
http://nir.bseu.by/ 
+375 17 229 12 36 (ун. 16 36)  

220070, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, пр-т Партызанскі, 26, корпус 6, кабінет 26 

е mail: conference@bseu.by 

 

 

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЭКАНАМІЧНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 

БУРГАСКІ ВОЛЬНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 

ЕЎРАЗІЙСКІ НАЦЫЯНАЛЬНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ Л.М. ГУМІЛЁВА 

КІЕЎСКІ  НАЦЫЯНАЛЬНЫ ГАНДЛЁВА-ЭКАНАМІЧНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 

МАЛДАЎСКАЯ ЭКАНАМІЧНАЯ АКАДЭМІЯ 

РАСІЙСКІ ЭКАНАМІЧНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ Г.В. ПЛЯХАНАВА 

САНКТ-ПЕЦЯРБУРГСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЭКАНАМІЧНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 

ФІНАНСАВЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ПРЫ ЎРАДЗЕ РАСІЙСКАЙ ФЕДЭРАЦЫІ 

ХІ МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ 

«ЭКАНАМІЧНЫ РОСТ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ: 

ГЛАБАЛІЗАЦЫЯ, ІНАВАЦЫЙНАСЦЬ, СТАБІЛЬНАСЦЬ » 

17 МАЯ 2018 ГОДА 

 

ТЭМЫ ПАНЭЛЬНАЙ 

ДЫСКУСІІ КАНФЕРЭНЦЫІ: 

 Парадак дня ўстойлівага развіцця і 
перспектыўныя змены сусветнай эканомікі. Якія 
новыя магчымасці і выклікі вызначаюць 
будучыню эканомікі Беларусі і іншых краін? 

 Роля дзяржавы ў  зменлівым свеце. 
Грашова-крэдытная, бюджэтная, падатковая 
палітыка, якая спрыяе эканамічнаму росту. 

 Лічбавыя тэхналогіі і новая 
прамысловая рэвалюцыя. Як інавацыі мяняюць 
эканоміку, сацыяльную сферу і формы 
арганізацыі бізнесу? 

 Прадпрымальніцтва ў сістэме 
дзяржаўна-прыватнага партнёрства. Прыклады 
паспяховых стартапаў і нявырашаныя 
праблемы малога бізнесу. 

 Структурная трансфармацыя 
эканомікі на галіновым і тэрытарыяльным 
узроўнях. Інстытуцыйныя, сацыяльныя, 
прававыя і культурныя аспекты рэгіянальнага 
развіцця. 

 Фарміраванне «трыкутніка ведаў» як 
прыярытэт развіцця вышэйшай школы. Тэорыя 
і практыка рэалізацыі мадэлі «Універсітэт 3.0». 

ТЭМАТЫЧНЫЯ РУБРЫКІ ДЛЯ ГРУПОЎКІ 

МАТЭРЫЯЛАЎ У ЗБОРНІКУ: 

 Метадалогія міждысцыплінарнага сінтэзу: інавацыйныя і 
каштоўнасныя арыенціры 

 Тэорыя, метадалогія і практыка эканамічнага развіцця Рэспублікі 
Беларусь 

 Сучасная сусветная эканоміка: асаблівасці і тэндэнцыі развіцця 

 Інавацыі і эканамічнае развіццё ў сучасных умовах 

 Узаемадзеянне дзяржавы і бізнесу 

 Праблемы развіцця нацыянальнай і рэгіянальнай эканомікі, 
дзяржаўнага кіравання і мясцовага самакіравання 

 Удасканаленне фінансава-крэдытнага механізму ва ўмовах 
развіцця нацыянальнай эканомікі Рэспублікі Беларусь 

 Аграхарчовы бізнес і сельскае тэрытарыяльна-арыентаванае 
развіццё 

 Актуальныя праблемы экалагізацыі эканамічнага развіцця 

 Праблемы маркетынгу і лагістыкі 

 Удасканаленне ўліку, аналізу і статыстыкі ва ўмовах 
інавацыйнай эканомікі Рэспублікі Беларусь 

 Стратэгія развіцця спажывецкага рынку і турыстычнай індустрыі 
ва ўмовах інтэграцыі 

 Матэматычныя і інструментальныя метады эканомікі 

 Лічбавыя тэхналогіі ў эканоміцы, менеджменце, адукацыі 

 Эканоміка і права 

 Адукацыя і эканоміка 

 

Рабочыя мовы канферэнцыі - беларуская, руская, англійская
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ДАПУСКАЕЦЦА ДЗЁННЫ І ЗАВОЧНЫ ЎДЗЕЛ У КАНФЕРЭНЦЫІ  

 

