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Загальна інформація 

Ресурсоефективність та циркулярна економіка відіграють важливу роль у формуванні екологічної та 
економічної політики. 

Вся економічна діяльність споживає обмежені ресурси таким чином, що може негативно впливати 
на існування людей та навколишнє середовище на місцевому, регіональному та глобальному рівнях. 
В цілому, споживання сировини призводить до забруднення навколишнього середовища, 
виснаження світових запасів природних ресурсів і є основним джерелом викидів парникових газів, 
що пов’язані із будь-якою підприємницькою діяльністю. Таким чином, цілеспрямоване підвищення 
ефективності використання ресурсів може значно знизити загальний вплив компанії на зміну 
клімату, а також підвищити ефективність і тривалість основних видів діяльності. 

Зараз зростає як вартість, так і конкуренція за доступ до обмежених ресурсів; отже, це стає все більш 
актуальним для бізнес-планування та стратегії. Контроль витрат та інноваційні підходи до 
забезпечення сталої та економічно привабливої пропозиції є, або ж будуть, важливим фактором для 
багатьох компаній у коротко- та середньостроковій перспективі. Це включає в себе впровадження 
заходів з ресурсоефективного та чистого виробництва. 

Ресурсоефективність означає зменшення кількості вхідних ресурсів, необхідних для виробництва одиниці 
продукції; простіше кажучи, робити більше, витрачаючи менше. Зменшене споживання вхідних ресурсів 
(таких як сировина, енергія та вода) не лише призводить до зменшення побічних продуктів (включаючи 
відходи, стічні води, забруднення атмосферного повітря та парникових газів на одиницю продукції), але й 
також зменшує попит на вихідну пропозицію цих ресурсів разом із екологічними витратами. 

Процес споживання та виробництва відіграє центральну роль в ефективному використанні ресурсів, 
починаючи від вибору ресурсів, обміну утвореними відходами при виробництві, що стають 
сировиною для іншого продукту, і закінчуючи відновленням матеріалів. Ідея створення 
«циркулярної економіки» сприяє перетворенню кінцевих побічних продуктів у вихідні матеріали, які 
можуть бути використані для виробництва іншого продукту шляхом їх повторного призначення або 
переробки. 

Ресурсоефективність та запобігання забрудненню тісно пов’язані між собою, оскільки більш 
ефективне використання ресурсів, як правило, зменшує ризики та наслідки забруднення. 

У глобальному масштабі ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ) передбачає постійне 
застосування превентивних екологічних стратегій до процесів, продуктів та послуг з метою 
підвищення ефективності використання ресурсів та зменшення ризиків для людей та навколишнього 
середовища. 

Циркулярна економіка спрямована на зменшення кількості використовуваної сировини і ресурсів, їх 
повторне використання. Це не односторонній, а скоріше круговий потік закупівель, виробництва, 
споживання, утилізації шляхом переробки, повторного використання, відтворення, розробки 
ресурсів та спільного використання. 

Переваги РЕЧВ та циркулярної економіки наступні: 

 ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ: підвищення продуктивності ресурсів 

 ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕВАГИ: зменшення впливу на навколишнє середовище 

 СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ: покращення добробуту населення 

Ресурсоефективність та циркулярна економіка дозволяють компаніям прискорити перехід до 
інклюзивної «зеленої» економіки і досягти кількох Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) одночасно, 
особливо ЦСР 12, що має важливе значення для відновлення та розвитку економіки. Це передбачає 
оптимізацію процесів споживання та виробництва з метою збільшення вартості продукції, матеріалів 
та ресурсів, а також збільшення тривалості їхнього життя та мінімізації утворення відходів. 



  │ 3 

 

 

Таким чином, обидва компоненти, РЕЧВ та циркулярна економіка, зосереджені на підвищенні 
продуктивності ресурсів, конкурентоспроможності та екологічних показниках промисловості в 
Україні. 

Мета Конференції 

 представити та обговорити досягнуті результати проєкту ЮНІДО з РЕЧВ, які Центр 
ресурсоефективного та чистого виробництва впроваджував протягом 8 років в Україні; 

 підвищити обізнаність щодо можливостей та переваг РЕЧВ на національному та 
регіональному рівнях серед представників підприємств, уряду та громадськості; 

 обговорити поточний прогрес щодо переходу до «зеленої» економіки; 

 обговорити розвиток промисловості у напрямку до ресурсоефективності в Україні; 

 представити принципи та підходи циркулярної економіки для представників підприємстві у 
контексті Програми EU4Environment, яка впроваджується в Україні. 

Дата та платформа 
Онлайн-конференція буде організована 16 грудня 2020 року з 10:00-14:00. Конференція буде 
проводитися на платформі Microsoft Teams з трансляцією на YouTube канал Центру РЕЧВ або на 
платформі ZOOM. Мова конференції: українська та англійська, забезпечуємо синхронний переклад. 

