Сертифікатна програма

«GLOBAL ECONOMIC LAW»
(англійською мовою)
Кафедра міжнародного та європейського права
Рівень

кваліфікації

для

якого

пропонується

сертифікатна

програма - Магістр.

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

Профіль програми
Ефективне застосуванння Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є
пріоритетним завданням української держави. Запровадження зони
вільної торгівлі між Україною та ЄС підвищує попит на нову
генерацію правників, які досконало обізнані з міжнародним
економічним правом, правовою системою ЄС, а також з правовими
системами провідних країн світу і Європи.
Саме ці завдання і є головною метою сертифікатної програми «Global
Economic Law» (англійською мовою), яка створена на другому
(магістерському) рівні вищої освіти на факультеті правничих наук
НаУКМА.
Загальний обсяг навчальної сертифікатної програми – 20 кредитів
ЕКТС.
Ключові результати навчання

1.

Знання з предметної області
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Студенти, які бажають отримати сертифікат з сертифікатної програми «Global
Economic Law» зобов’язані прослухати і, відповідно, отримати позитивну
оцінку при підсумковій певевірці їх знань з таких предметів: «Економічне
право Європейського Союзу» (4 ЕКТС), «Правове регулювання асоціації між
Україною та Європейським Союзом (4 ЕКТС), «Гармонізація законодавства
українського законодавства з правом ЄС» (3.5 ЕКТС), «Міжнародні
корпоративні фінанси» (3 ЕКТС), «Міжнародні бізнесові операції» (3 ЕКСТ),
«Економічне право Польщі» (3 ЕКТС), «Економічне право Німеччини» (3
ЕКТС),

«Міжнародна

юридична практика»

(3

ЕКТС),

«Міжнародні

механізми захисту інвестицій та вирішення економічних спорів» (3.5 ЕКТС).
Студенти, які прослухали сертифікатну програму «Global Economic Law»
мають продемонструвати:
обізнаність і компетентність щодо міжнародного економічного
права, міжнародної юридичної практики, права ЄС та засад
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС–
відповідно до сертифікатної програми «Global Economic Law»;
добре

розуміння

проблематики

і

методології

порівняльного

економічного права та юридичної компаративістики, а також
міжнародної юридичної практики;
компетентність у загальнотеоретичних проблемах, питаннях
міжнародного економічного права, глибоке розуміння принципів
верховенства права та ринкової економіки, та проблем їх реалізації
в Україні в контексті євроінтеграції та міжнародної юридичної
практики.
2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
вміння застосовувати абстрактні загальнотеоретичні принципи й
інститути права (верховенство права, принцип пропорційності,
принцип субсидіарності, ринкової економіки), а також сучасну
джерельну базу (практика судів ЄС та її держав-членів, загальні
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принципи міжнародного економічного права та права ЄС) для
обґрунтування

практичних

завдань

галузі

спеціалізації

та

врегулювання конкретних прикладних питань.
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 міжнародного економічного
права та 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

принципів

міжнародного

економічного права та права ЄС та її держав-членів;
спроможність надавати правову допомогу з економічного права
Німеччини, Польщі, Китаю та ін. держав;
спроможність надавати правову допомогу з імплементації Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС та наближеня законодавства
України до «acquis» ЄС.

4. Загальні уміння та навички
належний рівень знання та вільне володіння українською,
англійською та німецькою юридичною термінологією;
вміння ефективно працювати над систематизацією, обробкою
та належним джерельним оформленням матеріалу при
підготовці наукової праці.
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Положення про екзамени, оцінювання і оцінки
Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску
Завершена навчальна програма обсягом 20 кредитів ЄКТС.

Форма навчання
Денна

Керівник програми
проф. Петров Р.А.
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Навчальний план
Сертифікатної програми МП 081 ПРАВО
«GLOBAL ECONOMIC LAW»
(англійською мовою)
№

Course

semester

Hours
per week

Exam

ECTS
credits

Mandatory

1. EU Economic Law

spring

2

3

exam

4

fall

1

3

exam

4

Assoc. Prof. O. Holovko

2. EU External Relations
Law
Prof. R. Petrov

Total 8
3. Harmonisation of
Ukrainian law with the
EU acquis

Elective courses
fall
3

3

test

3.5

fall

1

2

test

3

fall

3

2

test

3

spring

4

2

test

3

spring

4

2

test

3

spring

2

2

test

3

fall

3

2

test

3.5

Prof. R. Petrov

4. International Business
Transactions
Dr. H. Mykhayluk

5. International Comparate
Finances
Dr. H. Mykhayluk

6. Economic Law of Federal
Republic of Germany
Mr. A. Dehgani

7. Economic Law of Poland
Ms H. Dovhan

8. International Legal
Practice
Mr. A. Dehgani

9. International Investment
and Economic Dispute
Resolution
Dr. T. Kyselova

Всього вибіркових 22
На вибір 4 курси з вибіркових для отримання СЕРТИФІКАТА
20
Разом кредитів ЄКТС сертифікатної програми
Global Economic Law
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Навчальний план
Сертифікатної програми МП 081 ПРАВО
«GLOBAL ECONOMIC LAW»
(англійською мовою)
№

Дисципліна

семестр

год. /
тиж.

Форма
контролю

Всього
кредитів
ЄКТС

весна 2

3

іспит

4

осінь 1

3

іспит

4

Обов’язкові курси

1. Економічне право
Європейського Союзу
(доц. Головко-Гавришева О.І.)

2. Правове регулювання
асоціації між Україною
та Європейським
Союзом
(проф. Петров Р.А.)

Всього обов’язкових 8
3. Гармонізація
українського
законодавства з правом
ЄС

Вибіркові курси
осінь 3

3

залік

3.5

осінь 3

2

залік

3

осінь 1

2

залік

3

весна 4

2

залік

3

весна 4

2

залік

3

весна 2

2

залік

3

осінь 3

2

залік

3.5

(проф. Петров Р.А.)

4. Міжнародні
корпоративні фінанси
(Михайлюк Г.)

5. Міжнародні бізнесові
транзакції
(Михайлюк Г.)

6. Економічне право ФРН
(Дехгані А.)

7. Економічне право
Польщі
(доц. Довгань Г.)

8. Міжнародна юридична
практика
(Дехгані А.)

9. Міжнародні механізми
захисту інвестицій та
вирішення економічних
спорів (Кисельова Т.С.)

Всього вибіркових 22
На вибір 3 курси з вибіркових для отримання СЕРТИФІКАТА
20
Разом кредитів ЄКТС сертифікатної програми

«GLOBAL ECONOMIC LAW»
6