ДЛЯ ЎДЗЕЛУ Ў РАБОЦЕ КАНФЕРЭНЦЫІ НЕАБХОДНА НАКІРАВАЦЬ НА АДРАС АРГКАМІТЭТА 
ДА 10 САКАВІКА 2018 НАСТУПНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ: 

1. Заяўку на ўдзел у працы канферэнцыі 
2. Тэзісы даклада па электроннай пошце ці на электронным носьбіце 
3. Адзін асобнік тэзісаў дакладу і заяўкі на паперы фармату А4, падпісаны аўтарам   

ПАТРАБАВАННІ ДА АФАРМЛЕННЯ ТЭЗІСАЎ ДАКЛАДАЎ  

 Тэзісы дакладаў і заяўка прадстаўляюцца ў друкаваным і электронным выглядзе (фармат .doс)   

 Объем материалов до 2-х страниц формата А4 

 Шрыфт - Тimes New Roman; кегль - 14, міжрадковы інтэрвал - 1,5 

 Палі: левае, правае, верхняе і ніжняе - 20 мм  
Да ведама аўтараў тэзісаў на англійскай мове: назва тэзісаў друкуецца на англійскай мове, ніжэй - назва і 

анатацыя тэксту (не больш за 100 слоў) на рускай мове. Тэкст тэзісаў дакладу далейшаму рэдагаванню не падлягае і 
з’яўляецца арыгіналам для тыражавання. Матэрыялы, якія не адпавядаюць вышэйпералічаным патрабаванням, 
узроўню канферэнцыі і атрыманыя пазней пазначанага тэрміну, не разглядаюцца і не вяртаюцца.  

Зборнік матэрыялаў плануецца выдаць да правядзення канферэнцыі па факце аплаты аргунёску.  
Арганізацыйны ўнёсак за ўдзел у канферэнцыі ў памеры 20 руб.50 кап. для грамадзян Рэспублікі Беларусь 

пералічваецца на разліковы рахунак: BY31 АКВВ 3632 9000 0002 1520 0000 у ф-ле 511 ОАО АСБ «Беларусбанк», код 
АКВВВY21511 Адрас банка: 220070, г. Мінск, пр. Партызанскі, 26, УНП 100015608, ОКПО 02071916 

Для замежных грамадзян арганізацыйны ўнёсак за ўдзел у канферэнцыі ў памеры 20$ ЗША. Рэквізіты для 

атрымання міжнароднага пераводу ў доларах ЗША Банк - атрымальнік: Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны 
эканамічны універсітэт», 220070, РБ, г. Мінск, прасп. Партызанскі, дом 26 р/р № BY21 AKBB 3632 9000 0015 1520 0000. Банк-
карэспандэнт: Citibank N.A., New York USA SWIFT CITIUS33 Corr. acc. № 36316365 Банк- атрымальнік BELARUSBANK, Minsk 
SWIFT AKBBBY 21511. Для залічэння на кар. рахунак BY90AKBB61110000002660000000 Branch 511 БІК АКВВBY21511 

Інфармацыйны ліст размешчаны дадаткова на сайце http://nir.bseu.by (у раздзеле канферэнцыі) 
Праезд, пражыванне і харчаванне за кошт удзельнікаў канферэнцыі.  

Заяўка на ўдзел у Міжнароднай навукова-практычнай 
канферэнцыі «Эканамічны рост Рэспублікі Беларусь: 

глабалізацыя, інавацыйнасць, устойлівасць» 
 
Імя па бацьку (Цалкам) 
Пасада 
Вучоная ступень, вучонае званне 
Арганізацыя / ВНУ (цалкам) 
Паштовы адрас (індэкс) 
Тэл. (Службовы, хатні) 
Эл. пошта 
Назва тэзісаў 
Назва секцыі 
Неабходныя тэхнічныя сродкі 
Маю патрэбу ў гасцініцы (так, не) 
Дата запаўнення, подпіс  

Узор афармлення тэзісаў дакладаў 
    

І.І. Іваноў, д-р эканам. навук 
    канд. эканам. навук або 

     аспірант, асістэнт 
     БДЭУ (г. Мінск) 

 
Назва тэзісаў 

Тэкст 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

БУРГАССКИЙ СВОБОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЕВА 

КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МОЛДАВСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Xl Международная научно-практическая конференция 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИОННОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ» 

17 мая 2018 года 

ТЕМЫ ПАНЕЛЬНЫХ 

ДИСКУССИЙ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Повестка дня устойчивого развития и 
перспективные изменения мировой экономики. 
Какие новые возможности и вызовы 
определяют будущее экономики Беларуси и 
других стран? 

 Роль государства в меняющемся 
мире. Денежно-кредитная, бюджетная, 
налоговая политика, способствующая 
экономическому росту. 

 Цифровые технологии и новая 
промышленная революция. Как инновации 
меняют экономику, социальную сферу и формы 
организации бизнеса? 

