
Curriculum of the certificate program  

"Comparative and European law" 

 

№ Course  seme

ster 

hours / 

week 

control ECTS 

Mandatory courses: 

1.  Contemporary Issues of 

Comparative Constitutional Law 

(Професор Мелешевич А.А.) 

Spring 4 2 exam 3 

2.  Legal Issues of Association 

Between Ukraine and the 

European Union  

(Професор Петров Р.А.) 

Autumn 3 2 exam 3 

Total mandatory courses  6  

Selective courses: 

 

3.  Foundations of Comparative 

Law  

(Професор Богдан Футей, 

США) 

Autumn 3 2 test 3 

4.  Approximation and 

Harmonisation of Laws in the 

EU and beyond  

(Професор Шевчук С.А.) 

Autumn 3 2 test 3 

5.  Methodology of Legal Research 

(доц. Кисельова Т.С.) 
Spring 4 2 test 3 

6.  Contemporary 

Issues of European Law 

(доц. Михайлюк Г.) 

Spring 4 2 test 3 

7.  Introduction to US Legal System 

(доц. Кфія Б.) 
Autumn 3 2 test 3 

8.  Foundations of Public and 

Private Law of the Federal 

Republic of Germany 

(Професор Петров Р.А., 

Дехгані А.) 

Spring 4 2 test 3 

9.  Law of the Council of Europe 

(Професор Анцупова Т.О.) 
Spring 4 2 test 3 

Total selective courses 21 

4 selective courses to choose  in order to get a certificate  

 Total  of credits of the certificate program MP 081 LAW 

"Comparative and European law" 

 

18 

 



 

№ Дисципліна   семестр год. / 

тиж. 

Форма 

контролю 

Всього 

кредитів 

ЄКТС 

Обов’язкові курси 

1.  Проблеми порівняльного 

конституційного права 

(Професор Мелешевич А.А.) 

весна 4 2 іспит 3 

2.  Правове регулювання 

асоціації між Україною та 

Європейським Союзом 

(Професор Петров Р.А.) 

осінь 3 2 залік 3 

Всього обов’язкових  6  

Вибіркові курси 

3.  Юридична 

компаративістика 

(Професор Богдан Футей, 

США) 

осінь 3 2 залік 3 

4.  Гармонізація законодавства 

європейських держав  

(Професор Шевчук С.А.) 

осінь 3 2 залік 3 

5.  Методика підготовки 

наукових робіт з права 

(доц. Кисельова Т.С.) 

весна 4 2 залік 3 

6.  Проблеми європейського 

права  

(доц. Михайлюк Г.) 

весна 4 2 залік 3 

7.  Вступ до американського 

права 

(доц. Кфія Б.) 

осінь 3 2 залік 3 

8.  Основи публічного і 

приватного права 

Німеччини 

(Професор Петров Р.А., 

Дехгані А.) 

весна 4 2 залік 3 

9.  Право Ради Європи 

(Професор Анцупова Т.О.) 
весна 4 2 залік 3 

Всього вибіркових  21 

На вибір 4 курси з  вибіркових для отримання СЕРТИФІКАТА    

 Разом кредитів ЄКТС сертифікатної програми  

«Порівняльне і європейське право» 

18 

 

 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 правовою системою України та ЄС, а також з 

правовими системами провідних країн світу і Європи.  

Саме ці завдання і є головною метою сертифікатної програми 

«Порівняльне і Європейське право» (англійською мовою), яка створена на 

освітньо-кваліфікаційному рівні підготовки магістра на факультеті 

правничих наук НаУКМА. 

 

Загальний обсяг навчальної сертифікатної програми – 18 кредитів ЕКТС. 

 

 Ключові результати навчання 

 

1. Знання з предметної області 

Студенти, які бажають отримати сертифікат з сертифікатної програми 

«Порівняльне і Європейське право» зобов’язані прослухати і, відповідно, 

отримати позитивну оцінку при підсумковій певевірці їх знань з таких 

предметів: «Проблеми порівняльного конституційного права» (3 ЕКТС), 

«Правове регулювання асоціації між Україною та Європейським Союзом (3 

ЕКТС), «Гармонізація законодавства європейських держав» (3 ЕКТС), 

«Юридична компаративістика» (3 ЕКТС), «Проблеми європейського права» 

(3 ЕКСТ), «Право Ради Європи» (3 ЕКТС), «Основи публічного і приватного 

права Німеччини» (3 ЕКТС), «Вступ до американського права» (3 ЕКТС), 

«Методика підготовки наукових робіт з права» (3 ЕКТС). 

Студенти, які прослухали сертифікатну програму «Порівняльне і 

Європейське право» мають продемонструвати: 

 обізнаність і компетентність щодо порівняльного і європейського 

права та засад імплементації Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС– відповідно до сертифікатної програми «Порівняльне і 

Європейське право»; 

 добре розуміння проблематики і методології порівняльного 

конституційного права та юридичної компаративістики, а також 

європейського права; 



 компетентність у загальнотеоретичних проблемах, питаннях 

філософії права, нормотворення та правозастосування, глибоке 

розуміння принципу верховенства права та проблем його 

реалізації в Україні в контексті євроінтеграції. 

 

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; 



 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. 

 

 Положення про екзамени, оцінювання і оцінки – Положення «Про 

рейтингову систему оцінювання знань» 

 Вимоги до випуску – завершена навчальна програма обсягом 18 кредитів 

ЄКТС. 

 Форма навчання – денна 

 Керівник програми – професор Петров Р.А. 

 


