
         

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ ПЕРЕВАГИ  
ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  

В УМОВАХ ВІДНОВЛЕННЯ І ВІДБУДОВИ 
 

 
 
 

ПРОГРАМА 
 
 

 
 
 
 

15 грудня 2022 р. (четвер) 
11:00-13:30 

 
 

Формат: онлайн 
Платформа: Zoom 

Мова: українська та англійська 
(синхронний переклад) 

  

РЕЄСТРАЦІЯ
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Циркулярна економіка та її переваги для української промисловості  
в умовах відновлення і відбудови 

 
15 грудня 2022 р., 11:00-13:30, онлайн (платформа Zoom) 

Мета та очікувані результати заходу 

Мета конференції – обговорити нові можливості для українських підприємств в умовах 
відновлення і відбудови, а також можливі заходи щодо надання допомоги в рамках програми 
«Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment). Зокрема, учасники заходу матимуть 
можливість ознайомитися та обговорити наступні теми: 

 переваги впровадження циркулярної економіки та ресурсоефективного і чистого 
виробництва (РЕЧВ) на підприємствах України; 

 результати мапування промислових відходів, проведеного у двох пілотних регіонах, а саме 
у Давидівській сільській територіальній громаді та Славутській міській територіальній 
громаді; 

 ключові елементи ініціативи ЄС «Єдиний ринок зеленої продукції» (ЄРЗП), а також 

 ініціативу «Екологічний слід продукту» (ЕСП) в Україні. 

 

Учасники 

Конференція відкрита для всіх, хто цікавиться та займається питаннями промисловості, 
циркулярної економіки, ресурсоефективного та чистого виробництва і захисту навколишнього 
середовища. На захід будуть запрошені представники Міністерства економіки України та 
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, як національні координатори 
програми EU4Environment, Представництва Європейського Союзу, ООН з промислового 
розвитку (ЮНІДО) та інших міжнародних організацій, ключові національні зацікавлені сторони, 
представники компаній, організацій, асоціацій, неурядових організацій, фінансових та освітніх 
установ, науково-дослідних інституцій. 

 

Додаткова інформація 

Національна конференція «Циркулярна економіка та її переваги для української промисловості 
в умовах відновлення і відбудови» відбудеться 15 грудня 2022 р. з 11:00-13:30. Захід буде 
організовано онлайн на платформі Zoom. Мова заходу: українська та англійська, 
забезпечується синхронний переклад. 

Для участі у національній конференції зацікавленим учасникам необхідно попередньо 
зареєструватися. 

Для участі у заході, заповніть, будь ласка реєстраційну форму 

 

Загальна інформація 

З огляду на поточну ситуацію в Україні та заходи, які здійснюються підприємствами та 
промисловим сектором в цілому, важливим є своєчасне надання підтримки національному 
бізнесу та сприяння його розвитку та відновленню. Крім того, шлях до відновлення та розвитку 
має бути сталим та екологічним, оскільки сталий розвиток є основним принципом досягнення 
цілей людського розвитку, одночасно забезпечуючи природні ресурси та екосистемні послуги, 
від яких залежать економіка та суспільство.  

https://forms.gle/2WkF75JdjJpovFPG6
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Практики сталого розвитку допомагають країнам розвиватися таким чином, щоб вони могли 
адаптуватися до викликів, пов'язаних зі зміною клімату, що, в свою чергу, сприятиме 
збереженню важливих природних ресурсів для майбутніх поколінь. Тут принципи циркулярної 
економіки стали дієвою альтернативою нестійкій лінійній економіці (взяти - використати - 
викинути). У циркулярній економіці ресурси не використовуються один раз, а відновлюються в 
системі, яка є безперервною і довготривалою, з метою підтримання їх функціонування на рівні 
максимально можливого потенціалу. 

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 довкілля. Ця ініціатива буде особливо 
корисною для компаній, що експортують продукцію до Європейського Союзу. 

 

Про програму EU4Environment 

Програма «Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment – Зелена економіка) 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 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 – 2019-2024 рр., бюджет – 20 млн. євро. 

