Сертифікатна програма
«Проблеми Європейського права»
кваліфікації для якого пропонується сертифікатна



Рівень
Магістр.



Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального,
неформального, неофіційного)
Немає.



програма

Профіль програми
Не дивлячись на суттєві політичні відмінності, кожна влада, яка існувала в
незалежній Україні, принаймні на словах, проголошувала своїм пріоритетом
приєднання до європейських інституцій та наближення до європейських цінностей.
Для країни, яка поставила за кінцеву мету вступ до Європейського Союзу, одного
бажання замало. На додаток до політичної волі і конкретних кроків до такого
об’єднання цій країні необхідно підготувати кваліфіковану групу фахівців в
багатьох галузях знань, обізнаних із політичною, економічною, правовою,
соціальною та культурною специфікою організації та діяльності ЄС.
В галузі права, це, перш за все, знання юридичної структури ЄС та методів
прийняття рішень, обізнаність з правовою системою Європейської спільноти,
шляхи гармонізації національного законодавства з законодавством ЄС. Саме ці
завдання і є головною метою сертифікатної програми «Проблеми Європейського
права», яка створена на освітньо-кваліфікаційному рівні підготовки магістра на
факультеті правничих наук НаУКМА.
Загальний обсяг навчальної сертифікатної програми – 14 кредитів ЕКТС.



1.

Ключові результати навчання
Знання з предметної області

Студенти, які бажають отримати сертифікат з програми «Проблеми Європейського права»
зобов’язані прослухати і, відповідно, отримати позитивну оцінку при підсумковій
певевірці їх знань з таких предметів: «Проблеми порівняльного конституційного права»
(2,5 ЕКТС), «Право зовнішніх відносин Європейського Союзу» (2,5 ЕКТС), «Торгове
право ЄС» (2 ЕКТС), «Гармонізація законодавства європейських держав» (2,5 ЕКТС),
«Юридична компаративістика» ( 2 ЕКТС), «Проблеми європейського права» (2,5 ЕКСТ).
Студенти, які прослухали сертифікатну програму «Проблеми Європейського права»
мають продемонструвати:
 обізнаність і компетентність щодо європейського права та проблем гармонізації
законодавства України з огляду на оголошений країною курс на євроінтеграцію –
відповідно до сертифікатної програми «Проблеми європейського права»;
 добре розуміння проблематики порівняльного конституційного права та юридичної
компаративістики, а також окремих галузей європейського права;
 компетентність у загальнотеоретичних проблемах, питаннях філософії права,
нормотворення та правозастосування, глибоке розуміння принципу верховенства
права та проблем його реалізації в Україні.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
 вміння застосовувати абстрактні загальнотеоретичні принципи й інститути права
(верховенство права, принцип пропорційності, принцип субсидеарності,
соціологічне праворозуміння), а також сучасну джерельну базу (практика
європейського суду з прав людини, загальні принципи права ЄС) для
обґрунтування практичних завдань галузі спеціалізації та врегулювання
конкретних прикладних питань, так само як і для доктринальної розробки
теоретичних концептів.
 розвиток критичного мислення щодо основних юридичних проблем і
доктринальних концептів, формування власної обґрунтованої позиції щодо
проблематичних та неоднозначних тверджень в юридичній науці та практиці.
3. Практичні навички з предметної області
 здатність займатись науково-дослідницькою діяльністю на належному рівні із
використанням широкого масиву джерельної бази, зокрема, авторитетних джерел
європейської правової традиції, а також із застосуванням ефективних методів
осмислення й обробки інформації, аналізу її істинності та прийнятності до
застосування в конкретних доктринальних чи фаховоприкладних умовах;
 здатність до нормотворчої діяльності – з огляду на навички правозастосування й
використання принципу верховенства права, а також захисту прав і свобод людини
і громадянина;
 потенційна ефективність роботи, пов’язаної з правом ЄС у галузях
конституційного, адміністративного, цивільного, корпоративного, торгового та
контрактного права, а також в органах публічної адміністрації.
4. Загальні уміння та навички
 належний рівень знання та вільне володіння українською та англійською
юридичною термінологією;
 вміння ефективно працювати над систематизацією, обробкою та належним
джерельним оформленням матеріалу при підготовці наукової праці.


Положення про екзамени, оцінювання і оцінки
Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»



Вимоги до випуску
Завершена навчальна програма обсягом 14 кредитів.



Форма навчання
Денна



Керівник програми
Мелешевич А.А., Ph.D.

