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Дата та час проведення: 18 травня 2017 року,  1200-1500 

Місце проведення: м. Київ, Оргуський інформаційно-просвітницький центр,                             
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 1 поверх, к. 103-104. 

 
Вступ 
Програма «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства Європейського Союзу» (EaP GREEN) 

виконується в Азербайджані, Білорусії, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні та покликана надавати підтримку 
країнам-учасникам у їх переході до «зеленої економіки» та стимулюванні розвитку «зеленого бізнесу». 
Фінансування програми здійснюється Європейським Союзом із залученням додаткового фінансування від 
уряду Словенії, Австрійського банку розвитку та організацій виконавців: Європейської економічної комісії 
ООН (ЄЕК ООН), Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Програми ООН з 
навколишнього середовища (ЮНЕП) та Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО).   

Одним з компонентів програми EaP GREEN є демонстраційний проект  з реалізації та поширення 
ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ) – розробленої ЮНІДО та ЮНЕП превентивної 
екологічної стратегії управлінням виробничими процесами з метою підвищення ефективності 
промислового виробництва та зниження ризиків для людини та довкілля. 

  
Мета семінару 
Семінар  «Ресурсоефективне та чисте виробництво  – навчальний курс для вищих навчальних закладів 

України» організовано з метою презентації розробленого в рамках програми EaP GREEN  конспекту лекцій 
з ресурсоефективного та більш чистого виробництва,  який  містить теоретичні і практичні навчальні 
матеріали щодо основних принципів і підходів РЕЧВ.  

Навчальний курс з РЕЧВ має на меті сприяння розвитку національного кадрового потенціалу для 
подальшого забезпечення сталого еколого-економічного розвитку та переходу країни на  «зелену»  модель 
виробництва і споживання.  

Основними цілями семінару є: 
- презентація концепції та змісту навчального курсу з РЕЧВ для представників університетів, інститутів, 

академій та інших навчальних закладів; 
- визначення актуальності такого курсу; 
- обговорення можливостей впровадження нової навчальної дисципліни з РЕЧВ; 
- отримання коментарів та пропозицій щодо змісту презентованого навчального курсу. 
 
Результати семінару дозволять фіналізувати навчальний матеріал, який буде надруковано з 

врахуванням отриманих пропозицій та поширено серед навчальних закладів, зацікавлених у реалізації 
курсу РЕЧВ у навчальних програмах.  
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 ПРОГРАМА 
1130-1200 Реєстрація учасників семінару  

                                                          Презентаційна частина Модератор Марія Цибка 

1200-1215 Відкриття семінару, вітальне слово 

Марія  Цибка, 
Координатор демонстраційного РЕЧВ проекту  в 

Україні 
 

Людмила Мусіна, 
Національний координатор співпраці з ЮНІДО 

та програми EaP GREEN в Україні 
 

Тарас Сакалош, 
Виконавчий директор центру 

Ресурсоефективного та чистого виробництва в 
Україні 

 

Галина Сєрова, 
Інформаційно-просвітницький Орхуський центр 
Державної екологічної академії післядипломної 

освіти та управління 
 

 

Володимир Гуло, 
Департамент вищої освіти 

Міністерства освіти і науки України 

1215-1220 Пріоритети Міністерства екології та природних ресурсів 
України в розвитку екологічної освіти 

Неля Черненко, 
Відділ екологічної політики та наукової 

діяльності  Міністерства екології та природних 
ресурсів України  

1220-1250 Презентація матеріалів  для навчального курсу 
«Ресурсоефективне та чисте виробництво» 

Катерина Романова, 
Експерт з інформаційного поширення РЕЧВ в 

Україні 

1250-1300 
Актуальність навчального курсу «Ресурсоефективне та 
чисте виробництво» для розвитку мережі еко-
інноваційних кластерів в Україні 

Олександр Лях, 
Відділ проблем регуляторної політики та 

розвитку підприємництва Інституту економіки 
промисловості НАН України 

1300-1310 Потреби бізнесу у кадрах, що володіють знаннями  у 
сфері «зеленої» економіки 

В`ячеслав Биковець, 
Спілка підприємців малих, середніх і 
приватизованих підприємств України 

1310-1320 Включення дисципліни РЕЧВ до навчальних планів ВНЗ  
Андрій Ворфоломеєв, 

Інститут енергозбереження та 
енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського 

1320 – 1350 Перерва на каву та групове фото учасників Всі 

                                 Обговорення 
 

Модератор 
Катерина Романова 

1350-1450 

Обговорення концепції та змісту навчальної дисципліни 
РЕЧВ, вимог та бар`єрів для її впровадження в учбовий 
процес.  
Коментарі та пропозиції 

Учасники семінару 

                                                             Закриття семінару 

1450-1500 Заключне слово та підбиття підсумків 
Марія  Цибка, 

Координатор демонстраційного РЕЧВ проекту  в 
Україні 

 


