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Аграрний союз України, координатор Аналітичного центру, червень 2012 – дотепер, з грудня 

2014 дотепер голова правління ГО "Аналітичний центр АСУ". 

Виконання робіт з координації діяльності Аналітичного центру Аграрного союзу України 

та створення аналітичних матеріалів у сфері земельних відносин, бухгалтерського обліку 

та розвитку фінансових спроможностей сільгоспвиробників (в форматі СПД).  
 

ТОВ "Агентство розвитку", засновник і директор, листопад 2006 – листопад 2013. 

Діяльність у сфері налагодження сучасних систем управління, надання консультаційних 

послуг у сфері стратегічного менеджменту (коучінг, тренінги), виявлення, розвитку, 

оцінки, постановки на бухгалтерський облік нематеріальних активів та об‘єктів права 

інтелектуальної власності, створення об‘єктів інтелектуальної власності у сфері систем 

стратегічного управління підприємствами і організаціями, написання інформаційних, 

аналітичних та рекламних матеріалів з питань стратегічного менеджменту, книжка 

"Консалтинг – це дуже просто", консультант Комісії з приватизації Верховної Ради 

України (2008-20012). 
 

Компанія Next Step Oekraine, координатор по Україні, вересень 2003 – грудень 2006.  

Надання консультацій з питань стратегічного менеджменту для голландських і 

міжнародних компаній, маркетингу, просування продукції на ринок у міжнародному 

просторі, менеджмент інформації, співпраці з пресою та правового забезпечення для Next 

Step Oekraine і його клієнтів.  
 

Проект „Агентство Розвитку”, Український інститут лінгвістики і менеджменту, керівник, 

січень 2000 – листопад 2004.  

Надання консультації з питань стратегічного менеджменту і менеджменту інформації для 

студентів і випускників Українського інституту лінгвістики і менеджменту, бізнес-

інкубація, консультації із заснування бізнесу для студентів і випускників УЇЛМ.  
 

Український інститут лінгвістики і менеджменту, січень 1999 – листопад 2004.  

Ведення лекційних та практичних занять з різних аспектів стратегічного менеджменту, 

організація практики студентів (бізнес-інкубація з використанням міжнародного досвіду), 

консультації УІЛМ з питань стратегічного менеджменту на етапі його створення (автор 

концепції інституту). 
 

Канадсько-Український законодавчий і міжурядовий проект, НДО “Громадянська енергія”, 

секторальний спеціаліст, лютий 2001 – квітень 2002.  

Координація роботи авторського колективу з розробки Інформаційного Кодексу України, 

координація роботи робочої групи Верховної Ради України із внесення змін і доповнень 

mailto:Larisa.Starikova@gmail.com


до Закону України „Основи законодавства про культуру” (стосовно функціонування 

закладів культури як неприбуткових організацій).  

 

Програма Сприяння Парламентові України (ПСП), Університет штату Індіана, Агентство з 

міжнародного розвитку США (USAID), консультант, квітень 1998 – січень 2001.  

Підготовка і проведення круглого столу з питань реорганізації роботи Прес-служби 

Верховної Ради України на засадах сучасного менеджменту. Організація слухань щодо 

змін і доповнень до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”, консультація їх 

учасників. Консультація комітетів Верховної Ради України з питань фінансів і банківської 

діяльності, культури, паливно-енергетичного комплексу, економічної політики стосовно 

процедури проведення слухань у комітетах. Підготовка практичного посібника „Слухання 

у комітетах Верховної Ради України”, участь у створенні навчального фільму „Слухання у 

комітетах Верховної Ради України” (автор сценарію). 
 

Голова Прес-служби, Асоціація міст України, червень – жовтень 1998.  

Організація роботи Прес-служби Асоціації міст України у відповідності до рекомендацій, 

розроблених для Верховної Ради України. 
 

Інститут педагогіки та психології професіональної освіти, Академія педагогічних наук 

України, старший науковий співробітник, вересень 1996 – лютий 1998.  

Розробка навчального курсу для студентів вищої школи і аспірантів „Основи незалежного 

аналізу інформації. Частина 1. Політологія. Частина 2. Економіка”. Консультація 

пошукачів наукових ступенів. 
 

Аналітичний тижневик ‘Рейтинг’, голова відділу економіки, січень 1996 – серпень 1998.  

Участь у щотижневих дискусіях з основних питань політичного та економічного життя. 

Підготовка аналітичних статей з актуальних політичних та економічних питань. 
 

Журналіст, аналітик, ділові тижневики ‘Комерсант України’, видання концерну ‘Бліц-Інформ’: 

газети ‘Бізнес’, ‘Новости’, журнал ‘Капитал’), Червень 1994 – Вересень 1998. Підготовка 1-2 

аналітичних статтей на тиждень з актуальних питань політики та економіки.   
 

Інститут кібернетики Академії наук України, аспірант, дослідник, старший науковий 

співробітник, серпень 1980 – травень 1994.  

Дослідження у сфері субмікронної технології. Підготовка і захист кандидатської 

дисертації з питань автоматичної корекції субмікронних зображень в Інституті загальної 

фізики Академії Наук СРСР (Москва). Робота над питаннями штучного інтелекту. 

 

Освіта:  

Київський держаний університет ім. Т.Г.Шевченка, радіофізичний факультет, 1975-1980, 

диплом з відзнакою Г-ІІ № 039960, 19.05.1980 

Аспірантура:  

Інститут кібернетики Академії наук УРСР, ленінський стипендіат, Київ, 1980-1985 

Науковий ступінь:  

кандидат фізико-математичних наук, 1986, ФІАН СРСР, диплом КД № 006173, 07.01.1987 
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Номер запису про включення до ЄДР 2 067 017 0000 002769,  

Орган реєстрації: Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрація 

Паспорт: СН 654523, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві 13.12.1997 року 
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