
  

 

 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК 

СТАРОПОЛЬСЬКА ВИЩА ШКОЛА В КЕЛЬЦАХ 

 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 

1.Основні вимоги до дипломних проектів (бакалавр) 

Тематика дипломного проекту повинна стосуватися області спеціалізації, обраної студентом за 

певним напрямом підготовки. Проект повинен мати утилітарний підхід до вирішення конкретної 

практичної проблеми. Він може мати форму аналітичного або реалізаційного проекту. Необхідно 

вказати на необхідність початку дослідження та корисність запланованого кінцевого результату 

проекту для конкретного реципієнта. Наприклад - проект може мати форму дослідницького звіту, що 

аналізує конкретну проблему на підприємстві (аналітичний проект) або бізнес-плану чи 

маркетингового плану (проект впровадження). 

Дипломні проекти (для студентів бакалаврів) мають призводити, перш за все, до досягнення окремими 

особами, які створюють проект, практичних навичок у сфері аналізу та синтезу економічних, 

економічних та бізнес-проблем. 

Завдання, що виконуються в рамках окремих проектів, увійдуть до загальної програми досліджень, 

результатом яких буде комплексний аналіз ширших наукових проблем, тобто розробка матеріалу, який 

може бути використаний для дослідження та діагностики особистої та конструкційної безпеки  жителів 

Свентокшиського воєводства.  

Тема дипломного проекту повинна входити в область обраної студентом спеціалізації з даного напряму 

навчання. 

Дипломний проект повинен включати емпіричне дослідження, предмет, обсяг, інструментарій та 

методи дослідження якого мають бути самостійно визначені студентом і затверджені керівником 

проекту (науковим керівником). Дослідження можна проводити на основі дослідницьких інструментів, 

відповідних для соціальних наук, наприклад, анкети,  або з використанням методу аналізу документів 

та інших вихідних матеріалів. Проект повинен містити численні графічні конструкції у вигляді таблиць, 

діаграм,графіків, фотографій тощо, які є результатом власної роботи автора. При виборі теми проекту 

слід враховувати можливість доступу до інформації. Ви повинні використовувати знання з різних 

галузей і продемонструвати власну роботу, наприклад, якщо ви наведете статистику, взяту з 

Центрального статистичного управління, ви повинні розрахувати (як частина власної роботи) динаміку 

явища. Якщо представлені дані про дві сутності, можна скласти порівняльну таблицю, вибрати критерії 

порівняння та змінити форму представлення цієї інформації, щоб краще порівняти досліджувані 

об’єкти чи явища. 

 

Структура проекту повинна відображати хід (етапи) процесу дослідження. Проект повинен 

включати: 

1. титульна сторінка (додаток 1), 

2.Вступ, що містить вступ до питання, мотиви прийняття даної теми, висунення можливих тез, 

короткий опис структури та етапів роботи над проектом, 

3. теоретична частина (15-20% від загального обсягу проекту), що містить змістовну сторону 

питання та вказівку на вихідну основу проекту, 

 

 



  

 

 

 

4. Практична частина, в якій буде представлена методологічна основа дослідження (предмет і 

завдання дослідження, гіпотези дослідження, опис використаних методів, прийомів та 

інструментів дослідження), результати процесу дослідження (аналізи, узагальнення). , діаграми, 

фотографії, графіки тощо), 

5. підсумки - висновки та рекомендації, 

6. додатки 

 

Зразок, спрощена структура проекту 

Титульна сторінка 

Зміст…………………………………………………………… …………………………..  

Короткий зміст проекту………………………………………………………

 ………………………..  

Вступ……………………………………………………………………………………………  

I. Теоретичначастина………………………………………..….  

II. Практичначастина………………………………………………  

III. Результати досліджень………………………………………………  

IV. Висновки та рекомендації……………………………………………………..…… 

Закінчення…………………………………………………………………………..……..  

 

Бібліографія………………………………………………………………………..…………  

Списокграфічнихробіт……………………………………………………………..…..  

Додатки………………………………………………………………………..…………...  

Заява……………………………………………………………………….………….  

