальною кількістю три 

найменування; 

 

5)захист дисертації на здобуття наукового ступеня;  

6)наукове керівництво (консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження наукового ступеня; 

 

7)участь в атестації наукових кадрів як офіційного 

опонента або члена постійної спеціалізованої вченої 

ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад; 

 



8)виконання функцій (повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 

видання, включеного до переліку фахових видань 

України, або іноземного наукового видання, що 

індексується в бібліографічних базах; 

Виконавець. 

1. Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу 0120Ս000356 

фундаментальна - 03.2020-12.2022 

2. Діджиталізація обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі управління 

будівельним підприємством в умовах сучасних викликів - 01.2022-12.2024 

 

9)робота у складі експертної ради з питань проведення 

експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої 

експертної ради як експерта Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, або у складі 

Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної 

ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або 

Науково-методичної ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 

МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад 

органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, або у складі комісій Державної служби 

якості освіти із здійснення планових (позапланових) 

заходів державного нагляду (контролю); 

 

10)участь у міжнародних наукових та/або освітніх 

проектах, залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя міжнародної категорії”; 

1. Чернявська Ю.Б. Удосконалення підготовки спеціалістів будівельної галузі. / Ю.Б. 

Чернявська Ефективні технології в будівництві: ІV Міжнародна науково-технічна кнференція 

(27-28 березня 2019р., м. Київ). - Київ: Видавництво Ліра-К., 2019. -  с.143. 

2. Запозичення закордонного досвіду у впровадженні інновацій в будівельній сфері  [Текст] / 

Ю.Б. Чернявська // Програма та тези доп.  Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві». Київ, 23-24 травня 

2019. – 310с. С. 297-198.    

3. Чернявська Ю.Б. Проблемы развития национальной экономики в условиях 

посткоронавирусного мира: сборник материалов международной научно-практической 

конференции. Душанбе: Институт туризма, предпринимательства и сервиса, 29 октября 2021 

г. – 256с. С. 42-44. 

4. Чернявська Ю.Б. Удосконалення підготовки спеціалістів будівельної галузі. [Текст] / Ю.Б. 

Чернявська// Ефективні технології в будівництві: ІV Міжнародна науково-технічна 

конференція (27-28 березня 2019р., м. Київ). - Київ: Видавництво Ліра-К., 2019. -  с.143 

5. Чернявська Ю.Б. Запозичення закордонного досвіду у впровадженні інновацій в 

будівельній сфері [Текст] / Ю.Б. Чернявська// Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (23-

24 травня 2019 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і 

архітектури, 2019.-С. 197-198. 



6. Чернявська Ю.Б. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку туризму в Україні 

(доповідь) // Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та 

перспективи розвитку економіки, логістики та агротехнологій в Україні» НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут м. Ніжин, 28 листопада 2019 року.                                                                                                                         

7. Чернявська Ю.Б.  Ревізія і контроль діяльності будівельних підприємств [Текст] / Ю.Б. 

Чернявська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису 

економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 року, м. Київ). – Київ: 

Київський національний університет будівництва і архітектури, 2020.-С. 168-170/ 

8. Чернявська Ю.Б., Головаш Л.В., Головаш Б.Е., Зміни в бухгалтерському обліку ФОП під 

час воєнного стану. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в 

будівництві: програма та тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Київ, 7-8 червня 2022 р.,  КНУБА). С. 211-213. 

9. Чернявська Ю.Б., Зінченко М.М., Головаш Б.Е. Відродження туристичного бізнесу України 

в постпандемічний період. Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною 

участю “Сучасні тенденції та суперечності розвитку світової економіки та бізнесу”: збірник 

матеріалів конференції, м. Київ, 25 січня 2022 р. / ред. кол.: І. А.Семенець-Орлова (гол. ред.), 

І. І.Каліна (заст. гол. ред), Ю. В. Мазур (упоряд. і відп. ред.) та ін. Київ: Міжрегіональна 

Академія управління персоналом, 2022. С. 305-308. 

11)наукове консультування підприємств, установ, 

організацій не менше трьох років, що здійснювалося на 

підставі договору із закладом вищої освіти (науковою 

установою); 

 

12)наявність апробаційних та/або науково-популярних, 

та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з наукової або професійної 

тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій; 

1. Чернявська Ю.Б. Вибір амортизаційної політики як засіб впливу на фінансову стійкість 

підприємств будівельної галузі. / Ю.Б. Чернявська, Н.В. Боліла // Формування ринкових 

відносин в Україні. - 2020. -  №9(232). - С. 99-106. 

2.Лич В.М., Чернявська Ю.Б. Державна підтримка інноваційної освіти як необхідна умова 

формування економіки інтелектуально-інноваційного капіталу / В.М. Лич, Ю.Б. Чернявська // 

Формування ринкових відносин в Україні: збірник наук. праць. – Вип.10 (245) – К., 2021. – 

С.25 – 32. 

13)проведення навчальних занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної 

підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік; 

 

14)керівництво студентом, який зайняв призове місце на 

I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або робота у складі організаційного комітету / 

журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

 



науковим гуртком / проблемною групою; керівництво 

студентом, який став призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів (для забезпечення провадження освітньої 

діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став призером або 

лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 

робота у складі організаційного комітету або у складі 

журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного комітету, 

суддівського корпусу; 

15)керівництво школярем, який зайняв призове місце 

III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів, II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів Національного 

центру “Мала академія наук України”; участь у журі 

III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів чи II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів Національного 

центру “Мала академія наук України” (крім третього 

(освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня); 

 

16)наявність статусу учасника бойових дій (для вищих 

військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із 

специфічними умовами навчання, військових 

 



навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

17)участь у міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для 

вищих військових навчальних закладів, закладів вищої 

освіти із специфічними умовами навчання, військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

 

18)участь у міжнародних військових навчаннях 

(тренуваннях) за участю збройних сил країн — членів 

НАТО(для вищих військових навчальних закладів, 

військових навчальних підрозділів закладів вищої 

освіти); 

 

19)діяльність за спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських об’єднаннях; 

 

20)досвід практичної роботи за спеціальністю не менше 

п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності). 

КНУБА, 22 роки 

 

 


