


Навчальна робота 

«Адвокатура» 

«Адміністративна юрисдикція в аграрній 
сфері» 

«Адміністративне право» 

«Адміністративний процес» 

«Актуальні проблеми адміністративного 
права» 

«Актуальні проблеми попередження 
злочинності» 

«Проблеми інформаційного права» 

«Консультаційна діяльність адвоката» 

«Актуальні проблеми організації та 
проведення судової експертизи» 

«Правові засади адміністративної 
діяльності» 

«Проблеми адміністративних  
правовідносин» 

«Актуальні питання запобігання та 
протидії корупції» 

«Банківське право» 

«Державна політика протидії корупції» 

 

«Фінансове право» 

«Інформаційне право» 

«Експертиза ДТП» 

«Кримінальне право» 

«Криміналістика» 

«Кримінальний процес» 

«Кримінологія» 

«Нормативні основи служби ДАІ» 

«Податкове право» 

«Транспортне право» 

«Інформаційне право» 

«Правове забезпечення державного 
регулювання» 

«Проблеми адміністративного права» 

«Судова медицина та судова психіатрія» 

«Судові та правоохоронні органи» 
 

Кафедра забезпечує дисципліни: 

 



Науково-педагогічний склад кафедри 
№ 

п/

п 

ПІБ Ставка Науковий ступінь, вчене 

звання 

Посада Штатний/ 

сумісник 

1 Курило В.І. 0,5 д.ю.н., професор завідувач кафедри штатний 

2 Яра О.С. 0,5 к.ю.н., доцент доцент кафедри штатний 

3 Слюсаренко С.В. 1 к.ю.н., доцент в.о. завідувача кафедри штатний 

4 Галунько В. В. 0,5 д.ю.н., професор професор кафедри штатний 

5 Артеменко О.В. 1 к.ю.н., доцент доцент кафедри штатний 

6 Улютіна О. А. 1 к.ю.н. доцент кафедри штатний 

7 Гулак О.В. 0,5 к.ю.н., доцент доцент кафедри штатний 

8 Кушнір Г.А. 0,5 к.ю.н., доцент доцент кафедри штатний 

9 Долгополов А.М. 1 к.ю.н., доцент доцент кафедри штатний 

10 Головій Л.В. 0,5 к.ю.н., доцент доцент кафедри штатний 

11 Самохін А.В. 0,25 д.м.н., доцент професор кафедри сумісник 

12 Галайдюк Л.Ю.  0,75 к.ю.н. старший викладач штатний 

13 Панталієнко П. В. 0,25 к.ю.н. доцент кафедри сумісник 

14 Ковальова С.С. 1 - старший викладач штатний 

15 Янчук Ю. В. 0,75 - асистент штатний 

16 Падалко Р. К. 0,25 к.ю.н. асистент сумісник 



Кадрова робота 

Кількість годин 

ДФН -  4560 

ЗФН -    1311  

Усього годин - 6192  

Мукачево  - 321 



Наукова робота 

 



Наукові статті у фахових іноземних та міжнародних 

виданнях з юридичних наук за 2015 р. 

1. Гулак О.В. Окремі організаційно-правові 
аспекти забезпечення пожежної безпеки в 
Україні // International Scientific Journal. - 2015. 
- № 5 – С. 71-75.     

2. Гулак О.В., Головій Л.В. Реформування системи 
органів внутрішніх справ України: сьогодення 
та перспективи// International Scientific 
Journal. - 2015. - № 5 – С. 67-71.     

3. Гулак О.В., Головій Л.В. Щодо проблеми 
загальнодоступності вищої освіти в 
українських реаліях // International Scientific 
Journal. - 2015. - № 6 – С. 67-71.     

4. Слюсаренко С. В. Обеспечение законности в 
сфере осуществления финансового контроля и 
определения особенностей финансового 
контроля // Современный научный вестник. 
Научно-теоретический и практический 
журнал. Серия: право, - Белгород, Россия - 
2015. №10 (257) – С. 104-108. 

5. Слюсаренко С. В. Государственный 
финансовый контроль: сущность, значение и 
проблемы // Научно-теоретический и 
практический журнал. Оралдын гылым 
жаршысы. Серия: право, - Казахстан – 2015. 
№14 – С. 146-150. 

6. About the question of intro authtion of criminal 
liability in Ukraine for legal entities B (139) 2015 
– Pravo (Ковальова, Шкіринець) – С. 70-78. 

 

 



Підготовка наукових кадрів 

Аспіранти, що захистилися 

протягом 2015 року: 

1.Самойлик Діана 

2.Сатановська Марія 

3.Оскірко Аліса (к) 

4.Міщанюк Сергій (к) 

5.Галайдюк Лідія 

 
Здобувачі, що захистилися 

протягом 2015 року 

1.Гоцуляк Євгеній 

2.Кукоба Олександр 

3.Майденевич Наталія 

4.Пашун Аліна 

 

Докторанти, що 

захистилися протягом 

2015 року: 

Піддубний О. Ю. 

Пройшли передзахист: 

1. Козачук Олександра 

2. Комісарук Наталія 

3. Любич Ніна 

4. Любарець Андрій 

5. Гречанюк наталія 

Аспіранти кафедри: 

1. Фещенко Ірина 

2. Мамалига Наталія 

3. Рафальський Андрій (к) 

4. Чернуха Марія (к) 

5. Черепанова Олена (к) 

6. Іщук Юрій (к) 

7. Попович Любава (к) 

8. Коляденко Олексій (к) 

9. Боровко Ганна (к) 

 

Кафедра забезпечує підготовку кандидатів і докторів юридичних наук за 

спеціальністю: 

 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. 
 



Науково-дослідна робота 

НДР 110/58-ф «Правове регулювання охорони та відтворення лісів 

в Україні» (науковий керівник теми – д.ю.н., проф. Курило В.І.); 

 

НДР 110/77-ф «Організаційно-правові засади раціонального 

використання та охорони природних ресурсів» (науковий керівник 

теми – д.ю.н., проф. Курило В.І.). 

  

Ініціативні теми: 

  «Адміністративно-правове регулювання охорони та відтворення 

лісів в Україні» 

 

 

 

 

 

 

Фундаментальні теми: 



Магістерські програми 

  В 2015 році на кафедрі було відкрито 2 

магістерські програми: 

 

1. Суд. Адвокатура. Прокуратура. 

2. Адміністративне право. 



Методична робота 
   Працівниками кафедри за 2014-2015 рік розроблено і передано 

до бібліотеки університету в електронному та паперовому варіанті 

10 навчально-методичних праць  та 7 монографій. 



 В ауд. 120 замовлені стенди та обладнання  

для криміналістичної лабораторії. 



 Зроблений косметичний ремонт у ауд. 232 та 233 та на 

кафедрі.  Ауд. 232 обладнана мультимедійною технікою. 

 



Виховна робота 
  Викладачі кафедри активно проводять виховну роботу, організовують 

культурно-масові заходи, відвідують із студентами музеї, театри, 
виставки… 



Основні завдання кафедри на 2015-2016 н.р. 

• Удосконалення та атестація електронних 

навчальних курсів з усіх дисциплін; 

 

• Завершення облаштування 

криміналістичної лабораторії. 



Дякую за увагу! 


