
Науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують освітній процес, повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній 

діяльності за останні п’ять років. 

Рябцев Г. Л. – п. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 20. 
№ Досягнення у професійній 

діяльності, які зараховуються за 

останні п’ять років 

 

1 наявність не менше п’яти 
публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що включені 

до переліку фахових видань 
України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science 

Core Collection; 

 

2017 
Рябцев Г. Л. Проблемы и перспективы создания в Украине нефтяного и энергетического резервов. Int. J. of Innovative 

Technologies in Economy. 2017. # 4 (10). P. 26-30. Index Copernicus, Google Scholar, BASE, RePEc, Open-AIRE. 

Riabtsev G. L. The real possibility of complete decarbonization of the Ukrainian energy. Int. J. of Innovative Technologies in Economy. 
2017. # 3 (9). P. 31-35.  Index Copernicus, Google Scholar, BASE, RePEc, Open-AIRE. 

Рябцев Г. Л. Основні напрями діяльності місцевих органів влади та інститутів громадянського суспільства з виконання 

міжнародних зобов’язань України в нафтовій сфері. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 8. URL: 

http://www.m.nayka.com.ua/?op=32&j=derzhavne-upravlinnya-udoskonalennya-ta-rozvytok&s=ua&n=8&y=2017. Фахове видання з 
державного управління. 

2018 

Рябцев Г. Л. Проблеми і перспективи реалізації Стратегії національної безпеки України в енергетичній сфері. Науковий часопис 
Академії національної безпеки. 2018. № 3-4 (19-20). С. 89-111. Index Copernicus. 

Соколовська Н. І., Рябцев Г. Л. Завершення приватизації в енергетиці та її вплив на рівень енергетичної безпеки в Україні. Int. J. 

of Innovative Technologies in Economy. 2018. # 8 (20). P. 3-7. Index Copernicus, Google Scholar, BASE, RePEc, Open-AIRE. 
Рябцев Г. Л. Постановка задачи оптимизации энергетического баланса в Украине. Int. J. of Innovative Technologies in Economy. 

2018. # 4 (16). P. 58-63. Index Copernicus, Google Scholar, BASE, RePEc, Open-AIRE. 

Riabtsev G. L. Influence of information asymmetry on the development of the oil products market in Ukraine. Int. J. of Innovative 

Technologies in Economy. 2018. # 1 (13). P. 34-37. Index Copernicus, Google Scholar, BASE, RePEc, Open-AIRE. 

2019 

Повышение безопасности функционирования системы электронного правительства Украины в условиях диджитализации 

экономики / Е. А. Зубарева, Г. Л. Рябцев, И. В. Басанцов, С. В. Белов. Проблемы управления и информатики. 2019. № 5. С. 125-
136. Scopus, ISI. 

2020 

2021 (станом на листопад) 
Средство эффективного взаимодействия экспертов в системах поддержки принятия решений электронного правительства / С. 

В. Сапегин, Г. Л. Рябцев, Е. А. Зубарева, И. В. Басанцов. Проблемы управления и информатики. 2021. № 2. С. 38-50. ISI. 

Ilchenko-Syuyva L., Riabtsev G., Tertychka V. Education in Government Communications: Case of Ukraine. E3S Web Conf. 2021. Vol. 

319. P. 01053. Scopus, Web of Science. DOI: 10.1051/e3sconf/202131901053. 

2 наявність одного патенту на 

винахід або п’яти деклараційних 

патентів на винахід чи корисну 
модель, включаючи секретні, або 

наявність не менше п’яти 

свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір; 
 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 (станом на листопад) 



3 наявність виданого підручника 

чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або 

монографії (загальним обсягом 

не менше 5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не менше 

1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора); 
 

2017 

Developing The Critical Infrastructure Protection System in Ukraine : monograph ; gen. ed. O. Sukhodolia. Kyiv : NISS, 2017. 184 p. 
Copyrigth p. 159-167. 

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє 

становище України в 2017 році». Київ : НІСД, 2017. 928 с. Авт. розд. 9, 13. 

2018 

Внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році: аналіз проблем і варіанти рішень / за ред. В. Горбуліна. Харків : Folio,  

2018. 928 c. Авт. розд. 9, 13. 

Сучасний стан, проблеми і перспективи створення в Україні нафтового та енергетичного резервів : аналіт. доповідь ; за заг. ред. 
Г. Л. Рябцева та О. М. Суходолі. Київ : НІСД, 2018. 160 с. Авт. розд. 1-4, 6. 

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє 

становище України в 2018 році». Київ : НІСД, 2018. 1289 с. Авт. розд. 1.2.5, 2.5.7, 3.1.14, 3.5.9. 

