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Стаж роботи на педагогічних посадах (асистента, доцента) понад 15 років. 
 

Викладає навчальні курси з ряду дисциплін: «Податкова система», 

«Корпоративні фінанси», «Комунально-фінансовий менеджмент», «Фінансовий 

контролінг» – для студентів ОС «Магістр» стаціонарної та заочної форм навчання.  

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів, є науковим 

керівником при підготовці випускних робіт ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр». 

Опублікувала понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Є 

співавтором навчальних посібників та монографій. 

Біляк Ю.В. працює над докторською дисертацією на тему: «Фінансова 

безпека суб’єктів господарювання в аграрному секторі в умовах конфліктів 

інтересів». 

Сучасна наукова діяльність Біляк Ю.В. присвячена фінансовим наслідкам 

виникнення конфліктів в аграрному секторі економіки України. Проблематика 

конфлікту надзвичайно актуальна для сучасного українського суспільства. 

Соціально-економічні кризові явища в житті сучасної України, складність 

структурної перебудови економіки, матеріальна диференціація суспільства 

призвели до загострення соціальних суперечностей і виникнення численних 

осередків конфліктів практично в усіх галузях суспільного життя. Зазначені 

процеси потребують ґрунтовного наукового дослідження, визначення системних 

концептуальних засад аналізу конфліктного потенціалу суспільства в сучасних 



динамічних умовах трансформації держави. Наукові дослідження успішно 

впроваджуються у виробництво. 

Біляк Ю.В. неодноразово проходила навчання та підвищувала свою 

кваліфікацію беручи участь у семінарах, проектах, майстер-класах тощо в Україні.  

Зокрема, пройшла  підвищення кваліфікації та отримала свідоцтво за 

напрямом "Логістика"; підвищення кваліфікації за спеціальністю "Педагогічна 

майстерність викладання англійською мовою для викладачів ННІ бізнесу"; 

підвищення кваліфікації за напрямом "Психолого-педагогічні основи 

професійного навчання"; підвищення кваліфікації за напрямом «Створення 

електронних навчальних курсів та методик їх використання у навчальному 

процесі»; підвищення кваліфікації за напрямом "Власники особистих селянських 

та фермерських господарств, які надають послуги з сільського зеленого туризму"; 

підвищення кваліфікації за напрямом «Представники наукових установ НААН 

України та ВНЗ з питань агропології і органічного виробництва». 

 

 

Розклад, години прийому: понеділок, четвер – проведення лекційних і 

практичних занять згідно розкладу. Четвер - 4 пара – надання консультацій по 

написанню бакалаврських і магістерських робіт.  
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