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Актуальність. На даний час у світі розвиваються технології з 
мінімізацією негативного впливу на екосистему. Оскільки природнє 
середовище тісно пов’язано з економічною системою, виникають фактори 
впливу, що змінюють і результативні макроекономічні показники країн, 
формуючи економіку замкненого циклу. В умовах українських реалій та 
вектору розвитку, що наближається до Європейських нормативів та цінностей, 
постає питання використання інноваційних форм розвитку держави, 
впровадження новітніх досягнень у підприємництво та зміну орієнтирів з суто 
користувацьких на раціональне та зелене природокористування, що полягає як 
у реорганізації минулих підходів у виробництві, так і у зміні напряму розвитку 
кожного індивіда у соціумі. Наявність світового досвіду та міжрегіональна 
взаємодія здатні значно полегшити задачу переходу до економіки замкненого 
циклу, однак, в Україні існує значна кількість внутрішніх диспропорцій та 
систем, що здатні стримувати швидкість переходу, тому дане питання на 
даний час залишається відкритим. 

Активізація переходу до економіки замкненого циклу здатна 
забезпечити ефективне використання ресурсів, зменшити кількість залишків 
та покращити якість життя населення, що має синергетичний ефект та 
впливає на показники взаємодії природного середовища на людини. 

Дослідженню впровадження економіки замкненого циклу та проблемі 
раціонального природокористування присвячено багато наукових праць, як 
зарубіжних, так і українських вчених. Зокрема, А. Пігу, В. Вернадський, Дж. 
Форрестер, Г.Брундтланд, Д. Медоуз, Парта Сараті Дасгупта, Дж. Мартін 
Хартвік, Р. Мертон Солоу, К. Ерроу, К. Боулдінг, Р. Коуз, С. Кузнець, Г. 
Хоттелінг, А. Маршалл, Г. Черевко, М. Яцків, О. Веклич, І. Білецька, М. 
Хвесик, Ільїна М. та ін. Досить значний фонд напрацювань у даній сфері є у 
різних країнах світу та учених України, однак, найчастіше він базується на 
теоретичних знаннях та прикладних даних інших країн, але в Україні досі не 
створено методичних системних інструментів щодо забезпечення розвитку та 
формування всіх необхідних умов для впровадження економіки замкненого 
циклу, немає законодавчого та інституціонального підґрунтя для створення 
екологічно безпечного простору та свідомого ставлення до кожної дії з боку 
суспільства. У зв'язку з цим питання залишається відкритим, а об’єм 
негативних ефектів від антропогенної діяльності збільшується, маючи ефект 
накопичення, що створює додаткові ризики для життя населення, знижує 
якість життя громадян, зменшує горизонт планування та розвиток 
партнерства серед країнами, що призводить до відтоку інвестицій з України 
та вимагає подальшого наукового пошуку сучасних методів збільшення 
швидкості впровадження процесів екологізації в Україні на всіх рівнях 
життєдіяльності, розвитку співробітництва та покращення стану екосистеми. 



Необхідність в розробленні теоретико-методичних засад формування та 
реалізації впровадження економіки замкненого циклу в Україні у рамках 
екологізації європейського простору та розроблення інструментарію 
впровадження раціонального природокористування, що основане та досвіді 
провідних країн та міжрегіональному економічному співробітництві 
зумовили актуальність обраної теми, визначили мету, завдання, структуру та 
логіку роботи. 

Метою наукової роботи є розроблення теоретико-методичних засад і 
практичного інструментарію щодо формування та реалізації впровадження 
економіки замкненого циклу в Україні у рамках екологізації Європейського 
простору. 

Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання: 
- уточнено сутність та зміст економіки замкненого циклу та «зеленої 

економіки»; 
- досліджено світовий досвід розвитку економіки замкненого циклу та 

«зеленої економіки»; 
- розвинуто підходи до оцінки розвитку та впровадження економіки 

замкненого циклу та «зеленої економіки»; 
- проаналізовано проблеми розвитку та низьку швидкість впровадження 

економіки замкненого циклу в Україні;  
- проаналізовано основні проблеми нераціонального 

природокористування в Україні, наявність та стан зон рекреації, населених 
пунктів поблизу екологічно небезпечних місць та вплив антропогенного 
чинника на екосистему; 

- оцінено ефективність впровадження економіки замкненого циклу в 
Україні у рамках екологізації європейського простору; 

