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ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА АДУКАЦЫI  
 «ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ 

БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА» 

IV Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 

«Бізнес. Адукацыя. Эканоміка» 

6-7 красавiка 2023 года, г. Мiнск 
 

 Дзяржаўная навуковая ўстанова «Iнстытут эканомiкi Нацыянальнай 

Акадэмii навук Беларусi», Беларусь 

Рэспубліканскае навуковае ўнітарнае прадпрыемства «Інстытут 

сістэмных даследаванняў у АПК Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі» 

  

 

Беларускi дзяржаўны эканамiчны ўнiверсiтэт, Беларусь 

Установа адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі 

Купалы», Беларусь 

 

 
Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь  

Факультэт бізнесу і права Універсітэта «МВ», г.Бялград, Сербія 

Федэральная дзяржаўная бюджэтная адукацыйная ўстанова вышэйшай 

адукацыі «Кубанскі дзяржаўны ўніверсітэт», Расія 

 

 Нацыянальны даследчы універсітэт 

«Вышэйшая школа экономікі», Расія 

ФДААУ ВА «Маскоўскі політэхнічны універсітэт», Расія 

 

 

Для ўдзелу ў канферэнцыі запрашаюцца навуковыя і педагагічныя работнікі, 

дактаранты, аспіранты, практыкуючыя спецыялісты, прадстаўнікі бізнесу, дзяржаўных органаў, 

СМІ, грамадскіх аб'яднанняў. 

 

Мэта канферэнцыі – абмеркаванне найноўшых навуковых дасягненняў, абмен думкамі і 

вопытам па пытаннях развіцця эканомікі, бізнесу і бізнес-адукацыі. 

 

Форма правядзення канферэнцыi: вочная і анлайн. 

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская. 

Рэгламент канферэнцыі прадугледжвае правядзенне пленарнага пасяджэння і працу 

секцый па наступных напрамках: 

1. Стан і перспектывы развіцця бізнес-працэсаў ва ўмовах цыфравізацыі 

2. Менеджмент ў XXI стагоддзі: новыя выклікі і тэндэнцыі развіцця  

3. Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі ў эканоміцы, адукацыі і бізнесе 

4. Маркетынг Пульс 2023 

5. Інавацыйныя рашэнні ў лагістыцы ва ўмовах лічбавай трансфармацыі і тэхналагічнага 

суверэнітэту 

6.1. Гуманітарныя аспекты сучаснай бізнес-адукацыі 

6.2. Роля інтэлектуальнай уласнасці ў развіцці адукацыі і бізнесу 

7.  Сучасныя тэхналогіі бізнес-кіравання, HR-менеджменту і адукацыі ва ўмовах новай 

эканомікі 

Праграма канферэнцыі будзе размешчана на сайце www.sbmt.bsu.by пасля 30.03.2023 г. 

Удзел у канферэнцыі без арганізацыйнага ўнёску. 

  

http://www.sbmt.bsu.by/
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Формы ўдзелу ў канферэнцыі 

1. Удзел без выступлення. 

2. Удзел з выступленнем (выдаецца электронны сертыфікат аб ўдзеле і выступе з 

дакладам). 

Даклад публікуецца пры ўмове выступлення і пасля адабрэння рэдакцыйнай калегіі ў 

зборніку матэрыялаў канферэнцыі. Зборнік будзе выдадзены ў электронным выглядзе. 

 

Паведамленне аб прыняцці артыкула да публікацыі высылаецца ўдзельнікам да  

21 красавіка 2023 г. 
Выданне зборніка - чэрвень-ліпень 2023 г. Зборнік матэрыялаў канферэнцыі будзе 

размешчаны на сайце інстытута, у электроннай бібліятэцы БДУ і ў Расійскай нацыянальнай 

бібліяграфічнай базе даных навуковага цытавання (РЫНЦ). 

 

Для ўдзелу ў канферэнцыі да 24 сакавіка 2023 г. (уключна) неабходна 

- зарэгістравацца па спасылцы https://forms.gle/W5FEzPtAsrMBxNmBA 

- выслаць тэкст дакладу (у выпадку запланаванага выступлення і далейшай публікацыі) на 

электронны адрас SBBSU_conf@sbmt.by з заўвагай «Канферэнцыя_БАЭ_2023». Імёны файлаў 

павінны ўтрымліваць прозвішча аўтараў, напрыклад: Пятроў_Заяўка.doc і Пятроў_Даклад.doc; 

Iванова_Сiдараў_Заяўка.docх і Iванова_Сiдараў_Даклад.docх. 

Для апублікавання ў зборніку падаюцца матэрыялы на адной з моваў канферэнцыі, не 

апублікаваныя ў іншых выданнях (арыгінальнасць тэксту – не менш за 70%). 

Матэрыялы, якія не адпавядаюць тэматыцы мерапрыемства, аформленыя з парушэннем 

устаноўленых патрабаванняў, або якія атрымалі адмоўнае заключэнне рэдкалегіі, не 

публікуюцца. Рэдкалегія гарантуе канфідэнцыяльнасць неапублікаванай інфармацыі і ідэй, 

атрыманых у ходзе разгляду прадстаўленых матэрыялаў. 

Паведамленне пра выданне зборніка і спасылка на яго размяшчэнне будуць высланыя 

аўтарам па электроннай пошце. 

 

Патрабаванні да афармлення. Аб'ём тэксту (не ўлічваючы пп.1-7 і 9 структуры) – ад 4 да 5 

старонак, фармат паласы набору А4; усе палі 20 мм; шрыфт Times New Roman, міжрадковы інтэрвал 1,0; 

абзацны водступ 1,0.  

