
КАФЕДРА 
МІЖНАРОДНОГО 

ПРАВА ТА 
ПОРІВНЯЛЬНОГО 
ПРАВОЗНАВСТВА 

Доповідач: 

Завідувач кафедри 

Ладиченко В.В. 



Структура кафедри 



Кадровий склад кафедри: 

Ладиченко Віктор Валерійович професор доктор юрид. наук 42 роки 

Головко Людмила Олександрівна доцент кандидат  юрид. наук 35 років 

Гиренко Інна Володимирівна доцент кандидат юрид. наук 32 роки 

Шульга Євгеній Вікторович доцент кандидат юрид. наук 28 років 

Кідалов Сергій Олександрович ст.викладач кандидат юрид. наук 27 років 

Тенкач Лідія Анатоліївна ст.викладач здобувач 34 роки 

Фещенко Ірина Сергіївна асистент - 32 роки 

 
 
 
 
 
 

Середній вік: 33 роки 



науково-педагогічні працівники 
 

показник якості НПП (% захищених НПП кафедри) 



 

 

Назва кафедри 

 

 

 

Науковий 

керівник 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Бюдж. 

тис.  

грн. 

Спец. 

фонд 

тис. 

грн. 

Бюдж. 

тис. 

грн. 

 

Спец. 

фонд 

тис. 

грн. 

Бюдж. 

тис. 

грн. 

Спец. 

фонд 

тис.  

грн. 

В т.ч. 

на 1 

НПП 

тис. 

грн. 

Спецф. 

на 

бюдж., 

грн. 

Разом 100,0 - 86,9 - 255,9 - 10,6 0 

Адміністративного та 

фінансового права 

Курило В.І. (2) 100,0 - 86,9 - 182,9 - 15,2 0 

Міжнародного права та 

порівняльного 

правознавства 

Ладиченко В.В. - - - - 73,0 - 8,1 0 



 

 Науково-дослідна робота  № 110/517-пр  

 
 Правове забезпечення якості і безпеки питної води 
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• Науковий керівник теми – доктор юридичних наук, професор  Ладиченко В.В. 

• Мета: Метою наукового дослідження є реалізація права людини на якісну 
(безпечну) питну воду.  В вдосконалення організаційно-правового забезпечення 
прав людини на якісну питну воду відповідно до вимог Всесвітньої організації 
охорони здоров’я та Європейського союзу.  

• Завдання на 2015 р.: Обґрунтування основних напрямків державної політики в 
сфері контролю за якістю та безпекою питної води. Визначено основні напрямки 
державної політики в сфері контролю за якістю та безпекою питної вод. Наукова 
розвідка правових досліджень адміністративно-правового забезпечення безпеки та 
якості питної води та державної політики у сфері регулювання якості та безпеки 
питної води.  

 

 



Науковий доробок 
• Викладачами кафедри 

було підготовлено та 

видано ряд монографій,  

підручників та 

методичнихх посібників. 
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Діяльність наукових гуртків 
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• 13 травня 2015 року в рамках 
фестивалю студентської науки в 
приміщенні 6 корпусу відбувся 
звіт наукових гутків НДІ 
економіки та менедженту, 
юридичного та факультету 
землевпорядкування, 
факультету аграрного 
менеджменту та ННІ 
післядипломної освіти 

• На кафедрі діють наступні 
гуртки: 

• “Державне право зарубіжних 
країн” 

• “Конституційне право” 

 



Участь в міжнародних науково-практичних 

конференціях 
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• 15 травня 2015 року завідувач 
кафедри міжнародного права та 
порівняльного правознавства 
В.В, Ладиченко взяв участь у ІІ 
Міжнародній науково-
практичній конференції  
Сполученні штати Америки у 
сучасному світі: політика, 
економіка, право, суспільство, 
що проводилась у Львівському 
Національному Університеті 
Імені Івана Франка за 
підтримки фундації Фулбрайта. 

