
УЧАСТЬ У НАУКОВИХ, МЕТОДИЧНИХ РАДАХ, СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАДАХ, 
ГРОМАДСЬКИХ РАДАХ КОМІСІЯХ, ЕКСПЕРТНИХ КОМІСІЯХ, КОНКУРСНИХ КОМІСІЯХ 

 
 

ПІБ 
 

Характер участі Термін  

Н.В.Ткаленко Член експертної ради з питань проведення експертизи 
дисертаційних робіт МОН України з питань 
макроекономіки, світового господарства і соціально-
економічного розвитку спеціальності 08.00.01, 08.00.02, 
08.00.03, 08.00.07, 08.00.08, 08.00.10, 21.04.01 

 
 
 
 
до 01.10.2022 р. 

експерт Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління 
та адміністрування» 

 

член спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 
Національного університету «Чернігівська політехніка» 

 
з 2022 р. 

член спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 
Чернігівського національного технологічного 
університету (з 2019 р. – Національний університет 
«Чернігівська політехніка») 

 
 
 
2017-2021 рр. 

член спеціалізованої вченої ради К 79.051.05 
Чернігівського національного технологічного 
університету (з 2019 р. – Національний університет 
«Чернігівська політехніка») 

 
 
 
2017-2021 рр. 

О.М.Руденко член навчально-методичної ради Вищої школи 
публічного управління 

 
з 2023 р. по т.ч. 

член спеціалізованої вченої ради Д 14.052.03 у 
Державному університеті «Житомирська політехніка»  

 
з 2022 р. по т.ч. 

член спеціалізованої вченої ради Д 35.052.27 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» 

 
з 2022 р. по т.ч. 

член галузевої експертної ради Національного агентства 
із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 28 
«Публічне управління та адміністрування»  

 
 
з 2020 р. по т.ч. 

член конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу 
творчих робіт серед молоді, присвяченого Дню 
державної служби України (НАДС, Центр адаптації 
державної служби до стандартів Європейського Союзу) 

 
 
 
2020-2022 рр. 

член науково-експертної ради при Національному 
агентстві з питань запобігання корупції 

 
2019 р. 

член спеціалізованої вченої ради К 79.051.05 
Чернігівського національного технологічного 
університету (з 2019 р. – Національний університет 
«Чернігівська політехніка») 

 
 
2017-2021 рр. 

член Комісії з питань вищого корпусу державної служби 2016-2019 рр. 
член наукової ради ННІ євроінтеграційних досліджень 
Ужгородського національного університету 

 
з 2016 р. по т.ч. 

член спеціалізованої вченої ради К 35.860.01 Львівського 
регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при 
Президентові України 

 
 
 
2013-2021 рр. 

І.А.Косач Член галузевої конкурсної комісії з проведення ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
зі спеціальності «Інтелектуальна власність» 

 
 
2020-2021 н.р. 

 
 