2019 

2020 

Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування : аналіт. доп. ; за заг. ред. О. М. 
Суходолі. Київ : НІСД, 2020. 178 c. Авт. розд. 3.4.4., 4.2. 

2021 (станом на листопад) 

Визначення рівня енергетичної безпеки України: аналіт. доп. ; за заг. ред. О. М. Суходолі. Київ : НІСД, 2021. 71 c. Авт. c. 16-37. 

4 наявність виданих навчально-
методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 
навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 

 

2017 

2018 

Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту випускних робіт / О. І. Кілієвич, Г. Л. Рябцев, В. В. Тертичка. 

Київ : ВЦПК, 2018. 28 с. 
Тренінгова програма з питань аналізу державної політики для державних службовців категорії «А» / О. І. Кілієвич, Г. Л. Рябцев , 

В. В. Тертичка. Київ : ВЦПК, 2018. 28 с. 

2019 

2020 
Регулювання на енергетичних ринках в Україні та ЄС : англо-український глосарій термінів / авт.-упоряд. Г. Л. Рябцев. Київ : 

Київська школа енергетичної політики, 2020. 46 с. 

2021 (станом на листопад) 

5 захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня; 

 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 (станом на листопад) 

6 наукове керівництво 

(консультування) здобувача, який 
одержав документ про 

присудження наукового ступеня; 

2017 

2018 

2019 

2020 



 2021 (станом на листопад) 

Соколовська Н. І. Комплексний механізм взаємодії органів публічної влади що-до енергетичної безпеки регіонів : дис. д-ра 
філософії : 281 / Соколовська Наталія Іванівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук. кер. Г. Л. Рябцев, д-р 

наук держ. упр., проф. Київ, 2021 (захист – 31 трав. 2021 р.; ДФ 26.810.024) 

7 участь в атестації наукових 

кадрів як офіційного опонента 
або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або 

члена не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад; 

 

2017 

Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України (у 2014-2015, 2016-2018, з 2019). 

2018 

Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України (у 2014-2015, 2016-2018, з 2019). 

2019 
Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України (у 2014-2015, 2016-2018, з 2019). 

К 79.051.05 у Чернігівському національному технологічному університеті (з 2019). 

2020 
Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України (у 2014-2015, 2016-2018, з 2019). 

К 79.051.05 у Чернігівському національному технологічному університеті (з 2019). 

2021 (станом на листопад) 

Dishkant K. Globalization and Conflict: Economic Interdependence between Rivals : Candidata a Doctora en Economia / Ksenia 
Dishkant ; Universidad del CEMA - Argentina; Advisor: Alejandro Rodriguez; Buenos Aires (05/03/2021; Committee Member). 

Козименко І. А. Державне регулювання розвитку вугільної промисловості в умовах структурних трансформацій економіки 

України : дис. … доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» / Ігор Анатолійович 
Козименко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, ДФ 26.810.015; Київ, 2021 (захист – 18 чер. 2021 р.; опонент). 

Хренова-Шимкіна Р. М. Реалізація органами публічної влади міжнародних про-ектів забезпечення енергоефективності 

житлово-комунального господарства в Україні : дис. … доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування» / Ріпсіме Миколаївна Хренова-Шимкіна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Нац. ун-т ім. 

Тараса Шевченка, ДФ 26.001.234; Київ, 2021 (захист – 15 груд. 2021 р.; опонент). 

8 виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 
наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового видання, 

включеного до переліку фахових 
видань України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в бібліографічних 
базах; 

 

2017 

2018 
Стратегічні пріоритети (фахове видання з економічних, філософських і політичних наук; URL: https://niss-

priority.com/index.php/journal/issue/archive). 

Стратегічна панорама (фахове видання з політичних наук; URL: https://niss-panorama.com/index.php/journal/issue/archive). 
Науковий часопис Академії національної безпеки (Index Copernicus International: ICV 2017: 49.73; ERIH PLUS; Ulrich’sweb; 

URL: http://www.nationalsecurity.in.ua/magazine-ans/about-magazine). 

2019 

Стратегічні пріоритети (фахове видання з економічних, філософських і політичних наук; URL: https://niss-
priority.com/index.php/journal/issue/archive). 

Стратегічна панорама (фахове видання з політичних наук; URL: https://niss-panorama.com/index.php/journal/issue/archive). 

Науковий часопис Академії національної безпеки (Index Copernicus International: ICV 2017: 49.73; ERIH PLUS; Ulrich’sweb; 
URL: http://www.nationalsecurity.in.ua/magazine-ans/about-magazine). 

