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інформаційних систем ”, “Теорія алгоритмів”, “Raid-масиви даних та 
розподілені серверні системи”, “Адміністрування серверних систем” 

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ: 

 інформаційні управляючі системи і технології (ОС «магістр»), Київський національний 
торговельно-економічний університет, 2017 р. 

ДОСВІД РОБОТИ: 

 асистент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем Київського національного 
торговельно-економічного університету, 09.2019 р. до цього часу. 

 асистент кафедри економічної кібернетики систем Київського національного торговельно-
економічного університету, 10.2018 – 08.2019 рр. 

 асистент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних систем Київського національного 
торговельно-економічного університету, 02.2017 – 09.2018 рр. 

 навчання в аспірантурі Київського національного торговельно-економічного університету, 2017 
р. до цього часу. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ: 

 Метод динамічного програмування в задачі інвестування / Іванюта І.Д., Ю.Ю. Юрченко // 
Проблеми модернізації економіки України в контексті угоди про Асоціацію з ЄС та їх вирішення 
(економічний, правовий і фінансовий аспекти) / Збірник матеріалів XV Міжнародної науково-
практичної конференції молодих науковців: 16 квітня 2015 р.– К.: УДУФМТ – 2015. – 340 с. – С. 
192-193. 

 Інформаційні технології як інструмент реалізації інноваційної політики / Ю.Ю. Юрченко // 
Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» (економіка, фінанси і право) [Електронне видання]: 
матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 17 травня 2016 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ 
: Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2016. – 1084 с. – Укр., рос. та англ. мовами. – С. 354-358. 

 Служба active directory, як незамінна частина корпоративної комп'ютерної мережі організації / 
Ю. Ю. Юрченко // Збірник наукових статей студентів. – Київ: КНТЕУ – 2016. – С. 24-27. 

 Технології захисту інформації в економіці / Ю. Ю. Юрченко // Сервісна економіка в умовах 
глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри = Service Economy in the Context of 
Global Competition: Legal and Institutional Dimensions : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 
(Київ, 15–16 лист. 2017 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 
508 с. – Укр. та англ. мовами. – С. 461-465. 

 Choosing the method of developing an information system for environmental safety of the company /, 
М.В. Зайченко, Ю.Ю. Юрченко // Міжнародна наукова конференція «Ділеми» = International 
Conference / Dilemmas / [Електронне видання]: матеріали Міжнар. наук. конф. (Варшава, 19 
листопада 2018 р.). – Варшава:, 2018. 

 Інформаційні технології захисту даних / Ю.Ю. Юрченко, М.В. Зайченко // Міжнародна науково-
практична конференція молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2018», [Електронне видання]: 
матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 28-30 листопада 2018 р.). – Київ:, 2018. –578 с. – 
Укр., рос. та англ. мовами. – С. 478 – 479. 
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 Використання хмарних технологій в освіті / Ю.Ю. Юрченко, М.В. Зайченко // Smart-освіта: 
ресурси та перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 7 грудня 2018 р.) : тези 
доповідей.– К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 252 с. – Укр. та англ. мовами. – С.240-243.  

 Моделювання інформаційних систем екологічної безпеки підприємства / М.В. Зайченко, Ю.Ю. 
Юрченко // Міжнародний науковий симпозіум «BIG DATA ANALYTICS: МОДЕЛЮВАННЯ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» в КНТЕУ 20 березня 2019 р.– К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 

 Краскевич В.Є., Юрченко Ю.Ю. Використання навчальних ситуаційних центрів для управління 
ресурами. Київ: Математичні машини і системи. 2019. № 4. С. 110–116. 

 Дивак В., Юрченко Ю. Використання медіаінформаційних технологій у змішаному навчанні 
системи відкритої освіти. Рівне: Нова педагогічна думка. 2019. № 4. С. 38–41.  

 Дивак В.В., Демідов П.Г., Юрченко Ю.Ю. Наукове обгрунтування та практична апробація 
використання інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку економічної компетентності 
керівників закладів середньої освіти. Київ: Проблеми програмування. 2020. № 2–3. Спеціальний 
випуск. С. 94-102. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

 Вища школа педагогічної майстерності, Київський національний торговельно-економічний 
університет, 2018 р.  

 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, тема: 
«Технологія комп'ютерного проектування», 2017 р. 
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