 

 

Методологічні вимоги. Проект має підтвердити практичні навички студента щодо проведення 

емпіричного дослідження та розробки зібраного матеріалу. Автор дипломного проекту повинен 

продемонструвати, зокрема, знання та навички у сфері: 

1.пошук різних джерел інформації, 

2.відбір достовірних і об'єктивних даних, 

3.систематизувати отримані дані, 

4.конструювання інструментів дослідження, 

5.вибір дослідницької групи, 

6.використання відповідних методів дослідження, 

 

 



  

 

 

 

7. укладення та формулювання рекомендацій з проведеного дослідження, 

8. наукове опрацювання та виклад зібраного матеріалу. 

2.Вимогидоредакції 

1. Машинопис:  

• формат A4  

• 25-50 стор 

• шрифт Times New Roman 12 інтервал 1.5  

• вирівнювання полів: зліва 3 см, справа 2,5 см 

2. Виноски - приклади: 

• (монографія): 1 D. Romer, Макроекономія, PWN, Варшава 2000, с. 68.   

• (журнальнастаття): 1 I. П'єтржик, 

ДоговірпроЄвропейськийСоюзтамісцевесамоврядування, «Господарка народова» 

1993 р. № 12, с. 37; Л. Мільський, Грошііподатки,«Rzeczpospolita» 2002 No30. 

• (групова робота): 1 Основи економіки, під редакцією Р. Мілевського, PWN, 

Варшава, 1999 р., с. 22  

• (стаття в колективному творі): 1 С.Міхаловський, Польща в ОЕСР, [у:] Польща в 

міжнародних організаціях, під редакцією С. Парзиміса та І. Попюк-Рисінської, 

Науковк видавництвоSCHOLAR, Варшава, 2002, с. 158. 

• повторне посилання на публікацію – приклад 

1. Г. В. Колодко, Трансформація польської економіки: успіх чи невдача?, 

PWE, Варшава, 1992, с.68. 

2. K. Жукровська, Підготовка Польщі до економічного та валютного союзу, 

[у:] Польща в міжнародних організаціях, під редакцією С. Парзимієса та І. 

Попюк-Рисінської, WydawnictwoNaukoweSCHOLAR, Варшава 2002, с. 265-266. 3 

3. Г. В. Колодко, вид. цит., с. 27. 4. Там само, с. 38 (якщо твори п. Колодка 

цитуються одна за одною). 

 

2. Графічні дослідження (таблиці, діаграми, схеми, фотографії тощо) - приклади: 

• І малюнки, і таблиці слід розміщувати по центру відносно лівого та правого 

полів. Вони повинні бути розміщені всередині тексту точно в потрібних місцях. 

• Рисунки та таблиці нумерувати послідовно (протягом усієї роботи) арабськими 

цифрами (рис. 1, таблиця 1 тощо). 

• • У тексті мають бути перехресні посилання на відповідну таблицю чи малюнок, 

використовуючи для цього їх номер. Слова «наступна» або «наведена вище» 

таблиця не слід використовувати. 

• Заголовки повинні бути написані шрифтом TimesNewRoman 10 pt. 

НАЗВА МАЛЮНКУ, ДИАГРАМИ ТА ІНШИХ ПОДІБНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

 ПОВИННА БУТИ НИЖЧЕ НИХ (зберігаючи пробіл між рядками 1), 

ВИНЯТКОМ Є НАЗВА ТАБЛИЦІ, ЩО ПОТРІБНО ВКАЗАТИ 

НАД НЕЮ.Вони повинні бути вирівняні зліва з інтервалом що використовуються 

у абзацах (0,75). 

Під малюнками (таблицями, графіками) слід вказати джерело (шрифт TimesNewRoman, розмір 

10, без жирного шрифту, з положеннями щодо виносок і бібліографії, вирівнювання ліворуч 

через один пробіл). 



  

 

 
 

Рис. 1. (Назва малюнка) Джерело: 

 Власна розробка. 

(Джерело: А. Максимюк, Гроші і податки, PWN, Варшава 2002, с. 238.) 

 

Дана робоча точка не повинна починатися з креслення, таблиці чи графіка. Графічному 

елементу твору має передувати відповідний вступ. Кожен малюнок, таблиця чи графік мають 

бути належним чином прокоментовані (інтерпретовані). Коментарі повинні включати, серед 

іншого, спроба проаналізувати дані, що містяться в графічному елементі. 

