
РЕЗЮМЕ 
Прізвище ім`я по- 
батькові працівника 

Білявська Юлія Вікторівна 

Назви навчальних 
дисциплін, які 
викладаються 

«Операційний менеджмент», «Теорія організації» 

Освіта Назва закладу, який закінчив (-ла) 
Київський національний торговельно-економічний університет 
Рік закінчення 2005 р 
Спеціальність менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
Кваліфікація за дипломом магістр з менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності 

Науковий ступінь 
доктора філософії 
(кандидата наук) 

Шифр наукової спеціальності 08.00.04 
Назва наукової спеціальності економіка та управління 
підприємствами 
(за видами економічної діяльності) 
Рік присвоєння 2014 р. 
Тема дисертації «Формування організаційної культури підприємств 
торгівлі» 

Досвід роботи 
(етапи професійної 
діяльностівід 
теперішнього часу) 

Роки / посада / місце роботи 
2005-2011 р. – асистент кафедри менеджменту 
З 2011 р. старший викладач кафедри менеджменту 
З 2015 р. доцент кафедри менеджменту 

Підвищення 
кваліфікації 

Період проходження 31.01.2006 – 26.06.2006 р. 
Назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації КНТЕУ 
Місце проходження Вища школа педагогічної майстерності КНТЕУ 
Вид Випускна робота 
Тема «Самоменеджмент» (проект методичного забезпечення) 
Документ, що засвідчує* Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 
№169691 

Стажування 1. Період проходження 17.11.2014-17.12.2014 р. 
Назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації ТОВ 
«КАМЕЛІЯ – К» 
Місце проходження м. Київ, ТОВ «КАМЕЛІЯ – К» 
2. Сертифікат про стажування TMM Express PL z.o.o.(Poland) 
«Вusiness processes for efficient deployment of express courier delivery 
services across EU» (28.09. - 03.10. 2015) 
NIP/Individual Tax Numbwer: 5252608034 
REGON: 360694280 
KRS/National court register: 0000540459 
EORI: PL525260803400000 
3. 12. 11. 2015 р.. Сертифікат про результати оцінювання 
організаційної культури AEKO-SYSTEM sp.z o.o.(Польща) 
4. 22. 12. 2015 р.. Сертифікат про результати оцінювання 
організаційної культури ADC Backfire Entertainment GmbH 
(Німеччина) 

Інші види 
удосконалення 
професійної 
майстерності тощо 
(з отриманням 

1. Участь у навчально-методичному семінарі «Психолого-педагогічні 
особливості навчання слухачів ІВК» 
Дата або період проходження 21.01.2009 р. 
Країна Україна, місце проходження КНТЕУ 
Документ, що засвідчує сертифікат 



сертифікату, 
посвідчення, інших 
документів) 

2. Участь у навчально-методичному семінарі «Формування іміджу 
сучасного викладача» 
Дата або період проходження 03.02.2010 р. 
Країна Україна, місце проходження КНТЕУ 
Документ, що засвідчує сертифікат 
3. Навчання за програмою дистанційного курсу«Розробка 
навчальних курсів у системі дистанційноїосвіти» 
Дата або період проходження 06.12.2011-25.06.2012 р. 
Країна Україна, місце проходження КНТЕУ 
Наказ ID idn.knteu.kiev.ua 
Документ, що засвідчує сертифікат 
4. 26.05.2016 р. участь у навчально-
методичному семінарі «Система 
забезпечення якості освіти в КНТЕУ» 
Країна Україна, місце 
проходження КНТЕУ Документ, 
що засвідчує посвідчення 
5. 21 лютого 2017 р. участь у Всеукраїнському науково-
практичному тренінгу «Інформаційні технології в навчальному 
процесі: якісна освіта». Сертифікат засвідчує підвищення 
кваліфікації за такими напрямками: 

• Цифрова трансформація: функціональні можливості системи 
електронного документообігу M.E.Doc. підприємства на базі 
хмарної платформи«jПарус». 

• «1С:Підприємство 8.3»: облік успішності студентіві 
аналітичний звіт (конфігурація робочого рішення за 
півгодини). 

• QR-кодування – додатковий (тактильний) канал сприйняття 
інформації. 

• Програмно-інструментальна платформа дистанційного 
навчанняMoodle. 

• Створення інтерактивних презентацій звикористанням 
хмарних сервісів(Prezi). 

Країна Україна, місце проходження КНТЕУ  
Документ, що засвідчує сертифікат 
6. 05 червня 2018 р. участь у навчально-
методичному семінарі «Дотримання 
академічної доброчесності науковцем» 
Країна Україна, місце проходження КНТЕУ 
Документ, що засвідчує посвідчення 

Навчально-методичні 
розробки 
(Повний список 
навчально-методичних 
розробок 
(в хронологічному 
порядку))** 

Кількість всього понад 150 
в т.ч. підручники, навчальні посібники 3 

Участь у конференціях і 
семінарах 

Кількість всього 44 
в т.ч. міжнародних 41 

Участь у науково- 
дослідній роботі 
(в хронологічному 
порядку) 

Назва науково-дослідної теми «Соціальна відповідальність 
торговельних підприємств» 
Номер держреєстрації 0109U000713 
Період виконання 02.01.2009 – 31.12.2009 р. (довідка № 3608/20 від 
28.11.2012). 

Володіння іноземними 
мовами 

Мова: англійська (sertificate the 
english school Speak Up); грецька, 
турецька (зі словником) 



Сильні особистісні риси 
(не більше 7 за 
значущістю) 

Наполегливість, відповідальність, креативність, старанність, 
цілеспрямованість, інноваційність. 

Хоббі, улюблені заняття Досліджувати культуру та особливості ведення бізнесу в різних 
країнах світу; вирощувати троянди. 

 