 Предпринимательство в системе 
государственно-частного партнерства. 
Примеры успешных стартапов и нерешенные 
проблемы малого бизнеса. 

 Структурная трансформация 
экономики на отраслевом и территориальном 
уровнях. Институциональные, социальные, 
правовые и культурные аспекты регионального 
развития. 

 Формирование «треугольника знаний» 
как приоритет развития высшей школы. Теория 
и практика реализации модели «Университет 
3.0». 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ ДЛЯ ГРУППИРОВКИ 

МАТЕРИАЛОВ В СБОРНИКЕ: 

 Методология междисциплинарного синтеза: инновационные и 
ценностные ориентиры 

 Теория, методология и практика экономического развития 
Республики Беларусь 

 Современная мировая экономика: особенности и тенденции 
развития 

 Инновации и экономическое развитие в современных условиях 

 Взаимодействие государства и бизнеса 

 Проблемы развития национальной и региональной экономики, 
государственного управления и местного самоуправления 

 Совершенствование финансово-кредитного механизма в 
условиях развития национальной экономики Республики Беларусь 

 Агропродовольственный бизнес и сельское территориально-
ориентированное развитие 

 Актуальные проблемы экологизации экономического развития 

 Проблемы маркетинга и логистики 

 Совершенствование учета, анализа и статистики в условиях 
инновационной экономики Республики Беларусь 

 Стратегия развития потребительского рынка и туристической 
индустрии в условиях интеграции 

 Математические и инструментальные методы экономики 

 Цифровые технологии в экономике, менеджменте, 
образовании 

 Экономика и право 

 Образование и экономика 

Рабочие языки конференции – белорусский, русский, английский
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ДОПУСКАЕТСЯ ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ В АДРЕС ОРГКОМИТЕТА  
ДО 10 МАРТА 2018 ГОДА СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

1. Заявку на участие в работе конференции 
2. Тезисы доклада по электронной почте или на электронном носителе 
3. Один экземпляр тезисов доклада и заявки на бумаге формата А4, подписанные автором 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

 Тезисы докладов и заявка представляются в печатном и электронном виде (формат .doс) 

 Объем материалов до 2-х страниц формата А4 

 Шрифт – Тimes New Roman; кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5 

 Поля: левое, правое, верхнее и нижнее – 20 мм 
К сведению авторов тезисов на английском языке: название тезисов печатается на английском языке, 

ниже – название и аннотация текста (не более 100 слов) на русском языке. Текст тезисов доклада 
дальнейшему редактированию не подлежит и является оригиналом для тиражирования. Материалы, не 
соответствующие вышеуказанным требованиям, уровню конференции и полученные позднее указанного 
срока, не рассматриваются и обратно не высылаются 

Сборник материалов планируется издать до проведения конференции по факту оплаты оргвзносов 

Организационный взнос за участие в конференции в размере 20руб.50коп. для граждан Республики Беларусь 

перечисляется на расчетный счет: BY31 АКВВ 3632 9000 0002 1520 0000 в ф-ле 511 ОАО АСБ «Беларусбанк», код 
АКВВВY21511 Адрес банка: 220070, г. Минск, пр. Партизанский, 26, УНП 100015608, ОКПО 02071916 

Для иностранных граждан организационный взнос за участие в конференции в размере 20$ США. Реквизиты для 
получения международного перевода в долларах США Банк – получатель: Учреждение образования «Белорусский 
государственный экономический университет», 220070, РБ, г. Минск, просп. Партизанский, дом 26 р/с № BY21 AKBB 3632 
9000 0015 1520 0000. Банк-корреспондент: Citibank N.A., New York USA SWIFT CITIUS33 Corr. acc. № 36316365 Банк-
получатель BELARUSBANK, Minsk SWIFT AKBBBY 21511. Для зачисления на кор. счет BY90AKBB61110000002660000000 
Branch 511 БИК АКВВBY21511  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Информационное письмо размещено на сайте http://nir.bseu.by (в разделе конференции) 
Проезд, проживание и питание за счет участников конференции 

Заявка на участие в Международной научно-практической 
конференции «Экономический рост Республики Беларусь: 

глобализация, инновационность, устойчивость» 
Ф.И.О. (полностью)  
Должность  
Ученая степень, ученое звание  
Организация/вуз (полностью)  
Почтовый адрес (индекс)  
Тел. (служебный, домашний)  
Эл. почта  
Название тезисов  
Название секции  
Необходимые технические средства  
Нуждаюсь в гостинице (да, нет)  
Дата заполнения, подпись  

 

Образец оформления тезисов докладов 
И.И. Иванов, д-р экон. наук 

канд. экон. наук или 
аспирант, ассистент 

БГЭУ (г. Минск) 
 
 

Название тезисов 
 

Текст 
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MINISTRY OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

BELARUS STATE ECONOMIC UNIVERSITY 

BURGAS FREE UNIVERSITY 

L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY 

KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS 
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THEMES OF THE CONFERENCE 

PANEL DISCUSSIONS: 

 Agenda for sustainable development and 
prospective changes in the world economy. 
What new opportunities and challenges 
determine the future of the economy of 
Belarus and other countries? 