- розроблено концепт розвитку раціонального природокористування, 
зокрема через впровадження моделей оцінки макропоказників, що 
відображають негативні екстерналії та побудову сміттєпереробних 
комплексів в Україні; 

- обґрунтовано вибір стратегії розвитку впровадження економіки 
замкненого циклу та «зеленої економіки» в Україні у рамках екологізації 
європейського простору; 

- розроблено процедуру формування та реалізації стратегії розвитку 
раціонального природокористування і впровадження економіки замкненого 
циклу в Україні у рамках екологізації європейського простору; 

- сформовано аналітичні звіти щодо ставлення населення, бізнесу та 
уряду до проблем розвитку раціонального природокористування і 
впровадження економіки замкненого циклу в Україні у рамках екологізації 
європейського простору; 



- проаналізовано логістичні ланцюги та місцерозташування майбутніх 
сміттєпереробних комплексів, сформовано аналітичну модель; 

- розроблено в аналітичному вигляді модель залежності початкових 
інвестицій та екологічності технологій у бізнесі від витрат на екологічну та 
культурну освіту суспільства; 

- проаналізовано стан ринку вторинної сировини в Україні, можливості 
його покращення та сформовано рекомендації щодо зменшення тіньової 
економіки України. 

Основний науковий результат представленої роботи полягає в 
розробленні теоретико-методичних засад формування та реалізації 
впровадження економіки замкненого циклу в Україні у рамках екологізації 
європейського простору та розроблення інструментарію впровадження 
раціонального природокористування на основі досвіду провідних країн світу з 
урахуванням особливостей кожного регіону України. 

В процесі роботи було уточнено змістовне наповнення таких понять як 
«зелена» економіка, циркулярна економіка, економіка замкненого циклу, як 
динамічний процес трансформації економіки в напрямку низьковуглецевого 
розвитку, зменшення негативного антропогенного впливу, підвищення 
ресурсоефективності та добробуту населення через використання новітніх 
технологій та інновацій, що створюють нові робочі місця, здатні зменшувати 
захворюваність населення, одночасно знижуючи ризики для навколишнього 
середовища та людини в довгостроковій перспективі. 

Узагальнено світовий досвід щодо формування та реалізації 
впровадження економіки замкненого циклу в Україні у рамках екологізації 
європейського простору. 

Удосконалено методичні підходи щодо оцінки забруднених площ з 
урахуванням обсягів накопичення негативних екстерналій, яка на відміну від 
існуючих базується на використанні польових досліджень, інформаційних баз 
даних і супутникових даних, що відображає реальну ситуацію еколого-
економічної ситуації в Україні. 

Отримані оцінки дозволять визначати перспективи подальшого 
розвитку регіонів та окреслюють орієнтири для внесення коректив в 
регіональні стратегії чи плани дій регіональної влади сумісно із 
зацікавленими суб’єктами господарювання та громадськістю задля активізації 
екологічно-орієнтованого бізнесу та мислення.  

Розроблено концептуальні підходи щодо утилізації побутових відходів з 
позиції максимізації функції суспільного добробуту, що на відміну від інших 
враховує інтереси як суспільства, так і бізнесу та держави і сприятиме 
системній діяльності всіх ланок суспільства для зменшення негативного 



впливу сміттєвих полігонів та впровадження нових технологічних рішень у 
сфері утилізації побутових відходів життєдіяльності у сільській місцевості. 

Поглиблено в аналітичному вигляді функцію суспільного добробуту з 
урахуванням обсягу інвестувань у переробку сміття; методику розрахунку 
тіньової ціни відведення площ під сміттєзвалище, що дасть можливість 
оцінити втрачені площі у радіусі впливу сміттєзвалища та впровадити нові 
екологічно та економічно обґрунтовані технології у сферу переробки сміття. 

Сформовано методичні підходи до кількісної оцінки швидкості 
накопичення негативних екстерналій на забруднення прилеглих площ та до 
розрахунку впливу небезпечних об’єктів господарювання на стан екосистеми 
та здоров’я населення. 

Науково обґрунтовані пропозиції у сфері екологічного оподаткування 
та фінансування утилізації сміття, які визначають, що тільки системні дії усіх 
ланок суспільства зможуть покращити ситуацію у сфері утилізації відходів в 
Україні для підвищення ефективності функціонування національної 
економіки. 

Зроблено обґрунтування вибору домінуючої стратегії розвитку 
економіки замкненого циклу на основі концепції нульових залишків в умовах 
України. 

