
 
 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 
ІV Всеукраїнському конкурсі студентських науково-популярних есе на тему: 

«Трансформація сучасної світосистеми»  (дистанційно) 
   

          Для участі у Конкурсі приймаються роботи студентів закладів вищої освіти України 
за напрямами: 

        - міжнародні відносини; 
        - міжнародне право; 
        - міжнародні економічні відносини. 
         Роботу відповідно до обраного Вами напряму просимо надіслати до 20 листопада 
2020 року на електронну адресу: ufpa.konkurs@gmail.com. 
         Роботи приймаються тільки в електронному вигляді. Автори та їхні наукові 
керівники несуть відповідальність за достовірність викладеного матеріалу. 
  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ 
         Рукопис оформлюється в редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman), 
розмір – 14, інтервал – 1,5, в одному примірнику, на білому папері формату А4, усі поля – 
20 мм. 
            Обсяг – 10 сторінок формату А4 разом зі списком використаних джерел. 
            Мова – українська. 
            Рисунки, графіки, схеми, таблиці, що розміщені в тексті, виконуються в редакторі 
Microsoft EXCEL у книжковій орієнтації. 
           Колонцифра (номер сторінки) проставляється внизу посередині сторінки на відстані 
20 мм від краю аркуша. 
         Усі цифри, що виражені десятковими дробами, повинні мати такий вигляд: 2,5; 54,84 
тощо. 
         Рукопис має бути оформлений за загальноприйнятою схемою: 
•      назва роботи – великими літерами (по центру); 
•      прізвище, ім’я та по батькові автора – великими літерами з відомостями про курс, 
факультет, назву закладу вищої освіти України, напрям (по центру); 
•      анотація українською, англійською мовами обсягом до 500 друкованих знаків кожна 
(перед текстом з абзацного відступу). 
         Робота повинна містити такі необхідні елементи: актуальність, посилання на інших 
авторів, хто займається подібною проблематикою, мету, завдання, об’єкт, результати 
досліджень, загальний висновок, список використаних джерел. 
        Ваші роботи мають бути присвячені нагальним проблемам міжнародних відносин, 
міжнародного права, актуальним питанням співробітництва держав, місцю і ролі 
дипломатичної служби у забезпеченні національних інтересів держави. 
         Перевага віддаватиметься роботам на малодосліджені теми міжнародних відносин 
і зовнішньої політики, які відрізняються новизною і нестандартними підходами до 
вирішення міжнародних конфліктів і ситуацій. 
      Бібліографічний опис джерел подається в кінці тексту та оформлюється згідно з 
вимогами ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання. 
      З абзацу зазначається прізвище, ініціали наукового керівника (шрифт звичайний, 
вирівняний по ширині), посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, місто. 
      За результатами Конкурсу буде визначено переможця, який отримає диплом 
«Лауреата». Роботу переможця буде опубліковано у науковому журналі "Зовнішні 
справи". Будуть також визначені роботи для відзначення іменними дипломами І, ІІ і 
ІІІ ступеня.   
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