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1. Місце інноваційного інноваційного магістерського проекту в 

структурі навчального плану. 

№ Показник Денна форма Заочна форма 

1 Семестр виконання 3 3 

2 Кількість тижнів для 

виконання 

10 виконання 

проекту у 

міжсесійний 

період 

3 Кількість кредитів 7,5 16,5 

4 Кількість годин 225 495 

 

2. Загальні положення та мета інноваційного магістерського проекту 

 

2.1. Інноваційний магістерський проект – одна із трьох складових 

поглибленої практичної підготовки осіб, які навчаються за освітньо-

професійною програмою «Право» підготовки здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня освіти за галуззю знань 08 «Право» 

спеціальністю 081 «Право». 

2.2. Інноваційний магістерський проект полягає у підготовці та презентації 

(захисті) здобувачами освіти дослідницьких проектів із самостійно 

сформованими висновками, які мають практичне спрямування. 

2.3. Підготовка та презентація (захист) інноваційного магістерського проекту 

має на меті поглиблення здобувачами вищої освіти здобутих професійних 

знань, їх застосування у практичних ситуаціях, проведення аналітичної 

роботи в частині аналізу проблем законодавчого регулювання та судової 

практики, систематизації вже набутих знань. Інноваційний магістерський 

проект має бути представлений публічно перед комісією та бути оцінений 

за диференційованою шкалою. 
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2.4. Підготовка та презентація (захист) інноваційного магістерського проекту 

є результатом практичного дослідження на запропоновану кафедрами 

тематику, що містить у собі одержання прикладного результату унаслідок 

проведення певного дослідження. 

2.5. Інноваційний магістерський проект не є науковим дослідженням, з огляду 

на що, використання наукової літератури у ньому не є обов’язковим і не 

може бути переважаючим над аналізом нормативно-правового 

регулювання, судової практики та інших документів. У будь-якому разі, 

теоретична складова інноваційного магістерського проекту не може 

перевищувати 20% від загального його обсягу. 

2.6. За рішенням відповідної кафедри, та після обрання здобувачами вищої 

освіти тематики, інноваційний магістерський проект виконується у 

форматі письмового аналізу стану правового регулювання у відповідній 

сфері, тенденцій розвитку судової практики у відповідній сфері, 

практичної діяльності суб’єктів правовідносин (якщо це необхідно та 

доцільно) та висновків. 

2.7. Загальний обсяг інноваційного магістерського проекту не має 

перевищувати 30 сторінок, які мають включати в себе усі структурні 

елементи проекту. У разі подання разом з інноваційним магістерським 

проектом графіків, схем, таблиць чи інших додатків, які є важливими для 

виконання проекту – такі елементи не враховуються до загального обсягу 

інноваційного магістерського проекту. 

2.8. Вимоги до оформлення інноваційного магістерського проекту 

встановлюються Програмою інноваційного магістерського проекту.  

2.9. Інноваційний магістерський проект має бути поданий в паперовому 

форматі на відповідну кафедру у строки, які визначені у відповідному 

розпорядженні декана Факультету. Інноваційний магістерський проект 

має бути надісланий керівнику практики в електронному форматі 

(формат файла - *.pdf) на його адресу корпоративної електронної пошти, 
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а за її відсутності – на корпоративну електронну пошту відповідної 

кафедри. 

 

3. Структура інноваційного магістерського проекту та вимоги щодо 

написання. 

 

3.1 . Структурно інноваційний магістерський проект обов’язкового складається 

із таких частин: 

3.1.1. Титульний лист (Додаток 1). 

3.1.2. Зміст. 

3.1.3. Оцінка стану нормативно-правового регулювання у певній сфері, що 

включає в себе аналіз національного законодавства та норм міжнародного 

права, яке є частиною національного законодавства України. Аналіз норм 

міжнародного права має наводитись лише у випадку, коли воно є  

релевантним до тематики інноваційного магістерського проекту.  

3.1.4. Опрацювання, аналіз та систематизація правозастосовної та судової 

практики (в т.ч. практики ЄСПЛ) у відповідній, вузькій категорії справ, з 

подальшим представленням власних висновків щодо тенденцій судової 

практики у відповідній сфері. 

3.1.5. Висновки, які мають обов’язково містити загальну оцінку стану 

правового регулювання та судової практики у відповідній сфері та 

пропозицій щодо покращення, зміни або удосконалення правового 

регулювання у пропонованій сфері. 

3.1.6. Перелік використаних джерел. 

3.2. Робота над інноваційним магістерським проектом здійснюється у такій 

послідовності: 

3.2.1. Кафедри у строк, визначений деканом Факультету, надають тематику 

інноваційних магістерських проектів, що пропонується до виконання на 

відповідній кафедрі відповідно до її профілю, яка повинна містити 

виключно практичну спрямованість у дослідженні. Наукові концепції чи 
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думки науковців можуть бути використані у проекті лише для підсилення 

правової позиції. 

3.2.2. Тематика інноваційних магістерських проектів затверджується Вченою 

радою Факультету. 

3.2.3. Після оприлюднення розпорядження декана Факультету про початок 

виконання інноваційних магістерських проектів, здобувачі вищої освіти 

мають обрати тему інноваційного магістерського проекту на відповідній 

кафедрі та отримати відомості про керівника проекту від кафедри, який 

узгоджує процедуру написання проекту та надає консультації щодо 

використання джерел, необхідних для виконання проекту, оцінює його та 

надає висновок щодо можливості представлення інноваційного 

магістерського проекту для захисту. 

 

4. Подача інноваційного магістерського проекту для захисту. 

Захист проекту. 

4.1. Не пізніше дати, яка визначена у відповідному розпорядженні декана 

Факультету, здобувач вищої освіти має подати паперову версію 

інноваційного магістерського проекту на кафедру та надіслати 

електронну версію інноваційного магістерського проекту на 

корпоративну пошту керівника проекту від кафедри в електронному 

форматі (формат файла – *.pdf), а за її відсутності – на корпоративну 

електронну пошту відповідної кафедри. 

4.2. Кафедри забезпечують подальшу реєстрацію отримання інноваційного 

магістерського проекту у відповідному журналі. 

4.3. За наслідками підготовки інноваційного магістерського проекту, керівник 

проекту надає письмовий відгук щодо готовності або неготовності 

інноваційного магістерського проекту до презентації та захисту, та 

допускає інноваційний магістерський проект до захисту своїм підписом. 
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4.4. Відповідальна особа від відповідної кафедри передає всі отримані 

інноваційні магістерські проекти голові або секретарю комісії із захисту 

інноваційних магістерських проектів. 

4.5. Публічна презентація (захист) інноваційного магістерського проекту 

відбувається прилюдно. 

4.6. Оцінювання інноваційного магістерського проекту здійснюється 

колегіально, комісією із захисту за 100-бальною шкалою. 
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