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Конференція Національного університету кораблебудування
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених

ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ

НУК імені адмірала Макарова 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9Місце проведення конференції:
ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ

Відбудеться: 22.12.2015 - 22.12.2015

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Правила оформлення тез на сторінці http://conference.nuos.edu.ua/catalog/requirements.html

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
українська, російська

УМОВИ УЧАСТІ
1. Реєстрація на сайті конференції НУК (conference.nuos.edu.ua) у розділі: реєстрація 
2. Заповнення реєстраційної анкети
3. Підтвердження верифікації (якщо співробітнкик НУК, данний етап пропускається)
4. Завантаження тез доповідей у систему
5. Оплата участі (платіжна система НУК або за допомогою платіжного доручення)
6. Отримання повідомлення про успішну реєстрацію

Email: conference@nuos.edu.ua; web address: conference.nuos.edu.ua
тел.: (+380512) 709104, 709100;  факс: 430795; адреса: 54025, м.Миколаїв, пр.Героїв Сталінграда, 9, кімната 456

СЕКЦІЇ
 • Фінансові технології розв’язання економічних проблем

ОРГАНІЗАТОРИ ОГРАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
 • МОН України
 • Академія наук суднобудування України
 • Академія економічних наук України
 • Спілка економістів України
 • Південне територіальне управління національної
комісії з ЦП та ФР
 • ПР АТ СК «Альфа страхування»
 • Торгово-промислова палата України
 • Регіональний фонд підтримки підприємництва в
Миколаївській області
 • Миколаївське регіональне управління ПАТ КБ
«Приватбанк»

 • Голова:
 • д.е.н., професор Парсяк В.Н. – декан факультету
економіки моря НУК ім. адм. Макарова. (UA)
 • Заступник голови:
 • к.е.н., доцент Рогов Г. К. – зам. декана факультету
економіки моря НУК  ім. адм. Макарова (UA)
 • Вчений секретар:
 • Пащенко О.В., канд. екон. наук, доц. кафедри
фінансів НУК ім. адм. Макарова. (UA)
 • Члени організаційного комітету:*

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ

ОПЛАТА УЧАСТІ
Оплата участі у конференції здійснюється за допомогою електронної платіжної системи НУК на сайті
conference.nuos.edu.ua або за допомогою платіжного доручення, яке учасник отримає під час реєстрації.

Участь безкоштовна

* - Повна інформація на сайті конференції

ВАЖЛИВІ ДАТИ
 • 10.12.2015 - завершення прийому оплати
 • 01.10.2015 - розсилка запрошень

 • 10.12.2015 - завершення реєстрації
 • 10.12.2015 - підтвердження участі


