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

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

науково-

педагогіч

ного, 

педагогіч

ного, 

наукового 

працівник

а 

Наймену

вання 

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) 

 

Мотузенко 

Богдан 
Ігорович 

 

 

Доцент 

кафедри 

політичних 
наук і 

права; 

Сум. (0,25 

ст.) 

 Київський 

національний 
університет 

імені Тараса 

Шевченка; 

1999;  

Кандидат 

соціологічних наук; 

22.00.04 – спеціальні 
та галузеві соціології; 

Тема дисертації: 

«Соціокультурні 

аспекти 

Фізична особа – підприємець, 

основний КВЕД 73.20 
Дослідження кон'юнктури ринку та 

виявлення громадської думки, 5 

років 

Заступник директора Фонду 

Асоціація народних депутатів 

України; 

1.09-20.10.21 р.; 
180 год.; 

Тема: «Законотворчі перспективи 

трансформації української 

міжнародної політики»; 

П.3, 4, 19, 20 
Відповідно до 

абзацу третього п.38 
Ліцензійних умов, 

вимоги щодо 

досягнень не 

поширюються на 



Спец-ть: 

Соціологія;  
Магістр 

маніпулятивного 

впливу»; 
ДК №018614, від 

21.05.2003 р.; 

 Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка) 

Підтримки Прогресивних Реформ, 

5 років 

Директор Департаменту 

аналітичного забезпечення 

Консорціуму «Індустріальна 

Група», 9 років 

 

Сертифікат APU-17/20-10-21 від 

20.10.21 р.; 
Наказ ректора від 02.05.2022 г. 

№227/1 про зарахування підвищення 

кваліфікації 

фахівців-практиків, 

які працюють на 
умовах сумісництва 

на 0,25 ставки або 

менше. 

 

 