2020 

Стратегічні пріоритети (фахове видання з економічних, філософських і політичних наук; URL: https://niss-

priority.com/index.php/journal/issue/archive). 
Стратегічна панорама (фахове видання з політичних наук; URL: https://niss-panorama.com/index.php/journal/issue/archive). 

Науковий часопис Академії національної безпеки (Index Copernicus International: ICV 2017: 49.73; ERIH PLUS; Ulrich’sweb; 



URL: http://www.nationalsecurity.in.ua/magazine-ans/about-magazine). 

Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління (ISSN 2617-9660; категорія “Б” у галузях державного управління 
та юридичних наук; URL: http://maup.com.ua/ua/ekspert/editors.html). 

2021 (станом на листопад) 

Науковий часопис Академії національної безпеки (Index Copernicus International: ICV 2017: 49.73; ERIH PLUS; Ulrich’sweb; 
URL: http://www.nationalsecurity.in.ua/magazine-ans/about-magazine). 

Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління (ISSN 2617-9660; категорія “Б” у галузях державного управління 

та юридичних наук; URL: http://maup.com.ua/ua/ekspert/editors.html). 

Відповідальний виконавець НДР «Аналіз політики: методологія, процедури та кращі практики» (номер державної реєстрації 
0121U100160). 

9 робота у складі експертної ради з 

питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або у складі 

галузевої експертної ради як 

експерта Національного 

агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, або у складі 

Акредитаційної комісії, або 

міжгалузевої експертної ради з 
вищої освіти Акредитаційної 

комісії, або трьох експертних 

комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-

методичних комісій (підкомісій) 

з вищої або фахової передвищої 
освіти МОН, наукових/науково-

методичних/експертних рад 

органів державної влади та 
органів місцевого 

самоврядування, або у складі 

комісій Державної служби якості 

освіти із здійснення планових 
(позапланових) заходів 

державного нагляду (контролю) 

2017 

2018 

2019 

2020 

Член експертної групи з проведення акредитаційної експертизи Дніпропетровському регіональному інституті державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України ОНП «Публічне управління та 
адміністрування» (ID 27358) за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» і першим рівнем вищої освіти (01-

03.06.2020). 

Член експертної групи з проведення акредитаційної експертизи в Національному університеті цивільного захисту України ОНП 
«Публічне управління та адміністрування у сфері цивільної безпеки» (ID 37265) за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» і третім рівнем вищої освіти (02-04.11.2020). 

2021 (станом на листопад) 
Керівник експертної групи з проведення акредитаційної експертизи в Національному університеті «Запорізька політехніка» 

ОПП «Регіональне управління» (ID 19620) за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» і першим рівнем 

вищої освіти (09-11.03.2021). 

Керівник експертної групи з проведення акредитаційної експертизи в Таврійському національному університеті імені В.  І. 
Вернадського ОПП «Публічне управління та адміністрування» (ID 47761) за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» і третім рівнем вищої освіти (17-19.05.2021). 

10 участь у міжнародних наукових 
та/або освітніх проектах, 

залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання 

“суддя міжнародної категорії”; 
 

2017 

2018 

University Partnership for Pre-Service Training in Government Communications (виконавці – НаУКМА та Університет Індіана, 

Блумінгтон, грантовий номер SLMAQM18CA20453, донор – US Department of State; 2018-2022). 

EGOVLOC: E-governance as a tool for local democracy (виконавці – НаУКМА, УКУ, OsloMet; грантовий номер CPEA-LT-
2017/10065, донор – DIKU, Норвегія; 2017-2022). 

2019 



University Partnership for Pre-Service Training in Government Communications (виконавці – НаУКМА та Університет Індіана, 

Блумінгтон, грантовий номер SLMAQM18CA20453, донор – US Department of State; 2018-2022). 
EGOVLOC: E-governance as a tool for local democracy (виконавці – НаУКМА, УКУ, OsloMet; грантовий номер CPEA-LT-

2017/10065, донор – DIKU, Норвегія; 2017-2022). 

2020 
University Partnership for Pre-Service Training in Government Communications (виконавці – НаУКМА та Університет Індіана, 

Блумінгтон, грантовий номер SLMAQM18CA20453, донор – US Department of State; 2018-2022). 

EGOVLOC: E-governance as a tool for local democracy (виконавці – НаУКМА, УКУ, OsloMet; грантовий номер CPEA-LT-

2017/10065, донор – DIKU, Норвегія; 2017-2022). 