Проаналізовано сучасний стан соціального капіталу країни, що визначає 
якість життя населення та його першочергові потреби, визначені інструменти 
державного регулювання та зроблені рекомендації щодо покращення 
існуючого стану. 

Доведено, що при домінуванні стратегій, направлених на збереження 
екології, ринок стає більш технологічним, а розвиток «зворотного зв’язку», 
створення конкуренції на основі відкритості даних, автоматизація 
підприємств, збільшення відповідальності всіх членів суспільства, введення 
оцінки взаємозв’язків та швидке реагування на зміни і відгуки, залучення 
інвестицій та іноземних компаній до співпраці і введення системи, що 
аналізує кожну дію з позиції її впливу на інші структури та якість життя 
населення у довгостроковій перспективі сприяє покращенню не тільки стану 
підприємств, а і позитивно впливає на макроекономічне становище та 
зміцнює позиції України на світовому ринку. В процесі роботи досліджено 
ризики функціонування бізнесу в Україні, особливості виробництва та 
транспортування продукції, зроблено висновок, що збільшення ланок 
логістичної системи та складності бізнес-структури призводить до збільшення 
ризиків при виробництві. Надано рекомендації щодо покрокової стратегії в 
управлінських рішеннях одночасно з координацією напряму та оптимізацією 
логістичної системи з метою їх адаптації до змін. 



Визначено сценарії розвитку щодо впровадження економіки замкненого 
циклу в Україні, що на даний час гальмуються недосконалою системою 
законодавства, великим розрив між деклараціями політичних партій і 
результатами їх діяльності, недовірою до органів влади, непрозорій і 
непрогнозовані дії держави, великої економічної диференціації в суспільстві, 
високим рівнем корупції, низьким рівень соціальної забезпеченості, 
сформованою думкою, що навколишнє середовище здатне самостійно 
нейтралізувати негативний антропогенний вплив, споживацьке ставлення до 
екосистеми. 

Практична значимість та обсяг впровадження роботи. Наукову 
роботу виконано відповідно до тематики науково-дослідних робіт Інституту 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за темою 
«Стратегічні напрямки розвитку підприємницького сектору України» (номер 
державної реєстрації 0109U001594, 2009 р.); а також відповідно до плану 
наукових досліджень Одеського торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-економічного університету при 
виконанні тем «Управління сталим розвитком економіки замкненого циклу в 
Україні» (номер державної реєстрації 0119U101767, 2019 р.), «Інвестиційне 
забезпечення і управління капіталізацією в контексті економічної безпеки 
підприємств» (номер державної реєстрації 0116U005224, 2016 р.), а також 
відповідно до плану наукових досліджень Національного університету 
біоресурсів і природокористування України при виконанні теми 
«Трансформаційна стратегія державного регулювання інформаційного 
простору як соціально-економічний чинник національної безпеки України» 
(номер державної реєстрації 0117U003969, 2017 р.) 

Досягнутий ефект полягає у впровадженні результатів наукових 
розробок, які розширюють здобутки напрямку в сфері національної 
економіки, а одержані результати складають теоретико-методологічну базу 
ефективного функціонування національної економіки та мають практичні 
рекомендації, взяті до уваги при формуванні та реалізації організаційно-
методичних аспектів розвитку підприємництва на засадах економіки 
замкненого циклу та удосконалення політики управління і логістики 
рециклінгу Комітетом Верховної Ради України з питань промислової 
політики та підприємництва (довідка № 04-30/28-144/75887 від 16.04.2019 р.), 
Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської 
обласної державної адміністрації (довідка № 01.1-26/646 від 02.04.2019 р.), 
Методично-технологічним центром з аквакультури Державного агентства 
рибного господарства України (довідка № 69/01 від 02.04.2019 р.). 

За результатами дослідження опубліковано 50 наукових праць, в т.ч. 3 
монографії (2 видані в ЄС), 38 статей (21 – у виданнях, які індексуються 
наукометричних базах у Web of Science і Scopus), 9 тез доповідей. 



Основний зміст роботи. Проведення теоретичних досліджень 
формування та реалізації впровадження економіки замкненого циклу в 
Україні у рамках екологізації європейського простору та наявність 
незадовільного стану екосистеми сформували концептуальні засади розвитку 
даного дослідження. 

