
Коновалова Юлія Олександрівна – викладач кафедри фінансів, обліку  та оподаткування.

В 2004 році закінчила Міжнародний університет бізнесу і права, спеціальність – облік і аудит,  кваліфікація - 
магістр з обліку і аудиту, 
Викладає дисципліни: Облік на підприємствах малого бізнесу;  Облікова політика підприємства; Організація обліку у 
фермерських господарствах; Ціноутворення; Облік у системі 1С: Підприємство.
Поєднує успішно викладацьку діяльність та практичну.
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