
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екологічний слід продукту (ЕСП) та його переваги  
для промислових підприємств 

 
 

ПРОГРАМА 
 

20 жовтня 2022 р. 

14:00-17:00 

 

 

 

 

Формат: онлайн, платформа Zoom 

Мови: українська та англійська (синхронний переклад) 
 
 
 

 
 
 
  

ПОСИЛАННЯ НА ЗАХІД

https://unido-org.zoom.us/j/81559362020?pwd=K0FERkhqWlFqQ1Z0NDEyaW5TdUZ2UT09
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Деталі приєднання 

Посилання для приєднання до заходу:  

https://unido-org.zoom.us/j/81559362020?pwd=K0FERkhqWlFqQ1Z0NDEyaW5TdUZ2UT09 

Ідентифікатор заходу: 815 5936 2020 
Код доступу: 568792 

ПРОГРАМА 

Ведуча: Катерина Романова, експертка з комунікації та популяризації РЕЧВ Центру 
ресурсоефективного та чистого виробництва 
 

Час Захід 

Вітальні слова 
 

14:00-14:20 Євгеній Федоренко, заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України 
 

Вікторія Коваленко, державна експертка з питань смарт-спеціалізації та 
ресурсоефективності Директорату розвитку реального сектору економіки Міністерства 
економіки України 
 

Грегорі Цуріс, радник з питань «Зеленого курсу» (Green Deal), Представництво 
Європейського Союзу в Україні 
 

Андрій Ремізов, в.о. директора ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» 
 

Тетяна Чернявська, координаторка програми «EU4Environment», Відділ з питань 
циркулярної економіки та ресурсоефективності, Організація Об’єднаних Націй з 
промислового розвитку (ЮНІДО) 

  

1. Просування еко-продуктів на національному/міжнародному рівні 
 

14:20-14:30 Інструменти еко-продуктів для підтримки переходу до зеленого економічного 
зростання 

 Йоханнес Фреснер, технічний радник, ЮНІДО 
 

14:30-14:45 Політичний контекст ЄС щодо екологічної продукції 
 Ан Де Шрайвер, міжнародна експертка ЮНІДО (компанія «PRé Sustainability») 

 

14:45-15:00 Розвиток сталих публічних закупівель в Україні та її прогрес у впровадженні ініціатив 
щодо еко-продукції 

 Фарід Якер, керівник програми, Відділ економіки, ЮНЕП 
Летиція Монтеро, заступниця керівника програми з питань інформування споживачів та 
еко-маркування, Сектор споживання та виробництва, Відділ економіки, ЮНЕП 
 

2. Застосування екологічного сліду продукту (ЕСП) на рівні підприємства 
 

15:00-15:20 Потенційний вплив системи ЕСП для підприємств, які експортують продукцію на 
ринок ЄС 

 Ан Де Шрайвер 
 

15:20-15:30 Приклад застосування ЕСП на підприємстві: виробництво вина у Лівані 

 Валід Харб, доцент, завідувач кафедри хімії та біохімії Університету Святого Духа в 
Касліку (USEK) (Ліван) 
 

15:30-15:50 Встановлення системи екологічних показників для продукції та організацій 
 Ан Де Шрайвер 

 

15:50-16:00 Перерва 
 

https://unido-org.zoom.us/j/81559362020?pwd=K0FERkhqWlFqQ1Z0NDEyaW5TdUZ2UT09
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3. Пілотні проєкти ЕСП в Україні 
 

16:00-16:15 Пілотні проєкти ЕСП в Україні: відбір демонстраційних компаній та експертів, 
проведення тренінгів та оцінок 

 Андрій Ворфоломеєв, директор Центру ресурсоефективного та чистого виробництва 
 

16:15-16:45 Питання – відповіді. Обговорення можливостей 

 Всі учасники 
 

16:45-17:00 Заключні слова. Завершення заходу 
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Мета та очікувані результати заходу 

Метою заходу є ознайомлення українських зацікавлених сторін з потенційним впливом 
системи екологічного сліду продукту (ЕСП) на національну економіку з акцентом на 
промислові галузі, що експортують продукцію на ринок ЄС.  

Цілі заходу: 

 Підвищити обізнаність учасників та ключових зацікавлених сторін щодо ініціативи ЄС 
«Єдиний ринок зеленої продукції» (ЄРЗП), екологічного сліду продукту (ЕСП) та 
екологічного сліду організації (ЕСО); 

 ознайомити учасників з ініціативою ЕСП, як вона пов'язана з циркулярною економікою 
та Європейським зелений курсом; 

 представити переваги і можливості ЄРЗП та ЕСП для виробничих підприємств; 

 проанонсувати пілотні проєкти ЕСП в Україні для національних підприємств та 
експертів. 