 

4.Бібліографія та кінцеві реєстри 

Наприкінці роботи має бути бібліографія, тобто алфавітний список публікацій (наприклад, книг, статей, 

нормативно-правових актів, веб-сайтів), які були використані для розробки проекту. Мінімальна 

кількість використаних публікацій – 10. 

Перелік графічних робіт має містити: назву графіка та його номер (наприклад, таблиця 1), назву 

(наприклад, кількість та структура безробіття в Келецькій області 2015-2020 рр.) та номер сторінки, на 

якій графік був розміщений. Наприкінці дипломної роботи слід додати додатки, наприклад, анкету, 

проведене інтерв’ю експерта, заяву про незалежність проведеного проектного дослідження. 

5.Форматачаспрезентаціїпроекту 

 

Презентацію проекту необхідно проводити з використанням 5-10 слайдів, підготовлених у стандарті 

PowerPoint. Слайди мають стосуватися, зокрема, методологічної сторони проекту та висновків 

дослідження. Тривалість презентації проекту не повинна перевищувати 10 хвилин. 

 

 6.Остаточний варіант роботи 

Письмова робота об’ємом близько 25-50 сторінок з коротким змістом на 1 сторінку англійською 

мовою (якщо робота написана українською мовою, реферат має бути написаний польською 

мовою). Готуємо роботу в 2 паперових примірниках (м’яка обкладинка) + 2 електронних 

примірниках на CD (один файл у форматі PDF). До останньої сторінки дипломної роботи додається 

декларація про самостійне виконання роботи за підписом Автора (додаток 2). Проект подається в 

деканат після позитивного висновку наукового керівника, максимум за 2 тижні до запланованої 

дати складання дипломного іспиту. Примітка: Робота контролюється системою захисту від 

плагіату JSA. 

 

7.Заключнізауваження 

• Дипломну роботу слід писати в безособовій формі. 
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• Сторінки проекту мають бути пронумеровані (нижній 

правий кут). 

Титульнасторінказалишаєтьсяненумерованою. 

• Післяназвирозділів і підрозділівнемаєкрапок 

 

Бажаємо вдачі  



  

 

Додаток 1.  

СТАРОПОЛЬСЬКА ВИЩА ШКОЛА В КЕЛЬЦАХ 

ФІЛІЯ В  (якщо навчання проходить за межами місцезнаходження 

університету) 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК 

 

 

Факультет: 

………………………………..…..Спеціальність: 

………………………………… 

 

 

ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ'Я 

Nrальбому:   

 

НАЗВА ПРОЕКТУ 

 

 

 

Дипломнийпроектрозробленийпідкерівництвом 

………………………………………..  

 

 

 

КЕЛЬЦЕ 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Додаток 2.  

 

                                                                                                                            ………………………                           

(місто, дата)    

 

Прізвище та ім'я…………………………………………………………………………………....,  

nr альбому: ………………………………………………………………………………………….....,  

Старопольська Вища Школа в Кельцах 

Факультет:……………………………………………………………………………….........................,  

Спеціальність:…………………………………………………………………………………….….,  

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ про незалежність та оригінальність дипломної роботи 

 

Усвідомлюючи юридичну відповідальність, цим заявляю, що дипломна робота на тему:  

„………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….……..” 

я написав/ла сам/а.   

У той же час я заявляю, що моя дипломна робота не порушує авторські права інших осіб у 

розумінні Закону від 4 лютого 1994 року про авторське право та суміжні права (Вісник законів 

№ 10). 

24 пункт 83) та особистих прав, що охороняються цивільним законодавством. 

Крім того, ця дипломна робота не містить інформації та даних, отриманих незаконним шляхом, 

і раніше не була об’єктом інших офіційних процесів, пов’язаних із отриманням диплома чи 

професійної вищої освіти. 

…………………………………….  

                                                                                                   (розбірливий підпис, дата)   

 

Відповідно до Закону від 4 лютого 1994 року про авторське право та суміжні права (Вісник законів № 

24 ст. 83) я даю згоду / не згоден * на поширення своєї роботи. 

…………………………………….  

                                                                                                                       (розбірливий підпис, дата)   

* неоюхідне закреслити 

 

 


