
КОНКУРС НАУКОВИХ СТАТЕЙ  

«YOUNG ECONOMIST 2019» 

ТА ГРАНТИ НА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВОМУ 

ФОРУМІ «NEW ECONOMICS» ДЛЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

 

Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME 

та 

Академія економічних наук України 

 

Оголошують конкурс наукових статей молодих вчених-економістів! 

 

Номінації конкурсу 

Економіка майбутнього: глобальні тренди 

Виклики новій економіці 

Умови сталого розвитку 

Україна у глобалізованому світі 

Маркетинг та менеджмент в пошуках ефективності 

Економічна теорія: революційні гіпотези 

 

ПРИЗОВИЙ ФОНД КОНКУРСУ 

На переможців конкурсу (один переможець в номінації) чекають: 

- диплом за перемогу в конкурсі від організаторів,  

- грант на участь (компенсацію оргвнеску) у Міжнародному науковому 

форумі «New economics». Детальна інформація щодо форуму на сайті: http://s-

time.org/index.php/component/spsimpleportfolio/item/1-responsive-news-template 

- публікація статті у науковому фаховому виданні «Вісник економічної 

науки України», 

- інші призи та подарунки від спонсорів.   

 

УМОВИ УЧАСТІ  

До участі у конкурсі запрошуються молоді науковці віком від 20 до 30 

років. 

Участь у конкурсі: безкоштовно! 

Стаття повинна бути оформлена згідно редакційних вимог журналу 

«Вісник економічної науки України». Вимоги та приклади  оформлення статей 

та анотацій дивіться на офіційному сайті журналу: http://www.venu-journal.org 

Для участі у конкурсі треба зареєструватися шляхом заповнення 

електронної форми за посиланням:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2GbV1xc1uRkPcqQUmvykarAV3XBmyiSfTGv

GynaR6d-I2sg/viewform 

До форми треба обов’язково прикріпити файл зі статтею.  

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН КОНКУРСУ 

1 етап. 15 вересня - 15 жовтня: прийом заявок та статей. 

2 етап. 16 - 20 жовтня: оцінка статей, визначення переможців. 

http://s-time.org/index.php/component/spsimpleportfolio/item/1-responsive-news-template
http://s-time.org/index.php/component/spsimpleportfolio/item/1-responsive-news-template
http://www.venu-journal.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2GbV1xc1uRkPcqQUmvykarAV3XBmyiSfTGvGynaR6d-I2sg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2GbV1xc1uRkPcqQUmvykarAV3XBmyiSfTGvGynaR6d-I2sg/viewform


14 листопада: нагородження переможців, яке відбудеться під час 

Міжнародного наукового форуму «New economics», м. Київ, проспект 

Перемоги, 54/1, Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана. 

 

 

КОНТАКТИ 

Секретар оргкомітету конкурсу: к.е.н. Петрова Ірина Павлівна 

Тел.: +38(066)825-44-81 

Е-mail: msirynapetrova@gmail.com 

 
Увага! 
Дивіться повну програму конкурсів, конгресів, форумів, 

конференцій та інших наукових, освітніх та благодійних заходів 
Асоціації SPACETIME до Всесвітнього Дня науки за мир та розвиток 
GLOBAL SPACETIME SCIENCE DAYS (9-17 листопада 2019 р., м. Київ) 
на офіційному сайті асоціації: http://s-time.org 

Закордонні конференції та стажування від партнерів: 
http://s-time.org/index.php/2019-03-03-10-54-03/anonsy-partneriv 
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