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 МАРТИНЕНКО 
АНАСТАСІЯ .  

● Голова ГО Zero Waste Society

● Членкиня Правління Zero Waste 

Alliance Ukraine

● члени міжнародного руху Break 

Free From Plastic

● члени Zero Waste Europe

● Екоконсультантка бізнесу

● Екотренерка

розвиває в Україні 
культуру свідомого 
споживання та 
відповідального 
виробництва.

Ви робите бізнес, ми — 
допомагаємо зробити його 
екологічним. 



ЛІНІЙНА ЕКОНОМІКА

ВИДОБУТОК 
РЕСУРСІВ

ВИРОБНИЦТВО СПОЖИВАННЯ ВИКИДАННЯ
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ЩО ТАКЕ  КРУГОВА 
ЕКОНОМІКА



КРУГОВА ЕКОНОМІКА





ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ 

Екодизайн - 
виключити 

забруднення 
та відходи

Залишати 
матеріали та 
продукти у 

використанні

Відновлювати 
природні 
системи



ЩО ТАКЕ 
ЕКОДИЗАЙН?



LimeLoop

Багаторазове 
пакування для 
онлайн-торгівлі

ДИЗАЙН - це створення з наміром.

ДИЗАЙН - це спосіб створення 
продуктів, послуг та систем, а також 
механізм, за допомогою якого ми 
формуємо навколишнє матеріальне 
середовище, щоб задовольнити наші 
потреби та бажання.

ДИЗАЙН - ключ до кругової економіки



ВІДХОДИ - 
недолік дизайну



“ECOVATIVE”
вирощує паковання



FAIRPHONE



GERRARD ST
Дизайн + Бізнес модель = Кругові навушники



Освітлення як послуга від “Phillips”



“CIRCOS” 
Оренда одягу замість купування



СТРАТЕГІЇ ДИЗАЙНУ



СТРАТЕГІЇ ДИЗАЙНУ
МИСЛЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПЕРЕЗБИРАННЯ ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЯ

Оцінювати всі стадії: від 
видобутку матеріалів і до 

кінця життєвого циклу. 
Визначити де саме виникає 

найбільший екослід

Деякі частини здизайновані 
таким чином, щоб їх можна 

було замінити, а деякі - 
переробити

Зменшення загального об’
єму, ваги та кількості 

матеріалів, задіяних в дизайні 
може значно зменшити 

екологічний вплив



СТРАТЕГІЇ ДИЗАЙНУ

ПРОДУКТ - ПОСЛУГА ДОВГОВІЧНІСТЬ РЕМОНТ

Альтернатива продуктам які 
можна придбати - продукти які 

можна взяти в оренду. 
Подумайте як ваш продукт міг 

би стати частиною цієї системи

Створення продуктів, що 
залишають свою цінність із 

часом, щоб люди могли ними 
довго користуватись, 

продавати та передавати далі. 

Товари зношуються та 
ломаються,  нам потрібна 

система яка підтримуватиме 
довговічність продуктів та їх 

окремих частей.



СТРАТЕГІЇ ДИЗАЙНУ

РОЗБИРАННЯ
ПРИДАТНІСТЬ ДО 
ПЕРЕРОБЛЕННЯ МОДУЛЬНІСТЬ

Дизайн продукту, щоб він міг 
бути просто розібраний для 

переробки в кінці життя. 
Зверніть увагу на методи з’

єднання, види матеріалів, як він 
зібраний і т.і.

Всі матеріали має бути легко 
розділити, визначити та 

передати на перероблення. Слід 
враховувати наявність 

інфраструктури для локального 
перероблення. 

Продукт має можливість 
адаптуватись до різних 

просторів, пересуватись. В 
такому випадку легше 
налагодити повторне 

використання.



УСПІШНІ 
кругові

 БІЗНЕСИ



Станції 
повторного 
наповнення 
Refill)



Доставка у 
багаторазовому 
пакуванні



Доставка їжі в 
багаторазовому 
пакуванні



Напої в 
багаторазовій 
тарі



Популярні 
бренди в 
багаторазовому 
пакованні





anastasiia.zwau@gmail.com
@zw.society

Мартиненко Анастасія

Додаткові ресурси:

https://www.Circulardesign.com

https://www.circulardesignguide.com/

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/circular-design 
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