 The role of the state in a changing world. 
Monetary, fiscal, and tax policies that 
promote economic growth. 

 Digital technologies and a new industrial 
revolution. How do innovations change the 
economy, social sphere, and the 
forms of business organization? 

 Entrepreneurship in the system of public-
private partnership. Examples of successful 
start-ups and unsolved problems of small 
businesses. 

 Structural transformation of the economy at 
the sectoral and territorial levels. Institutional, 
social, legal, and cultural aspects of regional 
development. 

 Formation of the "knowledge triangle" as a 
priority for the development of higher 
education. Theory and practice of 
implementing the "University 3.0" model. 

 

THEMATIC SECTIONS FOR GROUPING 

MATERIALS IN THE PUBLICATION: 

 Methodology of interdisciplinary synthesis: innovative and value 
benchmarks 

 Theory, methodology, and practice of the economic 
development of the Republic of Belarus 

 Modern world economy: features and development trends 

 Innovation and economic development in modern conditions 

 Interaction between government and business 

 Problems of the development of national and regional economy, 
state management, and local self-government 

 Improvement of the financial and credit mechanism in the 
conditions of the development of the national economy of the 
Republic of Belarus 

 Agro-food business and rural location-sensitive development 

 Essential problems of ecologizing economic development  

 Problems of marketing and logistics 

 Development of accounting, analysis and statistics in the 
conditions of the innovative economy of the Republic of Belarus 

 Strategy for the development of the consumer market and 
tourist industry in the conditions of integration 

 Mathematical and instrumental methods of economics 

 Digital technologies in economics, management, and education 

 Economy and law 

 Education and economics 
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PARTICIPATION IN THE CONFERENCE CAN BE BY ATTENDANCE OR BY CORRESPONDENCE 
 

FOR PARTICIPATION IN THE CONFERENCE, THE FOLLOWING MATERIALS SHOULD BE SENT TO THE 
ADDRESS OF THE ORGANIZING COMMITTEE BEFORE  MARCH 10, 2018: 

 
1. Application form for participation in the conference 
2. Abstracts of the report by e-mail or on electronic media 
3. One copy of the abstracts of the report and the application form printed on A4 paper and signed by the author 

REQUIREMENTS FOR THE ABSTRACTS 
 

 Abstracts and application forms are submitted in a printed and electronic form (.doc format) 

 Abstracts size - up to two A4 pages. 

 Font - Times New Roman; size 14 pt. Line spacing - 1,5 

 Margins: left, right, top, and bottom - 2 cm. 
To the authors of the abstracts in English: the title of the abstracts is typed in English, below is the title and the 

resume of the text (not more than 100 words) in Russian. The text of the abstracts is not subject to any further editing 
and is the original for replication. The materials that do not meet the above mentioned requirements and the level of the 
conference, and received later than the deadline will not be considered and will not be returned. 

The collection of materials is planned to be published before the conference on the payment of organizational 
fees. 

The registration fee for participation in the conference is 20 USD. Requisites for receiving international transfer in US dollars 
Bank of recipient: Educational institution "Belarusian State Economic University", 26, Partizansky Ave, Minsk, 220070, Republic of 
Belarus, Account Number BY21 AKBB 3632 9000 0015 1520 0000. Correspondent Bank: Citibank N.A., New York USA SWIFT CITIUS33 
Corr. acc. № 36316365 Bank of recipient BELARUSBANK, Minsk SWIFT AKBBBY 21511. For admission to the cor. account 
BY90AKBB61110000002660000000 Branch 511 BIC АКВВBY21511 

ORGANIZATION OF THE CONFERENCE WORK 
The information letter posted the website http://nir.bseu.by (in the Conference section) 
Travel, accommodation, and meals are at the expense of conference participants. 

 
Application form for participation in the International Scientific 
and Practical Conference "Economic Growth of the Republic 

of Belarus: Globalization, Innovation, Sustainability" 
Full name 
Position 
Scientific degree, academic rank 
Organization / University (full name) 
Postal address (inc.post code) 
Telephone number (office, home) 
E-mail 
Thesis title 
Section name 
Necessary technical means 
Do you need a hotel accommodation? (yes/ no) 
Date, signature 

Thesis sample 
I.I. Ivanov, Doctor of Economics/ 

Candidate of Economic Sciences / 
Post-graduate Student / 

Assistant Lecturer 
BSEU (Minsk) 

 
Thesis title 

 
Text 
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