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 Відповідно до абзацу другого пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (у редакції Постанови КМУ від 24.03.2021 р. 

№365), під час визначення досягнень у професійній діяльності науково-педагогічного (наукового) працівника можуть 

зараховуватися досягнення за попередніми місцями роботи, п’ятирічний строк може продовжуватися на час перерви в  

роботі з об’єктивних причин (соціальна відпустка, академічна відпустка, призов/мобілізація на військову службу чи 

військова служба за контрактом, тривала непрацездатність тощо). 

 Відповідно до статей 17 та 18 Закону України «Про відпустки», до соціальних відпусток, зокрема, належать 

відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.  

 Доцент кафедри політичних наук і права Бабюк А.М. перебувала у  відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у 

відпустці по догляду за дитиною віком до 3-х років з 20 грудня 2017 року по 10 лютого 2021 року (копії витягів з 

відповідних наказів додаються). 

 З огляду на зазначене, результати досягнень у професійній діяльності Бабюк А.М. подавалися починаючи з 2015 

року. 

 

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 1. Співвідношення понять правосвідомість та праворозуміння / А. М. 
Бабюк // Часопис „Університетські наукові записки”. – 2015. – № 3. – С. 5–



наукових виданнях, що включені до переліку фахових 
видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, 
Web of Science Core Collection; 

12. Фахова 

2. Взаємозв’язок правосвідомості та типу праворозуміння / А. М. Бабюк // 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право”. 
– 2015. – № 35. – Час. ІІ. – Т. 1. – С. 7–10. – ISSN 2307-3322.  Фахова 
3. Позитивне право і правосвідомість / А. М. Бабюк // Часопис Київського 
університету права. – 2016. – № 3. – С. 22–25.  Фахова 
4. Правове регулювання митної справи в Україні / А. М. Бабюк // 
«Актуальні проблеми держави і права». – 2021. – № 89. – С. 3–7.  
Фахова 

5. Модернізація законодавства України з питань митної справи / А. М. 
Бабюк //  Науковий журнал «Правові новели». – 2021. – № 13. – С. 83–89.  
Фахова 
6. History of Legal Regulation of Relations in the Field of Education in Ukraine 
/ N. O. Davydova, V. A. Shatilo, A. M. Babiuk, M. V. Levchuk // «Linguistics 
and Culture Review». – 2021. – № 5(S2). – С. 328–341.  
https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1356. Scopus. 
7. Новітні орієнтири державної митної політики України / А. М. Бабюк //  
«Нове українське право». – 2022. – № 1. – С. 88–93.  Фахова 
8. Митна система України: історико-правовий огляд / А. М. Бабюк //  
«Юридичний вісник». – 2022. – № 1. – С. 15–20.  Фахова 
  
 

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 1. Історія держави і права зарубіжних країн: Методичні рекомендації до 

https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1356.%20Scopus.7


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; 

вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. 
А.М. Бабюк. Київ–Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2020. 56 с. 
2. Міжнародний захист прав людини: методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. 
Н.А. Сердюк, Є.В. Перегуда, А.М. Бабюк, І.О. Мамонтов. Київ-Тернопіль: 
КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2021. 54 с. 
3.Робоча програма навчальної дисципліни «Митне право». Розробник:  
А.М. Бабюк. – Київ: КНУБА, 2021. – 30 с.  
4. Робоча програма навчальної дисципліни «Історія держави і права 
зарубіжних країн». Розробник:  А.М. Бабюк. – Київ: КНУБА, 2021. – 33 с. 
5. Митне право: посібник. Уклад.:  А.М. Бабюк. –  Київ-Тернопіль: КНУБА, 
ФО-П Шпак В.Б., 2022. 110 с. 
6. Атестаційний екзамен: методичні рекомендації щодо підготовки та 
складання для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. Н.А. Сердюк, 
І.О. Мамонтов, О.А. Халабуденко, І.В. Шаповалова, А.М. Бабюк, О.М. 
Кулеба, Г.І. Вангородська. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2022. 
28 с. 
7. Нормопроєктувальна техніка: Методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. А.М. Бабюк, 
І.А. Безклубий. Київ–Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2022. 27 с. 
8. Фінансове та податкове право: Методичні рекомендації до вивчення 

дисципліни для студентів спеціальності «Право». 2-е вид., доп. Уклад. Бабюк 

А.М., Марченко М.В., Машков К.Є., Вангородська Г.І. Київ–Тернопіль: 

КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2022. 54 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; 

Офіційний опонент: Геселев Олексій Валерійович (на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук) «Праворозуміння та розсуд у 
правозастосовній діяльності: теоретико-правове дослідження». 12.00.01 
– теорія та історія держави і права; історія політичніх і правових вчень. 
Інститут законодавства Верховної Ради України. 2021 р. 
 

