
ЗАЯВКА 
 

на участь у Всеукраїнській  
науково-практичній конференції  

«Проблеми та перспективи розвитку 
обліку, логістики та  інформаційних 

технологій в контексті 
євроінтеграції» 

 
ПІБ автора 

ПІБ керівника 

Назва тез  

Назва організації 

Напрям роботи конференції 

Телефон 

Е-mail 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
НЕОБХІДНО:  

 
Не пізніше 22 жовтня 2019 року (включно) 

надіслати на електронну адресу  
navch-vid-natk@i.ua матеріали: 

 заявку на участь у конференції; 
 тези доповіді, оформлені відповідно до 

вимог. 
 

Назви поданих файлів за зразком: 
 

Іванов-тези.doc,  
Іванов-заявка.doc 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
Голова оргкомітету: 
Литовченко О.В., директор ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний 
коледж». 
Члени оргкомітету: 
Шеїн Т.В., заступник директора з навчально-
виховної роботи ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж»; 
Шевченко Н.О., заступник директора з 
виховної роботи ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж»; 
Романенко Т.В., завідувач відділення 
економіки, логістики та інформаційних 
систем ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж»; 
Лавська Н.В., методист навчально-
методичного підрозділу ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж»; 
Павловська Л.М., методист відділень  
ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж».  
 

ТЕЛЕФОНИ КОНТАКТНИХ ОСІБ: 
Романенко Тетяна Василівна 

(068) 152-35-34 
Лавська Наталія Вікторівна 

(096) 694-17-25 
 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 
КОМІТЕТУ: 

16600, м. Ніжин,  
вул. Шевченка, 26, ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж» 

                     
  

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
УКРАЇНИ 

 

НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ 
КОЛЕДЖ 

 
Відділення економіки, логістики та 

інформаційних систем 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Всеукраїнська науково-практична  
конференція  

 

«Проблеми та перспективи 
розвитку обліку, логістики та  
інформаційних технологій в 

контексті євроінтеграції» 
 

31 жовтня 2019 року 
 
 

Ніжин - 2019 



Шановні колеги! 
Запрошуємо викладачів та студентів до 

участі у Всеукраїнській науково-
практичній конференції  

 
«Проблеми та перспективи розвитку 
обліку, логістики та  інформаційних 

технологій в контексті 
євроінтеграції»,  

 
яка відбудеться 

31 жовтня 2019 року 
НАПРЯМИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Перспективи розвитку обліку та 
звітності у світлі інтеграційних 
процесів. 
2. Регіональні та глобальні 
проблеми розвитку економіки. 
3. Проблеми та перспективи 
розвитку сучасних транспортних 
технологій. 
4. Логістичне управління та 
безпека руху на транспорті.  
5. Інформаційна безпека. 
6. Новітні інформаційні 
технології. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
ДОПОВІДЕЙ: 

 
Обсяг: тези доповіді до 3 сторінок формату 

А4. 
Шрифт: Times New Roman, 14 кегль, 

міжрядковий інтервал – 1,5; абзац – 1 см. 
Поля: з усіх боків – 2 см. 
Таблиці: зроблені в MS Word за допомогою 

табличного редактора. 
Сторінки не нумеруються. 
Література оформляється відповідно до 

чинних вимог. 
 
Оформлення тексту: у верхньому правому 

куті зазначити прізвище та ініціали    автора  
(-ів) (не більше 2-х), посаду (для студентів 
курс, спеціальність), назву закладу вищої 
освіти, а також прізвище, ініціали, наукового 
керівника. Нижче через рядок (великими 
літерами жирним шрифтом) – назва тез 
доповіді. Через рядок – основний текст, в 
кінці якого подається список використаної 
літератури з підзаголовком “Література”. 
Список літератури подається з дотриманням 
бібліографічних вимог. Посилання в тексті на 
літературу подається в квадратних дужках, 
наприклад: [3, с.10]. 

Оргкомітет залишає за собою право 
часткового редагування або відхилення 
матеріалу, що не відповідає вимогам. 

 
ФОРМА УЧАСТІ - ДИСТАНЦІЙНА 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
ДОПОВІДЕЙ: 

 
Іванов П.В., студент ВП НУБіП України  

«Ніжинський агротехнічний коледж». 
Науковий керівник – Романенко Т.В. 

 
ПРОБЛЕМИ НАРАХУВАННЯ, СПЛАТИ 

ТА ОБЛІКУ ПОДАТКІВ 
 

Текст … 
 

Література 
1. Філяк І. Й. Фінансова звітність 

підприємств корпоративного типу: стан і 
перспективи / І. Й. Філяк // Менеджмент та 
підприємництво в Україні: етапи становлення 
і проблеми розвитку. Вісник національного 
університету «Львівська політехніка». – 2017. 
- № 647. – С. 547-552. 
 
 

Матеріали конференції будуть розміщені на 
сайті ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» за адресою: 
https://natc.org.ua 

 
 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ 
У  КОНФЕРЕНЦІЇ!!! 

 