Очікувані результати заходу – підвищення обізнаності щодо процесів та принципів, 
пов’язаних із екологізацією продукції в Україні з акцентом на можливості впровадження 
методології ЄРЗП/ЕСП. Це допоможе експортоорієнтованим підприємствам оцінити свої 
виробничі процеси та здійснити практичні кроки на шляху до виходу на ринок ЄС. 

 

Учасники 

Захід відкритий для всіх, хто цікавиться та займаються питаннями зеленої економіки, 
циркулярної економіки, ресурсоефективного та чистого виробництва і захисту довкілля.  

Цільова аудиторія цього заходу складається з представників національних організацій, 
промислових підприємств, місцевих органів влади та відомств, бізнес-асоціацій та 
неурядових організацій. До них відносяться галузеві експерти або експерти з питань 
виробництва, фахівці з питань сталого розвитку, дослідники, політики та інші зацікавлені 
сторони з України. 

Подія організована ЮНІДО у партнерстві з компанією «PRé Sustainability» та Центром 
ресурсоефективного та чистого виробництва в Україні. 

 

Додаткова інформація 

Захід «Екологічний слід продукту (ЕСП) та його переваги для промислових підприємств» 
відбудеться 20 жовтня 2022 р. (14:00-17:00) в рамках компоненту 2 «Циркулярна економіка 
та нові можливості зростання» фінансованої ЄС програми «EU4Environment». Захід буде 
організовано онлайн на платформі Zoom. В рамках заходу будуть презентації та 
обговорення. Мова заходу: українська та англійська, забезпечується синхронний переклад.  

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

 

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

https://unido-org.zoom.us/j/81559362020?pwd=K0FERkhqWlFqQ1Z0NDEyaW5TdUZ2UT09 

Ідентифікатор заходу: 815 5936 2020 

Код доступу: 568792 

 

https://forms.gle/Ro9uBDvtxmWcutxn7
https://unido-org.zoom.us/j/81559362020?pwd=K0FERkhqWlFqQ1Z0NDEyaW5TdUZ2UT09


  │ 5 
 

  
  

Загальна інформація 

Екологічний слід продукту (ЕСП) – це підхід, що ґрунтується на оцінці життєвого циклу 
продукту або послуги, який дозволяє виміряти їх вплив на довкілля. Він розроблений 
Європейською Комісією з метою забезпечення відповідності та надання споживачам більш 
якісної інформації про сталий розвиток і, таким чином, заохочення споживати та виробляти 
екологічну продукцію на єдиному ринку ЄС. Методологія ЕСП визначає як виробник може 
розрахувати та вказати екологічний показник продукту, охоплюючи весь його життєвий 
цикл. Методологія ЕСП дозволяє визначити різноманітний вплив на довкілля, здоров’я та 
ресурси, пов’язаних з продуктом, в рамках єдиної оцінки. 

ЕСП також дозволяє підприємствам ефективно підвищувати сталість свого ланцюга поставок. 
Дослідження ЕСП буде надавати важливу інформацію про найбільш впливові інгредієнти, 
етапи обробки або етапи життєвого циклу продукту. Отже, це є ідеальна відправна точка для 
зменшення впливу продукції на довкілля. 

Впровадження і просування концепції та інструментів ініціативи ЄС «Єдиний ринок зеленої 
продукції» є одним з компонентів ініціативи «EU4Environment», яку виконує ЮНІДО. Він 
включає мапування існуючих практик та бар’єрів для існуючих схем маркування, підвищення 
обізнаності щодо можливостей і переваг ЄРЗП, пілотування екологічного сліду продукту у 
вибраних галузях промисловості. 

Детальніше про методологію ЕСП та її впровадження в країнах Східного партнерства ЄС 
читайте тут. 

 

Про програму «EU4Environment» 

Захід організовано в рамках регіональної програми «Європейський Союз для довкілля» 
(EU4Environment – Зелена економіка), яка покликана допомагати країнам Східного 
партнерства 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. Тривалість 
програми – 2019-2022 рр., бюджет – 20 млн. євро. 

Більше інформації за посиланням www.eu4environment.org 

 

 

https://www.eu4environment.org/advancing-product-environmental-footprint-pef-in-selected-industries-of-the-eastern-partner-countries/
http://www.eu4environment.org/