2021 (станом на листопад) 

University Partnership for Pre-Service Training in Government Communications (виконавці – НаУКМА та Університет Індіана, 

Блумінгтон, грантовий номер SLMAQM18CA20453, донор – US Department of State; 2018-2022). 
EGOVLOC: E-governance as a tool for local democracy (виконавці – НаУКМА, УКУ, OsloMet; грантовий номер CPEA-LT-

2017/10065, донор – DIKU, Норвегія; 2017-2022). 

11 наукове консультування 

підприємств, установ, організацій 
не менше трьох років, що 

здійснювалося на підставі 

договору із закладом вищої 
освіти (науковою установою); 

 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 (станом на листопад) 

12 наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), 

та/або науково-експертних 

публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти 

публікацій; 
 

2017 

Україна та Угода про асоціацію: моніторинг виконання з 1 грудня 2016 року до 1 листопада 2017 року. Київ : Український 
центр європейської політики, 2017. 216 с. Авт. с. 44-52. 

Чому Енергетичне Співтовариство важливе для мене. Київ : DIXI Group, 2017. 30 с. Авт. с. 24, 26-27. 

Україна та Угода про асоціацію: місцевий вимір у реформах енергетики та довкілля. Київ : DIXI Group, 2017. 72 с. Авт. с. 43-49, 
57, 62-63, 68. 

Україна та Угода про асоціацію: річний моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС у 

сферах енергетики та довкілля. Київ : DIXI Group, 2017. 185 с. Авт. с. 124-151 
Ukraine and the Association Agreement: How to Prevent a Storm? Кyiv : DIXI Group, 2017. 186 p. Copyrigth p. 124-151. 

Актуальні виклики та загрози енергетичній безпеці України : аналіт. записка / Г. Л. Рябцев ; Нац. ін-т стратегіч. досліджень. 

URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/111Zagrozi---AZ-(fin)-40cb6.pdf 

Загрози у сфері енергетичної безпеки та їхній вплив на стан національної безпеки: моніторинг реалізації Стратегії національної 
безпеки України : аналіт. записка / Г. Л. Рябцев ; Нац. ін-т стратегіч. досліджень. URL: 

http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/1_Ryabtsev_2-an-63cb2.pdf 

Проблеми і перспективи створення в Україні нафтового та енергетичного резервів : аналіт. записка / Г. Л. Рябцев ; Нац. ін-т 
стратегіч. досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/naftorezerv-b4b5d.pdf 

Рябцев Г. Л. Проблеми і перспективи створення в Україні нафтових резервів. Київ : DIXI Group, 2017. 22 с. 

2018 

Україна та Угода про асоціацію: стоїмо у заторі? / [кол. авт.]. Київ : Коаліція «Енергетичні реформи», 2018. 168 с. Авт. с. 3-7, 
104-137. 

Аналіз потреб ТЕС і ТЕЦ України у вугіллі та оцінка можливості їх задоволення в 2018 році / Г. Л. Рябцев ; Нац. ін-т стратегіч. 



досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ugol-b2329.pdf 

Проблеми нафтогазового комплексу України та шляхи їхнього вирішення : аналіт. записка / Г. Л. Рябцев ; Нац. ін-т стратегіч. 
досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/nafta-4a5a4.pdf 

2019 
Індекс прозорості енергетики 2019 / [кол. авт.]. Київ : Коаліція «Енергетичні реформи», 2019. 25 с. Авт. с. 4-7, 9-13, 20-24. 

Україна та Угода про асоціацію: новий сезон / [кол. авт.]. Київ : Коаліція «Енергетичні реформи», 2019. 94 с. Авт. с. 3, 5, 67-79. 

Нові загрози у сфері забезпечення енергетичної безпеки: моніторинг реалізації Стратегії національної безпеки : аналіт. записка / О. М. 

Суходоля, Г. Л. Рябцев ; Нац. ін-т стратегіч. досліджень. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/novi-zagrozi-u-sferi-

zabezpechennya-energetichnoi-bezpeki 
Ukraine and the Association Agreement: Endless Repairs. Кyiv : DIXI Group, 2019. 84 p. Copyrigth p. 52-64 

Рябцев Г. Л. Створення нафтових резервів: годі зволікати. Київ : DIXI Group, 2019. 26 с. 

2020 
Україна та Угода про асоціацію: моніторинг виконання 2014-2019 /[кол. авт.]. Київ : Український центр європейської політики, 2020. 544 с. 

Авт. с. 219-221, 242-247. 

Індекс прозорості енергетики 2020 / [кол. авт.]. Київ : Коаліція «Енергетичні реформи», 2020. 25 с. Авт. с. 8-10, 12-13, 20-24. 

