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ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, СТУДЕНТИ, АСПІРАНТИ ТА МОЛОДІ НАУКОВЦІ! 
    

  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II Міжнародної студентської науково-

практичної конференції «Проблеми розвитку циркулярної економіки» до                    

50-річчя кафедри економіки підприємства та інвестицій, яка відбудеться 20-21    

травня 2021 р.  у Національному університеті «Львівська політехніка». 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Україна на шляху до циркулярної економіки. 

2. Циркулярна економіка: принципи, особливості моделі, переваги. 

3.  Світовий досвід впровадження циркулярної економіки. 

4. Нові можливості циркулярної економіки для підприємств. 

 

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська. 
 

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО: 
 

   До 15 травня 2021 року (включно) надіслати до організаційного комітету  на 

електронну адресу epi_conf@ukr.net: 

- заявку на участь у конференції (форма заявки додається); 

- електронний варіант тез доповіді у форматі doc, docx (вимоги до оформлення 

додаються). 
Форма участі ‒ дистанційна. 

Участь у конференції є безкоштовною! 
 

ВИМОГИ ДО   ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

     До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше. 
Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш фор-

мату А4. Шрифт  Times New Roman, кегель – 11, інтервал –1,1. Береги: зверху –2,0 см, знизу 
–2,7 см, зліва –1,8 см, справа -2,5 см.  

Обсяг тез - 1 або 2 повні сторінки (зі списком літератури). 
Загальна схема побудови тез (див. взірець): 
1 рядок - прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний);2 рядок – група; 3 рядок - 

назва навчального закладу ;4 рядок – науковий керівник, його науковий ступінь, посада; 
через 1 інтервал - назва тез великими літерами (шрифт напівжирний, по центру); через 1 
інтервал основний текст тез.  

Використання ілюстративних матеріалів в тезах повинно бути мінімальним. Всі рису-
нки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Список літератури наводиться наприкінці 
тез, оформлений згідно  ДСТУ 8302:2015 у вигляді загального списку, який складається за 
чергою посилань у тексті. У тексті рукопису посилання на літературу беруться в квадратні 
дужки (наприклад, [1, 2]). 
 

Тези, що не відповідають вимогам та не подані у встановлений термін не розгляда-

ються. Підтвердження про отримання та опублікування тез буде повідомлено Вам  

на е-mail. 



За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез допо-

відей автори несуть особисту відповідальність! 

(Взірець оформлення тез) 
Шевчик Х. М.  

 гр. ЕК-42 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Науковий керівник –  д.е.н., професор Мрихіна О.Б. 

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 

Серед глобальних мегатенденцій, які впливають на економічний розвиток країн, міжнародна консалтингова 

компанія KPMG виділила 9 найсуттєвіших….. 

 

1.Майбутня держава 2030: глобальні мегатенденції, які впливають на уря-

ди.URL:https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2014/09/Future_State_2030_UA_v3.pdf (дата звернення 19.08.2019). 

2. Веб-сайт ООН. Цілі в галузі сталого розвитку. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/ (дата звер-

нення 19.08.2019)  

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

II Міжнародної студентської науково-практичної конференції 
«Проблеми розвитку циркулярної економіки» 

20-21 травня 2021 р. 

 
Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________________________ 
Навчальний заклад___________________________________________________________ 
Науковий керівник___________________________________________________________ 
Контактний телефон_________________________________________________________ 
Е-mail ____________________________________________________________________________ 
Назва секції_____________________________________________________________________ 
Тема доповіді___________________________________________________________________ 
Планую (потрібне зазначити) 

- виступити з доповіддю 
- взяти участь як слухач 

 

Учасники конференції отримують сертифікат (за необхідності), який буде наді-

сланий разом зі збірником матеріалів конференції на вказану у заявці авторів елект-

ронну адресу.   

Збірник тез доповідей також буде розміщено в електронному вигляді на сайті 

кафедри економіки підприємства та інвестицій НУ «Львівська політехніка» 

(https://lpnu.ua/epi/tezy-dopovidei-mnpk)  

 

Контакти організаційного комітету: 
+38(067)9859261 

 Мусійовська Оксана Богданівна 

+38(067)3738123 

Колещук Орест Ярославович 

або     epi_conf@ukr.net 


