
 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 

в рамках компоненту «Циркулярна економіка та нові можливості зростання» 

фінансованої ЄС програми «EU4Environment» в Україні 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

 

 
15 грудня 2021 р. 

Час: 10:50-14:30 

 

 

 

Формат: онлайн 

Платформа: Zoom 

Мова: українська та англійська 
(синхронний переклад забезпечується) 

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ

https://forms.gle/DKUMFqaybEmewzAK7


Деталі приєднання 

Посилання для приєднання до заходу: 

https://zoom.us/j/91981796252?pwd=WWJ3VkpLaENOUnk0WVpoa3d3N3BCQT09 

Ідентифікатор заходу: 919 8179 6252 

Код доступу: 340899 
 

ПРОГРАМА 
 

Ведуча конференції – Катерина Романова, експертка з комунікації та популяризації 

РЕЧВ Центру ресурсоефективного та чистого виробництва 
 

Модератор панельної дискусії №1 – Андрій Ворфоломеєв, директор Центру 

ресурсоефективного та чистого виробництва 
 

Модераторка панельної дискусії №2 – Олена Маслюківська, національна 
координаторка програми «EU4Environment» в Україні 
 

Зміст 

15 грудня 2021 р. 

Частина 1 Відкриття 

Частина 2 Панельна дискусія №1 «Підходи виробництва до циркулярної економіки» 

Перерва Презентація навчального курсу «Ощадливе виробництво» 

Частина 3 Панельна дискусія №2 «Управління відходами: переваги та можливості» 

Частина 4 Закриття 

 

Час Захід 

10:50-11:00 Відео «Концепція циркулярної економіки в Україні» 

  

Частина 1 Відкриття заходу 

11:00-11:30 Грегорі Цуріс, 

радник з питань «Зеленого курсу» (Green Deal), Представництво 

Європейського Союзу в Україні 

 

Вікторія Коваленко, 

державна експертка з ресурсоефективності в промисловості Директорату 

промислової політики та стимулювання розвитку регіонів Міністерства 

економіки України 

 

Тетяна Чернявська, 

координаторка програми «EU4Environment», Управління з питань екології та 

енергетики, Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) 

https://zoom.us/j/91981796252?pwd=WWJ3VkpLaENOUnk0WVpoa3d3N3BCQT09


Частина 2 

Панельна дискусія №1 «Підходи виробництва до циркулярної економіки» 

Модератор – Андрій Ворфоломеєв, директор Центру ресурсоефективного 

та чистого виробництва 

11:30-11:40 

 

 
 

11:40-11:55 

 

 

 

 
 

11:55-12:10 

 

 

 
 

12:10-12:25 

 

 
 

 

 

 
 

12:25-12:40 

 

 

 

 
 

12:40-12:50 

 

 

 

12:50-13:00 

Концепція циркулярної економіки в Україні: основні елементи та практика 

Йоханнес Фреснер, 

технічний радник ЮНІДО, STENUM GmbH, Австрія 
 

Переваги РЕЧВ для національних підприємств: від індивідуальних оцінок до 

ініціатив еко-індустріальних парків та клубів РЕЧВ 

Іван Омельчук, 

регіональний координатор Центру ресурсоефективного та чистого 

виробництва 
 

Інструмент I-GO для самооцінки РЕЧВ 

Ханнес Макналті, 

головний консультант з питань «зеленої» промисловості, Партнерство знань 

про «зелене» зростання (Green Growth Knowledge Partnership) 
 

Впровадження РЕЧВ на національних підприємствах 

Мирослава Каламуняк, 

директорка, власниця ПрАТ «Ужгородська швейна фабрика» 
 

Володимир Кріпкий, 

директор розвитку виробництва та впровадженню інновацій (R&D), 

ТОВ «Київгума» 
 

Фінансовий механізм для впровадження РЕЧВ опцій 

Сергій Поровський, 

експерт з фінансування та політики енергоефективності проєкту UNIDO/GEF 

UKR IEE «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в 

промисловості України» 
 

Сталі публічні закупівлі в Україні 

Леся Ніколаєва, 

міжнародна експертка, Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) 

 

Питання-відповіді 

Всі учасники 

 
 

13:00-13:10 Презентація навчального курсу «Ощадливе виробництво» 