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); 

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; 

1. Проблематика термінологічного апарату нормативно-правових актів 
України /А. М. Бабюк // Міжнародна науково-практична конференція «Дух 
і мова закону». – 25 квітня 2016 року, м. Київ, Київський національний 
лінгвістичний університет. – С. 6–8. 
2. Визначення поняття «право» в сучасній юриспруденції / А. М. Бабюк // 
Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні завдання та 
стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці». – 28–29 жовтня 2016 
року, м. Сладковічево, Словацька Республіка. – С. 12–14. 
3. Проблеми правореалізації в Україні / А. М. Бабюк // Міжнародна 
науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур». – 
29–31 березня 2017 року, м. Київ, Київський національний лінгвістичний 
університет. – С. 748–750. 
4. Дотримання та захист прав людини і громадянина в рамках здійснення 
митної справи / А. М. Бабюк // Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Національний та міжнародний механізми захисту прав 
людини: постмодерні тенденції розвитку, виклики та шляхи модернізації». 
– 26 лютого 2021 року, м. Київ, Київський національний університет 
будівництва і архітектури. – С. 23–26.  
5. Новітні дослідження митно-правового регулювання / А. М. Бабюк // 
Міжнародна науково-практична відеоконференція «До світу через мови». 
– 13–14 травня 2021 року, м. Київ, Київський національний лінгвістичний 
університет. – С. 
6. Державна митна політика: історія та перспективи розвитку / А. М. 
Бабюк // Міжнародна наукова конференція «Причорноморські публічно-
правові читання». – 10–12 вересня 2021 року, м. Миколаїв, Національний 
університет кораблебудування імені адмірала Макарова. – С. 64–66. 
7.  Новітні тенденції розвитку митного адміністрування / А. М. Бабюк // І 
Міжнародна науково-практична конференція «Право та публічне 
управління – новітні тенденції розвитку» (онлайн). – 30-31 березня 2022 
року, м. Київ, Київський національний університет будівництва і 
архітектури. – С. 17–18. 
8. Митна безпека в контексті національної безпеки України / А. М. Бабюк 



// Міжнародна науково-практична конференція «Конституційно-правові 
механізми реалізації та захисту прав людини і громадянина в умовах 
війни: світовий досвід та Україна».  –  26 травня 2022 року, м. Ужгород, 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – С. 104–107. 
 
 
 

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, 

Керівництво створеним за наказом ректора постійно діючим 
студентським науковим гуртком «Проблемні питання 
нормопроєктувальної техніки і судочинства» кафедри правосуддя 
юридичного факультету Київського національного лінгвістичного 
університету. Під час роботи гуртка було створено проблемні групи з 
числа студентів. За результатами роботи гуртка було підготовлено низку 
доповідей студентів на університетську та інші наукові конференції. 
Кращі роботи рекомендувались для участі в конкурсі наукових робіт 
студентів. Кращі студенти-науковці відзначались і заохочувались . 
 
 



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 ВГО «Асоціація Українських правників». 



 

20)досвід практичної роботи за спеціальністю не 
менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, 
наукової діяльності). 

2004-13 рр. – працювала в системі митних органів України, де займалася 

правовою роботою. В т.ч. 2008-11 рр. – заступник начальника відділу 

нормативно-правового забезпечення Юридичного департаменту 

Державної митної служби України; 2011-13 рр. – начальник відділу 

організації правової роботи Управління правового забезпечення 

Державної митної служби України. З 2013 р. працювала в Департаменті 

правової роботи Міністерства доходів і зборів України. За час роботи в 

системі митних органів України нагороджена Почесною грамотою 

Київської регіональної митниці Державної митної служби України (2005 

рік), Грамотою Державної митної служби України (2007 рік), Відзнакою 

нагрудний знак «Відмінний митник 2-го ступеня» (2007 рік), Відзнакою 

нагрудний знак «Відмінний митник 1-го ступеня» (2009 рік). 

 