2021 (станом на листопад) 
Індекс прозорості енергетики 2021 / [кол. авт.]. Київ : Коаліція «Енергетичні реформи», 2021. 26 с. Авт. с. 8-10, 13-14, 21-25. 

13 проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін 
іноземною мовою (крім 

дисциплін мовної підготовки) в 

обсязі не менше 50 аудиторних 

годин на навчальний рік; 
 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 (станом на листопад) 

14 керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або II 
етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), 
або робота у складі 

організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт)…  

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 (станом на листопад) 

15 керівництво школярем, який 
зайняв призове місце III-IV етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 
предметів, II-III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких 

2017 

2018 

Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування». 

2019 
Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування». 

2020 

2021 (станом на листопад) 



робіт учнів - членів 

Національного центру “Мала 
академія наук України”; участь у 

журі III-IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових 
навчальних предметів чи II-III 

етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів - членів 
Національного центру “Мала 

академія наук України” (крім 

третього (освітньо-
наукового/освітньо-творчого) 

рівня) 

16 наявність статусу учасника 

бойових дій (для вищих 
військових навчальних закладів, 

закладів вищої освіти із 

специфічними умовами 
навчання, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої 

освіти); 
 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 (станом на листопад) 

17 участь у міжнародних операціях 

з підтримання миру і безпеки під 

егідою Організації Об’єднаних 
Націй (для вищих військових 

навчальних закладів, закладів 

вищої освіти із специфічними 
умовами навчання, військових 

навчальних підрозділів закладів 

вищої освіти); 

 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 (станом на листопад) 

18 участь у міжнародних військових 

навчаннях (тренуваннях) за 

участю збройних сил країн - 

членів НАТО (для вищих 
військових навчальних закладів, 

військових навчальних 

підрозділів закладів вищої 
освіти); 

 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 (станом на листопад) 



19 діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних 
та/або громадських об’єднаннях; 

 

2017 

Експерт Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 
Член Економічного дискусійного клубу. 

Член Академії національної безпеки. 

Член науково-технічної ради Спілки буровиків України. 

2018 

Експерт Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

Член Комітету з питань розвитку економічної конкуренції Торгово-промислової палати України. 

Член Економічного дискусійного клубу. 
Член Академії національної безпеки. 

Член науково-технічної ради Спілки буровиків України. 

2019 
Член Експертної групи з питань захисту національних інтересів в енергетичній сфері.  

Експерт Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

Член Комітету з питань розвитку економічної конкуренції Торгово-промислової палати України. 
Член Економічного дискусійного клубу. 

Член Академії національної безпеки. 

Член науково-технічної ради Спілки буровиків України. 

2020 
Член Експертної групи з питань захисту національних інтересів в енергетичній сфері. 

Член Експертної ради при Міністерстві енергетики України. 

Член Комітету з питань розвитку економічної конкуренції Торгово-промислової палати України. 
Член Економічного дискусійного клубу. 

Член Академії національної безпеки. 

Член науково-технічної ради Спілки буровиків України. 

2021 (станом на листопад) 
Член Європейської організації з наукових і докторських досліджень (EuRSED). 

Член Експертної ради при Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України. 

Член Комітету з питань розвитку економічної конкуренції Торгово-промислової палати України. 
Член Комітету верифікатора ТОВ «Бюро «ЕКО-СТРІМ». 

Член Академії національної безпеки. 

Член науково-технічної ради Спілки буровиків України. 

20 досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти 

років (крім педагогічної, 

науково-педагогічної, наукової 
діяльності). 

 

2017 
Директор спеціальних проектів Науково-технічного центру «Псіхєя» (консалтинг, дорадництво, з 2008). 

Член Коаліції «Енергетичні реформи» (консалтинг, дорадництво, з 2016). 

2018 
Директор спеціальних проектів Науково-технічного центру «Псіхєя» (консалтинг, дорадництво, з 2008). 

Член Коаліції «Енергетичні реформи» (консалтинг, дорадництво, з 2016). 

2019 
Директор спеціальних проектів Науково-технічного центру «Псіхєя» (консалтинг, дорадництво, з 2008). 

Член Коаліції «Енергетичні реформи» (консалтинг, дорадництво, з 2016). 

2020 



Директор спеціальних проектів Науково-технічного центру «Псіхєя» (консалтинг, дорадництво, з 2008). 

Член Коаліції «Енергетичні реформи» (консалтинг, дорадництво, з 2016). 

2021 (станом на листопад) 

Директор спеціальних проектів Науково-технічного центру «Псіхєя» (консалтинг, дорадництво, з 2008). 

Член Коаліції «Енергетичні реформи» (консалтинг, дорадництво, з 2016). 

 