 Володимир Попович, 

регіональний координатор Центру ресурсоефективного та чистого 

виробництва 



Частина 3 

Панельна дискусія №2 «Управління відходами: переваги та можливості» 

Модераторка – Олена Маслюківська, національна координаторка 

програми «EU4Environment» в Україні 

13:10-13:20 

 

 

 

 

13:20-13:30 

 

 

 

 

13:30-13:45 

 

 

 

13:45-14:00 

 

 

 

14:00-14:10 

 

 

 

 

 

14:10-14:20 

Запровадження принципу розширеної відповідальності виробника в Україні 

Юлія Маковецька, 

експертка програми «EU4Environment», к.е.н., старша наукова співробітниця 

Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України 

 

Картування промислових відходів в Україні 

Емма Даніельсон, 

головна консультантка з питань циркулярних промислових процесів, відділ 

промисловості та енергетики, компанія «Sweco» (Швеція) 

 

Заходи щодо управління відходами у регіоні 

Василь Сидор, 

Славутський міський голова 

 

Відкриті дані про відходи та циркулярну економіку 

Андрій Гнап, 

директор, аналітик даних стартапу Waste Ukraine Analytics 

 

Фінансування проєктів з управління відходами в Україні 

Сергій Кікоть, 

начальник відділу координації взаємодії з органами державної влади 

Департаменту екологічного реінжинірингу та впровадження проєктів 

ресурсозбереження АБ «УКРГАЗБАНК» 

 

Питання-відповіді 

Всі учасники 

 

Частина 4 Заключне слово 

14:20-14:30 Андрій Ворфоломеєв, 

директор Центру ресурсоефективного та чистого виробництва 

 
 
  



Додаткова інформація 

Національна конференція «Циркулярна економіка для розвитку бізнесу» відбудеться онлайн 

15 грудня 2021 року з 10:50-14:30 на платформі Zoom. Конференція організована в рамках 

компоненту «Циркулярна економіка та нові можливості зростання» фінансованої ЄС 

програми «EU4Environment». Мова заходу: українська та англійська, забезпечується 

синхронний переклад. 

Для участі у Національній конференції «Циркулярна економіка для розвитку бізнесу» 

зацікавленим учасникам необхідно попередньо зареєструватися. 

Для участі у заході, заповніть, будь ласка, реєстраційну форму. 

 

Для приєднання до заходу, будь ласка, використовуйте наступне посилання: 

https://zoom.us/j/91981796252?pwd=WWJ3VkpLaENOUnk0WVpoa3d3N3BCQT09 

Ідентифікатор заходу: 919 8179 6252 

Код доступу: 340899 

 

Мета конференції 

 представити заходи у напрямку сталого розвитку: концепція циркулярної економіки, 

ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ), сталі публічні закупівлі; 

 обговорити поточний прогрес щодо переходу до «зеленої» економіки; 

 підвищити обізнаність щодо можливостей та переваг принципів РЕЧВ і циркулярної 

економіки на національному та регіональному рівнях серед представників 

підприємств, уряду та громадськості; 

 представити переваги та нові можливості у напрямку поводження з відходами; 

 представити навчальний курс «Ощадливе виробництво»; 

 представити принципи та підходи циркулярної економіки для представників 

підприємств у контексті міжнародної програми «EU4Environment», яка 

впроваджується в Україні. 

Учасники 

Конференція відкрита для всіх, хто цікавиться питаннями «зеленої» економіки, циркулярної 

економіки, ресурсоефективного та чистого виробництва і захисту навколишнього 

середовища. 

На захід будуть запрошені представники Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України, Міністерства економіки України, як національні координатори програми 

«EU4Environment», Представництва Європейського Союзу, ООН з промислового розвитку 

(ЮНІДО) та Sweco (Швеція), міжнародних та національних організацій, промислових 

підприємств, місцевих органів влади, асоціацій, фінансових установ, наукових кіл, 

неурядових організацій та інші зацікавлені сторони. 

 

https://forms.gle/DKUMFqaybEmewzAK7
https://zoom.us/j/91981796252?pwd=WWJ3VkpLaENOUnk0WVpoa3d3N3BCQT09


Загальна інформація 

Сталий розвиток – це основний принцип для досягнення цілей розвитку людства і водночас 

збереження природних систем з метою забезпечення природних ресурсів та екосистемних 

послуг, від яких залежать економіка та суспільство. Найкращим результатом є розвиток 

суспільства, коли умови життя та ресурси, які використовуються, продовжують задовольняти 

потреби людини, не порушуючи цілісності чи стабільності природної системи. Отже, сталий 

розвиток можна визначити як тип розвитку, який задовольняє потреби сьогодення без шкоди 

для майбутніх поколінь. 

