
Кафедра політичних наук і права 

ПІБ викладача Баєва Юлія Євгенівна 

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років  
(Пункт 38 постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 24 березня 2021 р. № 365) 

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; 

Nataliya Davydova, Iuliia Baieva, Svitlana Miserzhy, Yevgen Pereguda, and Valentina Zgurska. 
Current Problems of Information Law: Analysis of Current Trends in Cybersecurity. International 

Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 22  No. 3  pp. 769-775. 

http://paper.ijcsns.org/07_book/202203/202203101.pdf. 

DOI https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.3.101 Web of Science 

Pereguda Ye., Baieva Iu., Daniuk L., Miserzhy S., Svitlak I. Legal policy in the economic sphere: 

current challenges and future trends. Financial and Credit Activities: Problems of Theory and Practice. 

2022. №1. Р. 446-453. https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3675 

https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3675 

https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3675/3497 Web of Science  

Trends in the development of civil law at the present stage. Revista Cuestionas Politicas (прийнято до 

друку). Web of Science  
Семко В.Л., Баєва Ю.Є. Румунський націоналізм в історичному контексті: коріння, історія, 

перспективи. Політикус. 2022. Фахова. Прийнято до друку. 

 

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; 

 

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); 

 

4)наявність виданих навчально-методичних 
посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів 

Політичне лідерство: Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Політологія». 

Уклад. Ю.Є. Баєва та ін. К.: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2020. 34 с. 

Історія політичної думки України: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для 

студентів спеціальності «Політологія». Уклад.: Перегуда Є.В., Місержи С.Д., Баєва Ю.Є. Київ-



на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 
робочих програм, інших друкованих навчально-методичних 
праць загальною кількістю три найменування; 

Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2020. 64 с. 

Політологія: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 

«Право». Уклад. Є.В. Перегуда, В.В. Карпунцов, В.Л. Згурська, Ю.Є. Баєва та ін. Київ–

Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2020. 36 с. 

Історія політичних та правових вчень: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для 

студентів спеціальності «Право». Уклад. Є.В. Перегуда, Н.А. Сердюк, В.В. Карпунцов, С.В. 

Стеценко та ін. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2021. 42 с. 

Політичні партії та партійні ідеології: методичні рекомендації до вивчення дисципліни. Уклад.: 

О.С. Комова, Ю.Є. Баєва. К.: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2021. 

Регіональна політика та місцеве самоврядування: методичні вказівки до вивчення дисципліни 
для студентів спеціальності 052 «Політологія». Уклад.: Є.В. Перегуда та ін. К.: КНУБА, Ф-ОП 

Шпак В.Б., 2021. 

Політологія: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 

«Право». Вид. 2-е, доп. Уклад. Є.В. Перегуда, В.В. Карпунцов, В.Л. Згурська, Ю.Є. Баєва та ін. 

Київ–Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2022. 36 с. 

5)захист дисертації на здобуття наукового ступеня;  

6)наукове керівництво (консультування) здобувача, 
який одержав документ про присудження наукового 
ступеня; 

 

7)участь в атестації наукових кадрів як офіційного 
опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, 
або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених 
рад; 

 

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; 

 

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); 

10)участь у міжнародних наукових та/або освітніх 
проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність 
звання “суддя міжнародної категорії”; 

 

11)наукове консультування підприємств, установ, 
організацій не менше трьох років, що здійснювалося на 
підставі договору із закладом вищої освіти (науковою 
установою); 

Здійснення наукового консультування Соціологічного центру «Імідж-контроль» на підставі 

договору між КНУБА та «Імідж-контролем» від 2019 р. 

Тематика – дослідження виборних процесів в регіонах України. 

Наукові результати: тематичні доповіді; наукові статті в збірниках «Регіональна політика та 

«Просторове планування». 

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; 

Семко В.Л., Баєва Ю.Є. Визначення категорії «регіон» у сучасному науковому дискурсі: аналіз 
основних підходів. Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове 

планування, архітектура [зб. наук. пр.]. Вип. V. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 

22 листопада 2019 р.). Мін-во освіти і науки України, Мін-во розв. громад та територій України, 

Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2019. В 2-х ч. Ч. 1. С. 41-46. 

Google Scholar 
Баєва Ю.Є., Донченко К.А. До питання доступу до інформації у контексті публічності органів 

влади. Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні 

засади. Зб. наук. пр. Вип. І. В 2-х ч. Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2020. Частина 1. С. 223-226. 

Google Scholar 
Дьомкін П.О., Баєва Ю.Є.  Організаційно-правові проблеми розвитку житлово–комунального 

господарства в Україні. Будівельне право: проблеми теорії і практики [зб. наук. пр.]. Вип. ІІІ. 
Матеріали Третьої наук.-практ. конф., (Київ, 4 грудня 2019 р.)/ Мін-во освіти і науки України, 

Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2019. В 2-х ч. Ч. 1. С. 94-99.  

Google Scholar 
Перегуда Є.В., Баєва Ю.Є. Вдосконалення викладання політологічних дисциплін в умовах 

дистанційного навчання. Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у 

вищій школі: методологія, методика, практика. Тези доповідей Всеукраїнської науково-

методичної конференції, Київ, 20 травня 2021 р. / уклад. : Н. Левицька, О. Силка, Л. Приблуда, 

О. Пилипенко. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 152-158. 

Перегуда Є., Баєва Ю., Яхно О. Місто як простір свободи та справедливості в контексті 



суспільних трансформацій. Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному вимірі. 

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 12-13 листопада 2021 

року). Частина ІІ. Відп. За випуск І.В. Чорноморденко. К.: КНУБА, 2021. С. 79-81. 

Єгоров В. В., Баєва Ю. Є. Історія Києва та київської землі у творчій спадщині В. Б. Антоновича 

(1834-1908). Гілея: науковий вісник. К. : «Видавництво «Гілея», 2022. Вип. 169-170 (№ 2-4). С. 

20-27.  Google Scholar 

13)проведення навчальних занять із спеціальних 
дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не менше  
50 аудиторних годин на навчальний рік; 

 

14)керівництво студентом, який зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), 
або робота у складі організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво 
постійно діючим студентським науковим гуртком / 
проблемною групою; керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у 
складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких проектів (для забезпечення 
провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-
творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став 
призером або лауреатом міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, 
фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у 
складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); 
керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 
Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, 
етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, помічника тренера 

 



національної збірної команди України з видів спорту; 
виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, 
судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво 
спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу; 

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 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); 

 

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); 

 

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); 

 

19)діяльність за спеціальністю у формі участі у 
професійних та/або громадських об’єднаннях; 

Член-кореспондент ГО «Академія політико-правових наук».  

20)досвід практичної роботи за спеціальністю не 
 



 

менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, 
наукової діяльності). 


