УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
– БЕЗКОШТОВНА
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ, ЩО
ПОДАЄТЬСЯ НА КОНКУРС

Порядок проведення Конкурсу
до 10 листопада 2018 р.
Перший
етап

ЗАКІНЧЕННЯ ФУНКЦІЙ СПЕЦІАЛЬНИХ МІСІЙ
Саєнко Андрій Віталійович, студент 2 курсу, факультет
міжнародної торгівлі та права, Київський національний
торговельно-економічний університет, м. Київ
Анотації укр. та англ. мовами
Текст
Список використаних джерел
1. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та
економіці України: у 3 т. / В.М. Геєць, В.П. Александрова,
Ю.М. Бажал та ін. ; Ін-т екон. та прогнозування НАНУ;
Укр. форум. – Т. 1 : «Економіка знань – модернізаційний проект
України». – Київ : Фенікс, 2007. – 544 с.
2. Фещенко Л.В. Вдосконалення бюджетного планування і
прогнозування [Електронний ресурс] / Л.В.Фещенко. – Режим
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vetp/2014_34/
Науковий керівник: д.ю.н., доцент, завідувач кафедри
міжнародного публічного права КНТЕУ Дешко Л.М.

РОБОТИ, ЩО НАДІСЛАНІ ПІСЛЯ
10 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ АБО
ОФОРМЛЕНІ З ПОРУШЕННЯМ
ВИМОГ, ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ
НЕ ПРИЙМАТИМУТЬСЯ
ЗА ЗМІСТ РОБОТИ ВІДПОВІДАЮТЬ ЇЇ
АВТОРИ ТА ЇХ НАУКОВІ КЕРІВНИКИ
Робоча мова Конкурсу – українська
Форми участі у Конкурсі:
– перший етап – дистанційна;
– другий етап – особиста.

інформування про участь у
Конкурсі та надсилання робіт на
електронну адресу:
ufpa.konkurs@gmail.com
22 листопада 2018 р.

Другий
етап

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНОЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(м. Київ, Україна)
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ
ПОЛІТИКИ
(м. Київ, Україна)

підбиття підсумків Конкурсу та
оголошення його лауреатів у
Київському
національному
торговельно-економічному
університеті

Місце підбиття підсумків Конкурсу та
оголошення його лауреатів:
м. Київ, вул. Кіото, 21, корпус Д
(аудиторія Д-221)

Інформаційний лист

Інформація про Конкурс
розміщена на веб-сайтах
Київського національного торговельноекономічного університету
https://www.knteu.kiev.ua/
у рубриці «Анонси» та
Української асоціації зовнішньої політики
http://ufpa.org.ua/
Контакти та адреса оргкомітету Конкурсу:
Дешко Людмила Миколаївна
(м. Київ, вул. Кіото, 23, к. Л-314)
тел.: (044) 513 00 12
Кушнір Дар’я Валеріївна
тел.: (096) 836 14 55
електронна адреса: ufpa.konkurs@gmail.com

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВОПОПУЛЯРНИХ ЕСЕ

ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНОЇ
СВІТОСИСТЕМИ

м. Київ

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!
Запрошуємо Вас взяти участь
у Всеукраїнському конкурсі
студентських науково-популярних есе
«Трансформація сучасної світосистеми».

ПРО УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПРОСИМО
ПОІНФОРМУВАТИ ОРГКОМІТЕТ ЗА
ЕЛЕКТРОННОЮ АДРЕСОЮ:
ufpa.konkurs@gmail.com
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

Для участі у Конкурсі приймаються
роботи студентів закладів вищої освіти
України за спеціальностями:
 міжнародне право;
 право;
 міжнародні економічні відносини;
 міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії;
«Журналістика», за спеціальністю –
журналістика.
Для участі у Конкурсі просимо
надіслати до 10 листопада 2018 року на
електронну адресу:
ufpa.konkurs@gmail.com
роботу відповідно до обраної Вами
спеціальності (див. зразок оформлення
роботи, що подається на конкурс, і вимоги
до оформлення наукової роботи).
Робота
приймається
тільки
в
електронному вигляді. Автори та їх наукові
керівники несуть відповідальність за
достовірність викладеного матеріалу.
Попередня реєстрація є обов’язковою!

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.
Малюнки, 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, спеціальність (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.
Перевага віддаватиметься роботам на
малодосліджені
теми
міжнародних
відносин і зовнішньої політики України,
які
відрізняються
новизною
і
нестандартними підходами до вирішення
міжнародних проблем.
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.
Перевага віддаватиметься роботам на
малодосліджені теми міжнародних відносин
і зовнішньої політики України, які
відрізняються новизною і нестандартними
підходами до вирішення міжнародних
проблем.
За результатами Конкурсу буде
відзначено
переможців
іменними
дипломами І, ІІ і ІІІ ступеня. Найкращий
автор конкурсної роботи отримає диплом
«Лауреата».

