
Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників кафедри політичних наук і права 
 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

науково-

педагогічно

го, 
педагогічно

го, 

наукового 

працівника 

Найменуван

ня посади 

Освітня кваліфікація 

(найменування закладу, 

який закінчив науково-

педагогічний, 

педагогічний, науковий 

працівник, рік 
закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), 
вчене звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна кваліфікація (відомості про 

досвід професійної діяльності (заняття) 

за відповідним фахом (спеціальністю, 

спеціалізацією) із зазначенням посади 

та строку роботи на цій посаді (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації на здобуття 

наукового ступеня за спеціальністю 

(прізвище, ім’я, по батькові дисертанта, 
здобутий, науковий ступінь, 

спеціальність, назва дисертації, рік 

захисту, серія, номер,  дата, ким 

виданий диплом), наявність  публікацій 

у наукових виданнях, які включені до 

переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти років) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації  (найменування 

закладу, вид документа, 

тема, дата видачі і кількість 
навчальних  кредитів 

(годин) підвищення 

кваліфікації) 

Досягнення у 

професійній 

діяльності 

(відповідно до 

пункту 38 

Ліцензійних 
умов 

провадження 

освітньої 

діяльності) 

 

Баєва Юлія 

Євгенівна 

Доцент 

кафедри 

політичних 

наук і права  

 

Київський 

національний  

університет  імені 

Тараса Шевченко; 

2009; 

Спец-ть: Політологія; 

Кваліфікація: 

Політолог, викладач 

соціально-політичних 

дисциплін та філософії 

Кандидат політичних 

наук  

23.00.01 – теорія та 
історія політичної 

науки; 

Тема дисертації: 

«Проблема 

національної згоди в 

Україні в контексті 

історико-політичного 

аналізу»; 

Диплом ДК №001578, 

видано на підставі 

рішення Атестаційної 

колегії МОНУ від 
22.12.2011 р. 

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/202203/20

2203101.pdf. 

DOI https://doi.org/10.22937/IJCSNS.202

2.22.3.101 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. 

ГО «Асоціація народних 
депутатів», сертифікат APU-

07/20-10-22 від 20.09.2022 

р., «Законотворчі 

перспективи трансформації 

української міжнародної 

політики», 01.08.2022-

15.09.2022, 180 год. 

Наказ ректора КНУБА про 

зарахування підвищення 

кваліфікації від 13.10.2022 р. 

№262 

Пп. 4, 11, 12, 19 

 



https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.

3675 

https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/vie

w/3675 

https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/vie

w/3675/3497 Web of Science  

Trends in the development of civil law at 

the present stage. Revista Cuestionas 

Politicas (прийнято до друку). 

Семко В.Л., Баєва Ю.Є. Румунський 
націоналізм в історичному контексті: 

коріння, історія, перспективи. 

Політикус. 2022. Фахова. Прийнято до 

друку у серпні 2022 р. 

 

 