 



Ефективність підготовки аспірантів впродовж 2012–2014 

років 

Юридичний факультет 

Кафедра 
Завідувач 

кафедри 

Кількість 

випускників 

Кількість 

захищених 

дисертацій 

Ефективніс

ть 

підготовки, 

% 

Міжнародного права та 

порівняльного 

правознавства 

Ладиченко 

Віктор 

Валерійович 

2 0 0 



Показники міжнародної діяльності 

Кількість НПП, які 

брали участь у 

міжнародних заходах 

Кількість НПП, які 

стажувались за 

кордоном 

Кількість діючих 

проектів, програм та 

угод 

Кількість 

іноземних 

студентів 

Членство НПП в 

міжнародних 

організаціях 

1 - - 6 1 

Назва кафедри  К-сть 

публікац

ій 

К-сть 

проведених 

міжнарод. 

конферен.  

Участь у 

міжнар. 

заходах  

Стажува

ння за 

кордоно

м  

Міжнар. 

проекти та 

програми 

співробітн. 

К-сть 

поданих 

нових 

заявок   

Членст

во в 

міжнар. 

орг. 

Кафедра міжнародного права 

та порівняльного 

правознавства 

1 7 1 1 1 1 



Участь в діяльності Американської асоціації міжнародного права 

• Доцент кафедри міжнародного права та 
порівняльного правознавства, член 
Американської  асоціації міжнародного 
права Шульга Євгеній Вікторович  
відвідав 109-ту щорічну міжнародну 
конференцію  “Адаптація до постійно 
мінливого світу”,  м.Вашингтон, США 
(08-11 квітня 2015 року). 
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В ході конференції вдалося налагодити 
контакти та обмінятися досвідом з 
колегами – професорами міжнародного 
екологічного права Оксфордського, 
Кембріджського , Мельбурнського та 
деяких інших університетів (на фото 
професор Жаклін Піл) 



В ході запланованого візиту до 

Прінстонського Університету, 

м.Прінстон, Штат Нью-Джерсі Шульга 

Євгеній Вікторович виступив з 

доповіддю, де представив НУБіП України 

та розповів про здобутки юридичного 

факультету. 

Окрім того відбулися зустрічі з Секретарем 

департаменту сільського  господарства штату 

Меріленд, США  Робертом Лі Вокером та зустріч 

з генеральним консулом України в Нью-Йорку 

Ігорем Сибігою, де Євгенію Вікторовичу вдалося 

розповісти про окремі здобутки та перспективи 

НУБіП України. 



Подача проектів науково-дослідних робіт на конкурс для 

фінансування у 2016 р.  

2. Інформаційно-правове 
забезпечення охорони 
навколишнього природного 
середовища 

1. Правові механізми адаптації 
законодавства України до 
законодавства ЄС у сфері контролю 
якості та безпеки продуктів 
харчування 

Кафедрою було подано 2 проекти: 



Профорієнтаційна 
діяльність 
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• 1. Виступ в 

Білоцерківському 

національному аграрному 

університеті (БДАУ) 

• Договір про співпрацю із 

Тернопільською 

загальноосвітньою 

школою  І-ІІІ ступенів 

№27  
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Виховна робота 

1 курс, 3 група 

• 27.09.2014 Відвідання Музею народної архітектури і 

побуту Пирогово 

• 25.10.2014 Відвідання Пінчук арт центру 

• 22.11.2014 Відвідання музею Чорнобиля 

• 19.03.2015 Відвідання Музею мистецтв імені Богдана та 

Варвари Ханенків 

• 23.04.2015 Відвідання Національної бібліотеки України 

імені В.І. Вернадського 

 



Відвідування студентами 1 курсу Музею шестидесятників та Музею лісових звірів   
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Екскурсія студентів до 

Музею мініатюр на території 

Лаври 
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Громадські заходи факультету 

Масляна  Суботник 
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Дякую за увагу 
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