Учасники конференції 
Цільова аудиторія конференції: представники міністерств, міжнародних та національних 
організацій, підприємств, асоціацій, фінансових установ, університетів, неурядових організацій та 
інших зацікавлених сторін. Кількість учасників конференція - 60 учасників. 

Про проєкт ЮНІДО з РЕЧВ 
Проєкт ЮНІДО “Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та чистого виробництва 
шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні” покликаний сприяти 
ефективнішому та раціональнішому використанню ресурсів у промисловості, підвищенню 
конкурентоспроможності українських підприємств та зниженню навантаження на довкілля. 
Ключовим завданням Проєкту вважається максимальне сприяння процесу адаптації та застосуванню 
методів, практик, технологій і концепції ресурсоефективного та чистого виробництва, тим самим 
забезпечуючи українську промисловість необхідними інструментами, які б слугували прискореному 
просуванню екологічно безпечної продукції на загальнонаціональний та регіональні ринки. 
У 2013 році ЮНІДО разом зі своїми національними партнерами посприяли реєстрації в Україні 
Центру ресурсоефективного та чистого виробництва. На Центр було покладено зобов’язання 
сприяти ефективному наданню технічних та освітніх послуг промисловим підприємствам 
загальнонаціонального та місцевого значення. Центр пропонує українським підприємствам 
скористатися набутим висококваліфікованим досвідом в інженерній справі, допомогою у розробці 
та впровадженні інженерно-технічних та технологічних рішень для різних проблемних виробничих 
ділянок на підприємствах, сприяє зменшенню неефективного споживання сировини, матеріалів та 
енергоресурсів, одночасно підвищуючи конкурентоспроможність. Проєкт ЮНІДО впроваджується в 
Україні за підтримки Швейцарії та Австрії. Більше інформації за посиланням www.recpc.org 

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), ООН 
з промислового розвитку (ЮНІДО), ООН з навколишнього середовища, Європейську економічну 
комісію ООН (ЄЕК ООН) та Світовий банк. Бюджет Програми – майже 20 млн євро, тривалість – 
2019-2022 рр. Більше інформації за посиланням www.eu4environment.org 

http://www.recpc.org/
http://www.eu4environment.org/
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ПРОГРАМА (проєкт) 

Модератор Панельної дискусії №1 – (уточнюється) 

Модератор Панельної дискусії №2 – (уточнюється) 

 

Зміст 

16 грудня 2020 р. 
 

Частина 1 Відкриття 

Частина 2 Панельна дискусія №1 “Ресурсоефективність – шлях до розвитку 
промисловості” 

Частина  3 Панельна дискусія №2 “Циркулярна економіка як інструмент для 
покращення бізнесу” 

 

Час Захід 

Частина 1 Відкриття 

10:00-10:30 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 
 
Посольство Швейцарії в Україні 
 
Представництво Європейського Союзу в Україні 
 
ЮНІДО 

Частина 2 
Панельна дискусія №1 “Ресурсоефективність – шлях до розвитку 
промисловості” 

10:30-10:45 Представник ЮНІДО 
Ресурсоефективність у глобальному контексті, міжнародні проєкти 
 

10:45-10:55 Відео «Промисловість на шляху до ресурсоефективності» розроблене Центром 
ресурсоефективного та чистого виробництва 
 

10:55-11:10 Андрій Ворфоломеєв, Директор Центру ресурсоефективного та чистого 
виробництва 
Про РЕЧВ та Центр РЕЧВ - 8-річна інтенсивна робота. Досягнуті 
результати та подальші кроки 
 

11:10-11:40 4 представники промислових підприємств (1 підприємство з кожного регіону 
України) 
Результат впровадження РЕЧВ опцій на підприємствах 
 

11:40-11:50 Представник 1 університету 
Впровадження курсу з РЕЧВ/ХЛ у навчальну програму 
 

11:50-12:10 2 представники фінансових установ 
Фінансова підтримка щодо впровадження РЕЧВ опцій 
 

12:10-12:20 Представник Держенергоефективності 
Стимулювання підприємств до впровадження енергоефективних заходів 
 

12:20-12:30 Питання - відповіді 
Всі учасники 
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Частина 3 
Панельна дискусія №2 “Циркулярна економіка як інструмент для 
покращення бізнесу” 

12:30-12:45 Олександр Задорожний, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України 

 
12:45-13:00 Тетяна Чернявська, Міжнародна координаторка проєкту, Відділ з питань 

ресурсоефективності у промисловому секторі, Організація Об'єднаних Націй з 
промислового розвитку 
 

13:00-13:15 Олена Маслюківська, Національний координатор програми EU4Environment в 
Україні 
 

13:15-13:35 2 представника промислових підприємств 
Впровадження підходів циркулярної економіки на підприємствах 
 

13:35-13:50 Питання - відповіді 
Всі учасники 
 

13:50-14:00 Закриття 

 