Більше інформації за посиланням www.eu4environment.org та www.recpc.org 

 

 
  

http://www.eu4environment.org/
http://www.recpc.org/
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ПРОГРАМА 
 
Ведуча конференції – Катерина Романова, експертка з комунікації та популяризації РЕЧВ, Центр 

ресурсоефективного та чистого виробництва 

 

 

Час Захід 

1. Вітальні слова 

11:00-11:20 

Євгеній Федоренко, заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів 

України 

 

Вікторія Коваленко, державна експертка з питань смарт-спеціалізації та 

ресурсоефективності, Директорат розвитку реального сектору економіки, 

Міністерство економіки України 

 

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

Європейського Союзу в Україні 

 

Тетяна Чернявська, координаторка програми EU4Environment, Відділ з питань 

циркулярної економіки та ресурсоефективності, Організація Об’єднаних Націй з 

промислового розвитку (ЮНІДО) 

 

2. Питання відновлення та відбудови для промислового сектору 
 

Потреби та виклики національних підприємств 

11:20-11:30 Поточна ситуація щодо екології в Україні 
 

Дар’я Москаленко, головна спеціалістка, Відділ кругової економіки, Міністерство 

захисту довкілля та природних ресурсів України 

 

11:30-11:40 Стан вітчизняних підприємств в Україні 
 

Вячеслав Биковець, перший віце-президент, генеральний директор, Спілка 

підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України 

 

11:40-11:50 Дослідження поточного стану та потреб підприємств в Україні (липень, 2022р.) 
 

Надія Шмиголь, регіональна координаторка, Центр ресурсоефективного та чистого 

виробництва 

 

11:50-12:00 Стан та потреби українських МСП у 2022 році 
 

Мирослава Каламуняк, директорка, власниця, ПрАТ «Ужгородська швейна фабрика» 
 

Юлія Ласкава, провідна енергоменеджерка, АТ «СМНВО-Інжиніринг» 
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3. Нові виклики та перспективи для «зеленого» розвитку промисловості 
 

Поточний прогрес в екологізації національного бізнесу та  
програми підтримки, які спрямовані на відновлення бізнесу 

12:00-12:10 Державні програми підтримки бізнесу 
 

Олександр Васильчук, заступник начальника управління розвитку та підтримки 
підприємництва - начальник відділу підтримки підприємництва, Департамент 
регуляторної політики та підприємництва, Міністерство економіки України 
 

Реалізація державної програми релокації підприємств 
 

Ігор Терещенко, керівник експертної групи з питань релокації підприємств і 
працевлаштування, Директорат розвитку ринку праці та зайнятості, Міністерство 
економіки України 
 

12:10-12:20 Циркулярна економіка та її переваги, досвід ЄС 
 

Олена Маслюківська, національна координаторка програми EU4Environment в 
Україні 
 

12:20-12:30 Підтримка підприємств у напрямку РЕЧВ та «зеленого» відновлення в рамках 
фінансованої ЄС програми EU4Environment 
 

Іван Омельчук, регіональний координатор, Центр ресурсоефективного та чистого 
виробництва 
 

12:30-12:40 Розробка програми ЮНІДО щодо «зеленого» відновлення та післякризового періоду 
в Україні на 2023 – 2027 рр. 
 

Андрій Ворфоломеєв, національний спеціаліст, Організація Об’єднаних Націй з 
промислового розвитку (ЮНІДО) 
 

12:40-12:50 Проєкт з впровадження концепції еко-індустріальних парків GEIPP-Ukraine: 
можливості та переваги для національної промисловості 
 

Антон Клещов, національний координатор проєкт GEIPP-Ukraine, Організація 
Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) 
 

4. Реалізація ініціатив EU4Environment, спрямованих на допомогу підприємствам в Україні 
 

Ініціатива «Єдиний ринок зеленої продукції» (ЄРЗП):  
впровадження екологічного сліду продукції (ЕСП) в Україні 

12:50-13:00 Пілотування екологічного сліду продукції (ЕСП) в Україні 
 

Володимир Попович, регіональний координатор, Центр ресурсоефективного та 
чистого виробництва 
 

13:00-13:10 Еко-маркування як інструмент підтримки переходу до «зеленої» економіки 
 

Світлана Берзіна, президентка, Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» 
 

13:10-13:20 
Питання – відповіді 
Всі учасники 

5. Заключне слово 

13:20-13:30 

Підбиття підсумків та закриття Конференції 
 

Тетяна Чернявська, координаторка програми EU4Environment, Відділ з питань 

циркулярної економіки та ресурсоефективності, Організація Об’єднаних Націй з 

промислового розвитку (ЮНІДО) 
 

Анжела Буларга, менеджерка програм, Європейська Комісія 
 


