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Educational–cultural project “Language club “Dialogue” was 
founded 24 November, 2017 on base of NTU “KhPI” under support of 
Rector and members of university management to facilitate for 
students, university teachers and other stakeholders of higher 
education services and scientific research projects fruitful 
communication and collaboration with colleagues around the world.  

 

Our main activities are focused on: 
 

- mediation, fostering constructive intercultural dialogue aimed on 
international scientific and research cooperation in light of 
sustainable development goals, 
- improvement of communicative skills (Ukrainian language 
proficiency as like as foreign languages ones) by conducting 
scientific-cultural events for students and colleagues-scholars, 
- providing consulting and translator’s support for colleagues-
scholars  and students involved into scientific-research and cultural-
educational projects. 

 
 

We already have experience of collaboration with leaders of 
regional diasporas,  prominent NGO,  partners from foreign 

educational  centers, institutions of cultural  and public 
diplomacy. 

 
 



According to results of recent research projects, circular economies will 
replace linear ones within the next ten years, leading to the statement that 
by 2029, the circular economy will be the only economy. In order to enable a 
circular economy, automation, the digital supply chain and the essence 
of the Industry 4.0 model (end-to-end information exchanges across the full 
chain and ecosystems, vertical and horizontal), along with ample 
technologies such as digital twins (and digital supply chain twins). So, moving 
from a linear to a circular economy isn’t just a transformation; it’s a digital 
transformation as well. 

 



A circular economy is based on the principles of designing out 
waste and pollution, keeping products and materials in use, and 
regenerating natural systems (Ellen MacArthur Foundation). 

 
In shifting towards a circular and waste-free economy, the supply 

chain plays a key role, Gartner’s Steven Steutermann emphasizes. This 
is confirmed in Gartner’s Supply Chain and the Circular Economy 
Survey in which 84 percent of participants stated that the supply chain 
has or will have decision-making authority when it comes to their 
organization’s circular economy strategies and initiatives. 

 
Organizations can’t evolve towards a circular economic model 

by themselves. It’s an ecosystem play that encompasses the 
whole chain and all stakeholders. 

 
As a consequence and given the many aspects that need to be 

tackled, transforming from a linear to a circular economy is a 
transformation that takes time, collaboration, a clear strategy, a 
holistic view whereby many questions are to be answered and 
pieces to be connected (progressively; starting with the simple 
ones), and metrics to gauge progress and success. 



Steven Steutermann, 
 who’s responsible for the Gartner Supply Chain practice as 

Managing VP, 
 emphasizes that ten years  

(2019-2029, the year circular economies are expected to take over) 
 isn’t exactly a long time to turn around a supply chain system so 
since the supply chain is key in that shift from linear to circular 

economy, CSCOs should start now. 

 



In that sense, one needs to be vigilant that metrics on sustainability aren’t 

confused with metrics that are suited for a circular economy.  
Steven Steutermann explains: “While some metrics on sustainability 

already exist, they are mostly related to linear metrics, such as reducing 

waste to landfills or carbon dioxide emissions. It is important not to confuse 

those metrics with the circular economy. Good metrics for the circular 

economy could be the percentages of reclaimed, reused materials for 

production and the reduction of single-use plastic”. 

 



 
A systematic 

approach to the 
stages of 

transformation of 
economic systems 
taking into account 

the objectives of 
sustainable 

development of 
enterprises 



Circular economy and ecosystems – starting 

simple, moving to intelligent collaboration: 

on top of ecosystems around the organization 

and the broader chain it resides in, there are 

also consortia and alliances in ample fields 

where intelligent ecosystems can take shape. 

Ecological 

economics, bioeconomics,  

ecolonomy, or eco-economics, 

are both a transdisciplinary and 

an interdisciplinary field of 

academic research addressing 

the interdependence and co-

evolution of 

human economies and 

natural ecosystems, both 

intertemporally and spatially. By 

treating the economy as a 

subsystem of Earth's larger 

ecosystem, and by emphasizing 

the preservation of natural 

capital, the field of ecological 

economics is differentiated 

from environmental economics, 

which is the mainstream 

economic analysis of the 

environment.  





Сьогодні, коли Україна разом з іншими країнами-членами ООН 
долучилася до глобального процесу забезпечення сталого 
розвитку, керуючись Указом Президента України «Про Цілі 
сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 
2019 року, перед українським суспільством гостро постало 
питання переходу від традиційної (лінійної) до якісно нової 
економічної моделі, орієнтованої на збереження природних 
ресурсів, розвиток інноваційних галузей промисловості та 
подолання наслідків глобальних криз сучасності.  

