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Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у 
спеціалізованій вченій раді К20.051.12 ДВНЗ "Прикарпатський національний 
університет ім. В. Стефаника" за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних 
сил та регіональна економіка:  

Стимулювання розвитку малого підприємництва в регіоні, рік захисту - 2016.  
 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:  

Бізнес-планування туристичної діяльності, страхування сфери послуг, ділова 
комунікативність в туризмі, основи наукових досліджень 
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:  
економічні аспекти діяльності підприємств туристичної та готельно-ресторанної сфери, 
розвиток туризму та готельно-ресторанного комплексу регіону, малий бізнес, страхування 
 

ОСВІТА:  
магістр зі спеціальності «Фінанси  і кредит», 2013 р. 
 
ДОСВІД РОБОТИ_____________________________________________________________ 

11. 2020 – до сьогодні Доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи 
Луцького НТУ 

09. 2016 – 11.2020 Старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування Луцького НТУ 

07.2013-11.2013 Виконуюча обов’язків головного бухгалтера Липлянської 
спеціальної ЗОШ-інтернат.  

____________________________________________________________________________ 

 
Підвищення кваліфікації, участь в літніх школах, тренінгах_______________________ 

11. 2020  Стажування (підвищення кваліфікації), Волинський 
національний університет ім. Лесі Українки, свідоцтво 
№143/20 від 30.11.2020 р. (1 кредит ЄКТС) 

10. 2020 – 12.2020 Міжнародне стажування "Сучасні методи навчання та 
інноваційні технології в вищій освіті : європейський досвід та 
глобальні тенденції", Вища школа страхування і фінансів, 
м.Софія, Болгарія, Сертифікат №BG/VUZF/658-2020 (6 
кредитів ЄКТС) 

05.2020 Курс "Цифрова грамотність державних службовців", на базі 
Дія: Цифрова освіта (0,07 кредиту ЄКТС).  

Науково-методична робота___________________________________________________ 

- 3 монографії (у співавторстві),  
- 27 наукових публікацій, з яких: 1 стаття у періодичному виданні, яке ключене до 
наукометричної бази Web of science, 12 статей, опублікованих у фахових виданнях; 14 – 
тез та матеріалів наукових конференцій;  
- 7 розробок навчально-методичного характеру до проведення лекційних, практичних 
занять, виконання самостійної роботи студентами, курсових проєктів;  
- 1 електронний навчальний посібник (в співавторстві) «Фінансова грамотність». 



Проектна та грантова діяльність, роботи, виконані на замовлення підприємств, 
наукове консультування _____________________________________________________ 

1.ПП "Луцька міська госпрозрахункова поліклініка", безоплатне наукове 
консультування з питань фінансового планування, аналізу і складання фінансової 
звітності, 2016-2019 рр., Довідка №4 від 08.11.2019 року  

2. ТОВ "ВФК Запчастини", безоплатне наукове консультування з питань фінансового 
аналізу і страхування підприємницьких ризиків", 2018-2019 рр., Довідка №143 від 
13.11.2019 року 

3. Готельно-ресторанний комплекс «Острів», з 01.09.2020 року - до цього часу.  
4. Мережа кав'ярень «Стріт кафе», з 08.09.2020 року - до цього часу.  

 

Участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю_____________________________ 
– член Асоціації індустрії гостинності України з 27.11.2020 р. (Затверджено рішенням 
Правління громадської спілки «Асоціація індустрії гостинності України від 27.11.2020 року).  
 

Досягнення _________________________________________________________________ 
- грамоти Луцького НТУ 2019 р., 2020 р.; 
- почесна грамота Волинської обласної ради, 04 жовтня 2020 р.  
 
Посилання на профілі :_______________________________________________________ 
Google Scholars: https://scholar.google.com/citations?user=2u_EbOkAAAAJ&hl=ru 
ResearchGate.net: https://www.researchgate.net/profile/Yuliia_Sheiko 
Academia.edu: https://lutsk-ntu.academia.edu/YuliiaSheiko 
ORCID : https://orcid.org/0000-0002-1272-8985 
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