За останні два десятиліття економічне зростання відбувалося за рахунок навколишнього 

середовища. Природні ресурси Землі використовуються неефективно та нераціонально, що 

призводить до таких небезпечних наслідків як зниження якості повітря (забруднення) та зміна 

клімату. 

Для вирішення цих проблем є сталий розвиток — це ретельно спланована стратегія, яка 

передбачає зростання з ефективним використанням ресурсів та максимальним урахуванням 

негайних і довгострокових переваг для нашої планети та людства. Практика сталого розвитку 

допомагає країнам розвиватися таким чином, щоб вони могли адаптуватися до викликів, 

пов’язаних зі зміною клімату, що, у свою чергу, допоможе зберегти важливі природні ресурси 

для майбутніх поколінь. 

У відповідь на глобальні виклики 21 століття, циркулярна економіка стала ефективною 

альтернативою несталій лінійній економіці (брати, робити, витрачати). У циркулярній 

економіці ресурси не використовуються одноразово, а відновлюються у системі, яка є 

безперервною та довготривалою, з метою підтримки їхнього функціонування з найвищим 

потенціалом. Цінність зберігається за допомогою циклів повторного використання, ремонту, 

відновлення чи переробки. 

Для досягнення цієї мети необхідні нові бізнес-моделі та інноваційний дизайн продукції, щоб 

використовувати нетоксичні матеріали, які можна переробляти якомога довше. Таким чином, 

циркулярна економіка може забезпечити перехід з поточних підходів виробництва та 

споживання до системи, яка є безперервною та довготривалою. 

Циркулярна економіка має величезний потенціал для сприяння досягненню цілей сталого 

розвитку (ЦСР 12 і ЦСР 13) шляхом зміни потреб сьогодення, щоб запобігти обмеженню 

здатності майбутніх поколінь задовольняти власні потреби. 

В Україні, Центр є національним партнером ЮНІДО з впровадження компоненту «Циркулярна 

економіка та нові можливості зростання» в рамках програми «EU4Environment», фінансована 

Європейським Союзом. Програма охоплює напрямки: 

 ресурсоефективне та чисте виробництво; 

 циркулярна економіка та управління промисловими відходами; 

 єдиний ринок зеленої продукції. 

Ресурсоефективне та чисте виробництво – це безперервне застосування комплексної 

превентивної екологічної стратегії до виробничих процесів, продукції та послуг для 

підвищення ефективності і зниження ризиків для людини та довкілля. 



Підходи циркулярної економіки та управління промисловими відходами включають 

розробку нових бізнес-моделей, заснованих на принципах екодизайну, ремонтування, 

повторного використання, відновлення та обміну продуктами і запобігання утворенню 

відходів. 

Ініціатива «Єдиний ринок зеленої продукції» передбачає розробку методології кількісної 

оцінки впливу продукції на довкілля протягом усього її життєвого циклу з метою підтримки 

оцінки та маркування продукції на основі їх впливу на навколишнє середовище. Ця ініціатива 

буде особливо корисною для компаній, що експортують продукцію до Європи. 

 

Про програму «EU4Environment» 

Програма «Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment) покликана допомагати 

країнам Східного партнерства: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Республіка Молдова 

та Україна, зберегти свій природний капітал і покращити екологічний добробут населення, 

підтримуючи діяльність із захисту довкілля, демонструючи і відкриваючи можливості для 

більш «зеленого» зростання, а також імплементуючи механізми для кращого управління 

екологічними ризиками та впливами.  

Програма EU4Environment фінансується Європейським Союзом та реалізується консорціумом 

міжнародних партнерів, включаючи Організацію з економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), 

Європейську економічну комісію ООН (ЄЕК ООН), ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), 

ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) та Світовий банк.  

Більше інформації за посиланням www.eu4environment.org 

 

Більше інформації про Центр РЕЧВ в Україні за посиланням www.recpc.org 

 

http://www.eu4environment.org/

