
 

Професійне резюме (CV) 

1. Стариченко Євген Михайлович 

2. Науковий співробітник 

3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ науково-технічної інформації, 

сектор математичного моделювання та управління базами даних 

4. Рік народження – 1982 

5. Науковий ступінь (зазначити спеціальність та рік отримання наукового ступеня): немає 

6. Вчене звання (із зазначення року отримання вченого звання): немає 

7. Загальна кількість друкованих праць – 16 

8. Загальний стаж наукової роботи (у роках) із зазначенням посад протягом звітного 

періоду) – 13 років 

2015–2017 рік – Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

старший викладач 

2017 – травень 2018 р. – науковий співробітник відділу науково-технічної інформації (0,5 

п.о.) 

9. Відомості про викладацьку діяльність у ЗВО (назва ЗВО, назва курсу, рік, семестр)  

 

Семест

р 

Навчальні 

години 
Викладач 

Тип 

курсу/тип 

занять 

Назва курсу/занять 
ВНЗ/інш. навчал. 

закл. 

2015 800 Стариченко 

Є.М. 

Лабораторні, 

заліки, 

екзамени, 

курсові 

Економічна кібернетика, 

Системи прийняття 

рішень, Інформаційні 

системи в економіці, 

Економічна інформатика, 

Бази даних та СУБД 

Національний 

університет 

біоресурсів і 

природокористув

ання України 

2016 640 Стариченко 

Є.М. 

Лабораторні, 

заліки, 

екзамени, 

курсові 

Економічна кібернетика, 

Системи прийняття 

рішень, Інформаційні 

системи в економіці, 

Технологія управління та 

проектування БД 

2017 625 Стариченко 

Є.М. 

Лабораторні, 

заліки, 

екзамени, 

курсові 

Економічна кібернетика, 

Системи прийняття 

рішень, Інформаційні 

системи в економіці, 

Технологія управління та 

проектування БД, 

Статистичні методи та 

теорія потоків 

 

10. Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами: 6 бакалаврських робіт.  

11. Короткі відомості (до 30 слів) про основні напрями досліджень, науково-дослідний 

профіль. Важливі посади і обов’язки за межами Установи: вдосконалення, розробка та 

імплементація програмних продуктів інформаційно-технічних процесів у сфері охорони 

прав на сорти рослин. 

 

 



12. Список найважливіших робіт за звітний період (не більше 10 публікацій): 

 

№ 

з/п 
Назва 

Видавництво,журнал (назва, 

номер, рік, сторінки) чи 

номер авторського свідоцтва 

Прізвища співавторів 

1 

Методика 

прогнозування на 

основі моделей 

інтегрованого 

авторегресійного 

ковзного середнього 

(ARIMA) 

Зб. матер. міжнар. наук.-

практ. конф. «Глобальні та 

регіональні проблеми 

інформатизації в суспільстві 

і природокористуванні 

2015». – К., 2015. – С. 47–48. 

 

2 

Інформаційні системи і 

технології в управлінні. 

Метод. рек. До 

виконання 

лабораторних робіт 

К.: ТОВ «ГЛІФ МЕДІА», 

2015. – 204 с. 

М.З. Швиденко,  

Т.В. Волошина 

3 

Оптимізаційні оцінки 

потенційного внеску 

України в глобальний 

продовольчий 

потенціал 

Економіка АПК. – 2016. – № 

8. – С. 14–21. 

Скрипник А.В. 

4 

Порівняльний аналіз 

статистичних 

програмних продуктів 

для кваліфікаційної 

експертизи сортів 

рослин на придатність 

до поширення 

Plant Varieties Studying and 

Protection. – Т. 13. – № 4. – 

2017. – С. 429–435. 

Н.В. Лещук,  

Н.С. Орленко,  

К.М. Мажуга,  

Є.А. Шкапенко 

 

 
 


