
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ш а н о в н і  к о л е г и ! 

 

Інфляційні процеси безпосередньо впливають на макроекономічну 

стабільність країни, платоспроможність її юридичних і фізичних осіб. Вже 

сьогодні наслідками таких процесів в Україні є девальвація національної 

валюти, зростання цін на товари, роботи і послуги, дезорганізація 

господарських зв’язків, падіння обсягів виробництва і життєвого рівня 

населення тощо. Саме тому економічно освічена молодь повинна долучатися 

до вирішення цих проблем.  

Колектив кафедри фінансів і кредиту Миколаївського НАУ має за честь 

запросити Вас до участі у роботі VІ Регіонального наукового семінару 

«Інфляційні процеси в країнах світу: причини та наслідки», який 

відбудеться 14 травня 2015 р. у Миколаївському національному аграрному 

університеті. 

Метою семінару є обговорення особливостей прояву інфляційних 

процесів у країнах світу, їх причин та наслідків. 

На семінарі будуть працювати наступні секції: 

1. Різновиди форм прояву інфляції. 

2. Вплив грошово-кредитної політики на рівень інфляції: світовий 

досвід. 

3. Основні засади антиінфляційної політики на прикладі певної країни. 

4. Державне регулювання інфляційних процесів в країнах світу. 

Робочі мови семінару: українська, російська. 

До участі у семінарі запрошуються: 

- студенти ВНЗ; 

- студенти коледжів; 

- учні загальноосвітніх шкіл. 

 

 

 



 

 
 

14.30 - 15.00 
Реєстрація учасників 

 

15.00 - 17.00 
Відкриття та проведення семінару 

17.00 
 

Підведення підсумків семінару та нагородження учасників і  переможців 

 

 

 
 

Учасникам необхідно до 30 квітня 2015 року оформити ЗАЯВКУ УЧАСНИКА 

(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ОНЛАЙН)  за посиланням: 

- для студентів ВНЗ та коледжів: 

https://docs.google.com/forms/d/1vhtnKTxN_M91_pCBfuufvaRyM7NyFPB

2ZRNjfMLtrlU/viewform 

- для учнів ЗОШ:  

https://docs.google.com/forms/d/1TK86w0SI627fjLEJwlCpAH5ZIpN72lj5bc

Ma5nNSrnk/viewform,  

а також відправити на електронну скриньку Організаційного комітету 

finance.mnau.edu.ua такі матеріали: 
Для студентів ВНЗ та 

коледжів Тези доповіді, які раніше не друкувалися  

 

Для учнів ЗОШ 

 

Ессе на 1 сторінку формату А4 про інфляційні процеси в Україні 
(структура довільна) 

або 
Відеоролик на тему «Вплив інфляції на заощадження» (до 5 хв) 

(структура довільна) 
або  

Слоган про інфляцію (інфляційні процеси) 
 
*Примітка: у темі листа вказати ПІБ учасника, назву матеріалів (тези доповіді, ессе тощо), 
наприклад: Коваленко І.Р._Ессе 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1vhtnKTxN_M91_pCBfuufvaRyM7NyFPB2ZRNjfMLtrlU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1vhtnKTxN_M91_pCBfuufvaRyM7NyFPB2ZRNjfMLtrlU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1TK86w0SI627fjLEJwlCpAH5ZIpN72lj5bcMa5nNSrnk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1TK86w0SI627fjLEJwlCpAH5ZIpN72lj5bcMa5nNSrnk/viewform
http://finance.mnau.edu.ua/


   
 

 

1. Учасник має право представити лише одну наукову працю, яка раніше 

не друкувалася. 

2. Тези доповідей не повинні перевищувати дві сторінки тексту на 

листках формату А4, набраного у редакторі MS Word. Розмір усіх полів – 

20 мм. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал – 

1. Відступ на абзац – 1,25 см. 

3. У правому кутку – прізвище та ім’я автора, нижче курс, факультет, 

прізвище та ініціали керівника, ще нижче назва установи, місто. 

4. Через один інтервал - назва тез (великими жирними літерами по 

центру). Далі текст. 

5. Посилання наводяться в тексті у квадратних дужках відповідно до 

порядку згадування у тексті. 

6. В кінці тексту наводиться список використаних джерел відповідно до 

вимог ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006. 

7. Формули мають бути набрані в редакторі формул, рисунки – 

згруповані в один об’єкт. 

8. Файли повинні бути названі згідно з поданим прикладом: 

Коваленко_тези, Коваленко_Заявка. 

 

 

 

 
Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори та наукові керівники. 

У разі невідповідності оформлення поданих тез вимогам, Оргкомітет залишає 

за собою право редакції авторського тексту або відхилення публікації. 

Тези доповідей прохання надсилати до 30 квітня 2014 р. на адресу 

Оргкомітету finance@mnau.edu.ua. 

 

 



Тези доповідей будуть видані окремим збірником. Матеріали VІ 

Регіонального наукового семінару будуть розміщені на сайтах МНАУ 

www.mnau.edu.ua та кафедри фінансів і кредиту МНАУ 

http://finance.mnau.edu.ua. 
 

 

 

 

Голова оргкомітету 

НОВІКОВ О.Є. – д.е.н., професор, проректор з наукової роботи. 

Члени оргкомітету 

ВИШНЕВСЬКА О.М. – д.е.н., професор, декан обліково-фінансового факультету; 

СІРЕНКО Н.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту; 

БУРКОВСЬКА А.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту; 

БАБЕНКО М.Д. – к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту; 

РЯБЕНКО Г.М. – к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту; 

КРАМАРЕНКО О.М. – к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту; 

ЛУНКІНА Т.І. – к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту;  

БАРИШЕВСЬКА І.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту; 

МЕЛЬНИК О.І. – асистент кафедри фінансів і кредиту; 

ПАРФЬОНОВА І.В. – асистент кафедри фінансів і кредиту. 

 

Відповідальний секретар: 

КОРАБАХІНА АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА – асистент кафедри фінансів і кредиту. 

E-mail: finance@mnau.edu.ua  

Контактний телефон: +38 (067)-867-26-48 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

МНАУ, кафедра фінансів і кредиту,  

м. Миколаїв, вул. Паризької комуни 9, ауд. 323, індекс 54020 

 www.mnau.edu.ua; www.finance.mnau.edu.ua 

 

http://www.mnau.edu.ua/
http://finance.mnau.edu.ua/

