
 

 
Графік консультацій викладачів  

кафедри конституційного, адміністративного та трудового права 
 

 

П.І.п-Б викладача електронна адреса Дисципліна, яку викладає Час консультації, кабінет 

Максакова Руслана Миколаївна 

зав. кафедри конституційного, 

адміністративного та трудового права 

доктор юридичних наук, професор 

maksakovarusla

na@gmail.com 

 Конституційне право України, 

 Конституційно-процесуальне право, 

 Конституційна реформа в Україні 

Понеділок  

з 11:00 до 12:00 

(каб. 390б) 

Баєва Лілія Вікторівна 

доцент кафедри 

кандидат юридичних наук, доцент 

baeva_liliya 

@ukr.net 

 Юридична деонтологія, 

 Судові органи та органи правопорядку,   

 Адвокатура України,  

 Муніципальне право,   

 Контроль і нагляд в професійній діяльності правоохоронних органів,  

 Управління правоохоронними органами,  

 Кваліфікація адміністративних правопорушень 

 

Понеділок  

з 12:00 до 13:00 

(каб. 390а) 

Бостан Сергій Костянтинович 

професор кафедри  

доктор юридичних наук, професор s_bostan 

@ukr.net 

 Державне (конституційне) право зарубіжних країн, 

 Організація, методологія та методика дослідження правоохоронної діяльності, 

Організація наукової роботи та методика правових досліджень, 

 Методологія сучасного правознавства, 

 Методологія юридичного дослідження 

 

Вівторок  

з 12:00 до 13:00 

(каб. 390а) 

Буканов Григорій Миколайович 

доцент кафедри 

кандидат політичних наук, доцент 
vip.gregorov 

@ukr.net 

 Екологічне право,  

 Земельне право,  

 Аграрне право,  

 Адміністративне право,  

 Податкове право,  

 Юридичне документознавство, 

 Взаємодія правоохоронних органів з громадськістю, 

Знаменник- Четвер  

з 12:00 до 13:00 

Числівник – Понеділок  

з 15:00 до 16:00 

(каб. 390а) 



 

 Документознавство та документообіг у діяльності правоохоронних органів 

 

Купін Арнольд Павлович 

доцент кафедри 

кандидат юридичних наук, доцент 

Kupin_a 

@ukr.net 

 Фінансове право,  

 Адміністративне судочинство,  

 Адміністративний процес, 

 Інформаційне право, 

 Суб'єкти правоохоронної діяльності,  

 Адміністративна відповідальність,  

 Міграційне право 

 Адміністративна діяльність правоохоронних органів 

Понеділок  

з 12:00 до 13:00 

(каб. 390а) 

Пальченкова Вікторія Михайлівна 

професор кафедри  

доктор юридичних наук, професор 
palvik1900 

@gmail.com 

 Історія держави і права зарубіжних країн, 

 Законодавча політика української державності, 

 Історія держави та права України 

 Становлення та розвиток правоохоронних органів України 

 

Понеділок  

з 12:00 до 13:00 

(каб. 492) 

Саміло Ганна Олегівна 

доцент кафедри 

кандидат юридичних наук, доцент 

samiloann 

@gmail.com 

 Теорія держави і права, 

 Проблеми тлумачення правових норм 

Середа  

з 12:00 до 13:00 

(каб. 390а) 

Смолярова Марина Леонідівна 

доцент кафедри 

кандидат юридичних наук, доцент 
smolyarova 

@i.ua 

 Трудове право,  

 Юридична діяльність підприємств і установ, 

 Право соціального забезпечення, 

 Правовий та соціальний захист працівників правоохоронних органів,  

Митне право,  

 Нормативно-правове забезпечення митної справи 

 

Вівторок  

з 12:00 до 13:00 

(каб. 390а) 

 

 

Завідувач кафедри конституційного, адміністративного та трудового права             Р.М. Максакова 

 