 
Згідно оцінки вчених, найбільш оптимальною моделлю у цьому 

контексті для України є так звана «циркулярна економіка» 
(circular economy) – холістична концепція, що стрімко та 
впевнено позиціонує себе у якості оптимальної альтернативи 
класичної лінійної економічної моделі, у основі якої лежить 
руйнівна для екології та суспільства філософія 
безвідповідального споживання обмежених природних ресурсів.  

 
Головною метою впровадження засад циркулярної економіки є 

модернізація виробництва з метою мінімізації обсягу 
використання обмежених природних ресурсів та похідних 
непереробних відходів, що становлять екологічну небезпеку. 
Така економічна модель передбачає, що відходи виробництва 
стають джерелом утворення доданої вартості, бо свідомий 
перехід до екологічно чистих технологій та модернізації на їх 
основі існуючих виробничих потужностей сприяє не лише 
розвитку екологічної культури населення, але й досягненню 
сталості розвитку соціально-економічної системи на 
національному та глобальному рівнях вцілому.  



Схематично впровадження засад циркулярної економіки у 

виробництво і функціонування традиційних соціально-економічних 

інститутів можемо навести, сприраючись на здобутки 

європейських колег . 



Зазначимо, що експерти розглядають потенціал моделі 

циркулярної економіки на рівні ОЕСР, ООН і Євросоюзу, як 

потужний каталізатор, що прискорить перехід сучасного 

суспільства до економіки ресурсозбереження, таким чином 

підвищуючи її конкурентоспроможність і збільшуючи швдкість 

реагування на глобальні екологічні виклики та загрози.  

 

Окрім цього така економічна модель дозволяє компаніям 

скоротити до мінімуму обсяги закупівлі сировини, бо більшість 

необхідних для виробництва матеріалів є продуктами переробки. 

Саме тому провідні компанії – лідери світового ринка спрямовують 

інвестиційний капітал на підтримку екологічних проектів та 

інновацій, завданням яких є мінімізація негативного людського 

впливу на довкілля.  

Вивчення світового досвіду на наслідування кращих практик 

впровадження засад циркулярної економіки на національному рівні 

сьогодні є першочерговим завданням для України на її шляху до 

сталого розвитку. 



№ 

з/п 

Назва компанії Сутність діяльності 

1 2 3 

1.  

DELL 
Удосконалення технології переробки відходів цифрового обладнання. Впровадження 

замкнутого циклу переробки пластику, використання вуглецевих фільтрів, слідування політиці 

скорочення відходів цифрового обладнання та переробці сміття. 

2.  

LEVIS 
Розвиток коротко- і довгострокових проектів циркулярної економіки: магазини компанії 

приймають старий одяг та взуття різних брендів, які переробляють спільно з компаніями-

партнерами на ізоляційний матеріал, який використовується у бідівництві, та нові текстильні 

волокна для виготовлення одягу. 

3.  

TIMBERLAND 
Компанія разом з партнером - Omni United, виробником і дистриб’ютером шин об’єдналися, щоб 

випускати лінію шин, які підлягають переробці на підошву для взуття до кінця терміну їх служби. 

Взуттєва і шинна індустрії є найбільшими споживачами необробленого каучуку. Тому такий 

тандем гарантує, що кількість шин, які будуть спалені значно зменшиться. 

4.  

NESPRESSO 
Компанія впровадила програму повернення: споживачі можуть залишити свої використані кавові 

капсули в передплачених мішках для переробки в будь-якому місці біля стійки UPS. Далі 

викориистані алюмінієві капсули відокремлюються від кавової гущі перед розплавленням 

металу для використання в нових продуктах, а кавова макуха з капсул стає високоякісним 

добривом для вирощування рослин. 

5.  

CARLSBERG 
Промислова група Carlsberg  плідно співпрацює з датською компанією «ecoXpac», датським 

інноваційним фондом та Технічним університетом Данії над розробкою пляшки для пива з 

деревного волокна, яка має здатність самоутилізуватися. Кінцева мета співпраці науковців та 

промисловців – у найближчому майбутньому повністю ліквідувати появу відходів (сміття), 

створити екологічно чисті та безпечні для довкілля продукти і технології, впровадження моделі 

циркулярної економіки на національному рівні та її масштабування до формату інноваційного 

сталого розвитку світової економічної системи майбутнього. 

Практика циркулярної економіки: досвід компаній - лідерів світового 

ринку для України 



Contacts for collaboration & 

communication: 

Dr. Liudmyla Garnyk 

+380663272049 

milla.garnyk@gmail.com 