Проаналізовано можливості для впровадження новітніх технологій та 
розвитку зеленої економіки, що у світі стають доступніші з кожним роком, 
однак, економічний розвиток здебільшого впливає на їх наявність. Розвинуті 
країни з більшим ВВПЛ частіше є реалізаторами програм збереження 
навколишнього середовища, тоді як країни, що розвиваються та країни з 
низьким рівнем  життя є аутсайдерами по впровадженню нових технологій. 
Однією з проблем у країнах, що розвиваються є небажання держави та 
підприємств змінювати технології та вкладати кошти у збереження 
зовнішнього середовища разом з наявністю великих ризиків для інвесторів, 
тоді як розвиток іде за рахунок користування екосистемою (екстенсивними 
методами), що розраховані на деградацію зовнішнього середовища та 
відсутності стратегічного планування, що не враховує негативний вплив та 
накопичувальний ефект, тим самим знижуючи добробут населення та 
потенціал країни. 

Зроблено висновок, що до основних інструментів стимулювання до 
впровадження економіки замкненого циклу та вирівнювання конкурентного 
середовища належать: 

1. Впровадження субсидій та дотацій підприємствам з мінімальним 
негативним впливом на зовнішнє середовище, і навпаки збільшення податків і 
штрафних санкцій за недотримання встановлених нормативів; 

2. Збільшення контролю за діяльністю підприємств, що мають вплив 
на зовнішнє середовище та постійна діагностика стану екосистеми; 

3. Покращення системи управління та комунікації між всіма 
суб’єктами господарювання (верствами населення), створення інтерактивних 
мап за всіма напрямами розвитку зеленої економіки та створення групи 
швидкого реагування на надіслані скарги; 

4. Всіляке заохочення з боку держави та населення з метою 
акцентування уваги на екосистему та збільшення попиту на товари, у 
виробництві яких використовувались еколого безпечні технології; 

5. Відкритість даних щодо технологій виробництв та впливу 
господарюючих суб’єктів на екосистему, боротьба з монополізацією ринку та 
створення вільної конкуренції, де першочерговим є збереження екологічного 
стану, корегування інформаційної політики; 

6. Створення відкритих конкурсів та користування грантовими 
програмами, напрямленими на розвиток економіки замкненого циклу, 



зменшення інвестиційних ризиків та досягнення економічної та політичної 
стабільності в країні, відсутність тіньової економіки; 

7. Використання системи нульових відходів та технологій, що були 
апробовані у провідних країнах світу; 

8. Модернізації виробництва та впровадження інноваційних технологій 
при одночасному підвищенні екологічної культури суспільства та рівня 
освіти. 

У певних випадках, саме жорсткі заходи обмежень є найкращим 
варіантом вирішення проблем, коли ринкові інструменти виявляються 
нездатні забезпечити досягнення цілей. 

На основі дослідження в Україні та країнах, що розвиваються визначено 
проблему лобіювання законів, спотворення інформації та незаконне ведення 
бізнесу за для максимізації прибутків. Все це ускладнює процес аналізу 
ринків та прогнозування ситуації на майбутнє. Як економічна, так і 
екологічна системи є динамічними, взаємопов’язаними та відкритими, тому 
зміна показників однієї веде до зміни іншої, але на даному етапі розвитку 
людство має інструменти їх корегування, де цільовою функцією буде 
створення єдиної системи, що функціонувала би в першу чергу мінімізуючи 
негативний вплив на природнє середовище та мала сталий розвиток.  

З метою покращення результатів зазначено, що перехід до економіки 
замкненого циклу неможливий без достатнього фінансування, зацікавленості 
всіх суб’єктів господарювання, прозорості ринків та розвитку технологій, що 
зумовлюють темп розвитку, тому вкрай важливим є системний підхід на всіх 
рівнях, починаючи з кожного громадянина та його психо-емоціонального 
стану, мети господарської діяльності. Використання грантових програм 
показали невелику результативність у країнах, що розвиваються порівняно з 
розвинутими країнами, де уряд суворо контролює екологічні норми та 
впливає на розвиток зелених технологій, а не тільки акумулює фінансові 
ресурси. 

На освнові проведених досліджень розроблено економічний блок, який 
базується на аналізі суми негативних ефектів при управлінні ризиком, що 
вирішує завдання регулювання ефектів впливу на людину та довкілля,: 

𝑅𝑅 = ∑ ∑ ∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑅𝑅)𝑞𝑞
𝑘𝑘=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑚𝑚

𝑖𝑖=1                                         (1) 
де R – екологічний ризик, обумовлений техногенним впливом у 

досліджуваному періоді, грн/рік; n – кількість потенційних техногенних 
факторів (викиди забруднювальних речовин в атмосферу, скид у водні 
об’єкти, забруднення грунтів, розміщення токсичних відходів і т.д.); m – 
кількість зон екологічного ризику; q – ступінь порушеності екосистеми або 
ступінь погіршення показників здоров’я населення у техногенно 
навантаженому регіоні; P(R) – потенційний ризик виникнення екологічної 
небезпеки унаслідок техногенного впливу для реципієнта R; Е – еколого-
економічний збиток, грн. 