СТРУКТУРА: 

1. УДК (нумар тэматычнай рубрыкі). Параметры: памер шрыфта 12 кг, напісанне светлае, 

прамое, выраўноўванне па левым краі, без абзаца, інтэрвал пасля 12 пт. 

2. Ініцыялы і прозвішча аўтара(ў). Параметры: памер шрыфта 14 кг, напісанне паўтлустае, 

прамое, выраўноўванне па цэнтры, без абзаца. 

3. Афіліяцыя. Паказваецца назва арганізацыі, у якой працуе аўтар, горад, краіна, е-mail. 

Інфармацыя паўтараецца для кожнага аўтара. Параметры: памер шрыфта 12 кг, напісанне светлае, 

курсіўнае, выраўноўванне – па цэнтры, без абзаца, інтэрвал пасля – 12 пт. 

4. Назва. Павінна ўтрымліваць да 12 слоў. Не дапускаецца выкарыстоўваць у назве абрэвіятуры і 

формулы. Параметры: памер шрыфта 14 кг, напісанне паўтлустае, прамое, усе літары прапісныя, 

выраўноўванне па цэнтры, без абзаца, інтэрвал пасля 1– 6 пт. 

5. Анатацыя. Аб'ём анатацыі – да 200 слоў. Параметры: памер шрыфта 12 кг, напісанне светлае, 

курсіўнае, выраўноўванне – па шырыні, абзацны водступ 10 мм. 

6. Ключавыя словы. Колькасць ключавых слоў – 5-7, колькасць слоў унутры ключавой фразы не 

большая за 3. Параметры: памер шрыфта 12 кг; выраўноўванне–- па шырыні; абзацны водступ 10 мм; 

інтэрвал пасля 16 пт. 

7. Далей у той жа паслядоўнасці – блок інфармацыі (пункты 2-6) на англійскай мове. 

8. Тэкст даклада (4-5 старонак). Параметры: памер шрыфта 14 кг (у малюнках і табліцах, 

размешчаных у тэксце, – 12 кг), абзацны водступ 1,0; выраўноўванне па шырыні, інтэрвал пасля 12 пт. 

9. Спіс выкарыстаных крыніц. Спіс выкарыстаных крыніц афармляецца ў адпаведнасці з 

дадаткамі Д і Е даст 7.32-2017 "Сістэма стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай справе. 

Справаздача аб навукова-даследчай працы. Структура і правілы афармлення". 

Спасылкі на ўласныя крыніцы павінны складаць не больш за 5% ад агульнай колькасці спасылак. 

Параметры: памер шрыфта 12 кг, абзацны водступ 1,0; выраўноўванне па шырыні. 

 

  

https://forms.gle/W5FEzPtAsrMBxNmBA
mailto:SBBSU_conf@sbmt.by
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Узор афармлення артыкула 

УДК  

I. С. Iваноў 
1
, П. В. Пятроў 

2
 

1
Навуковае прадпрыемства «Геаінфармацыйныя сістэмы», 

Мiнск, Беларусь, ivanov@gmail.com 
2
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мiнск, Беларусь, petrov@bsu.by 

НАЗВА АРТЫКУЛА 

Тэкст анатацыі. Тэкст анатацыі. Тэкст анатацыі. Тэкст анатацыі. Тэкст анатацыі. 

Тэкст анатацыі. Тэкст анатацыі. Тэкст анатацыі. Тэкст анатацыі. 

Ключавыя словы: ключавыя словы, ключавыя словы, ключавыя словы, ключавыя словы 

I. S. Ivanov
1
, P. V. Petrov

2
 

1
The Scientific-Engineering Enterprise "Geoinformation Systems", Minsk, Belarus 

2
Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus 

ARTICLE TITLE 

Operator approach is elaborated for determining electric and magnetic fields of the waves 

propagating in radially inhomogeneous cylindrically symmetric bianisotropic media…… 

Keywords: propagation of electromagnetic waves; metamaterials; light scattering 

Тэкст артыкула. Спасылка [1]. Тэкст артыкула. Ссылка [2, с. 106]. 
Таблiца 1 

Назва таблiцы 

Назва Назва Назва 

 

 
Малюнак 1. Назва малюнка 

Спіс выкарыстаных крыніц 

1. Брыгадзін, П.І. Паміж Усходам і Захадам: станаўленне дзяржаўнасці і 

тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917–1939 гг.) / П.І. Брыгадзін, У.Ф. Ладысеў. - Мінск: 

БДУ, 2003. – 307 с. 

2. Минченко, Л. И. К обобщению условия регулярности Мангасаряна – Фромовица / 

Л. И. Минченко, С. М. Стаховский // Докл. БГУИР. – 2010. – № 8. – С. 104–109. 

3. Беляцкий, Н. П. Интеллектуальная экономика: компетенции и креативность / Н. П. 

Беляцкий // Материалы респ. науч.-практ. конф. «Право и экономика – прикладные новации», 

г. Минск, 27 мая 2011. - г. Минск, 2011. - С. 5–12. 

4. H2020 projects with Belarus participations retained for funding (by February 2019) 

[Электронный ресурс] // Нац. информ. офис программ ЕС по науке и инновациям в Беларуси. – 

2019. – Режим доступа: http://fp7-nip.org.by/ru/hor20/BelPr. – Дата доступа: 07.06.2019. 

 

 

АДРАС АРГКАМІТЭТА: вул. Шпалерная 7, г. Мінск, 220004, Рэспубліка Беларусь 

Кантактныя тэлефоны: +375 17 2822976, +375 17 3075399 (навукова-даследчы аддзел) 

mailto:ivanov@gmail.com
mailto:petrov@bsu.by