Механізм економічної оцінки збитку від забруднення довкілля на основі 
теорії ризику порівняно з нормативним підходом дозволяє більш повно 
враховувати наслідки впливу антропогенних факторів у грошовому виразі 
щодо забруднювальних речовин та їх джерел.  

Впровадження удосконаленої стратегії можливо, якщо в якості цільової 
функції доцільно брати ступінь введення циркуляційної економіки в країні. 

W = ∑ (𝑈𝑈 + 𝑉𝑉 + 𝑂𝑂 + I + P + E − S)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ,                                  (2) 

𝑊𝑊 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚; 
U – відсоток сміття, що переробляється, V – відсоток інноваційно-

активних підприємств (з позитивними значеннями прибутку при врахуванні 
негативних екстерналій), O – частка наукових інститутів та університетів на 
1000 мешканців, І – кількість наукових винаходів у напрямі збереження 
навколишнього середовища та екологічно чистих технологій на рік на 1000 
мешканців (загальна кількість запатентованих наукових винаходів за 
напрямами, що можуть покращити стан екосистеми розділена на 1000 
мешканців), P – відсоток прибутку від діяльності екологічно безпечних та 
інноваційних підприємств у структурі ВВП, Е – показник екологічної 
стабільності, S – відсоток площ сміттєзвалищ у загальній структурі земельних 
площ в країні, n – кількість регіонів (областей) в країні. 

У науковій роботі наведено методику розрахунку показника екологічної 
стійкості регіональної території (Е), в якому відбивається співвідношення між 
природним станом природного середовища і величиною антропогенного 
навантаження. 

𝐸𝐸 = ∑ бл.𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ небл.𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

=  
𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙+𝑆𝑆𝑙𝑙+𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠+𝑆𝑆𝑣𝑣+𝑆𝑆𝑧𝑧𝑧𝑧+𝑆𝑆𝑧𝑧𝑧𝑧

𝑆𝑆ℎ𝑧𝑧+𝑆𝑆𝑑𝑑+𝑆𝑆𝑣𝑣𝑖𝑖𝑑𝑑+𝑆𝑆𝑟𝑟+𝑆𝑆𝑧𝑧𝑟𝑟+𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
 ,           (3) 

де Sбл. - території, під елементами сприятливого i-го впливу на 
компоненти навколишнього середовища (км2 або га); Sнебл. - території, під 
елементами негативного j-го впливу на (км2  або га). 

На основі проведених досліджень узагальнено, що до елементів, що 
надають сприятливий вплив на ОС, відносяться площі з природною 
рослинністю (луки (Slg), ліси (Sl), степи (Sst) і т. п.), їх поєднання і різновиди, 
а так же землі водного фонду (Sv ), Землі заповідників (Szp), заказників (Szk) і 
т. п. 

З проведеного аналізу визначено, що до елементів, негативного впливу 
належать такі площі антропогеннозмінених територій як земля під 
населеними пунктами (Snp), будівлями, дорожньої мережі (Sd); землі під 
відкритими кар'єрами і місцями видобутку корисних копалин, території 
полігонів відходів і неорганізованих звалищ (Svid); щорічно оброблювані 
землі (ріллі) (Sr); землі промисловості, транспорту, зв'язку (Spr); ділянки 
тваринницьких ферм; ділянки, на яких виробляють зберігання отрутохімікатів 
і нафтопродуктів; еродовані ділянки у військових цілях і інші об'єкти, які 
надають в тій чи іншій мірі негативний вплив на ділянки регіональної 
території (Sin). 



Для обліку значимості як негативного, так і позитивного впливу, 
необхідно визначити найбільш пріоритетні складові, які будуть вносити 
найбільший внесок в процес стабілізації або дестабілізації досліджуваної 
території. З огляду на різнорідність впливу окремих елементів на ступінь 
стійкості, розроблена формула для визначення екологічної стабільності, яка 
дозволяє врахувати екологічну значимість кожного біотехнічного елемента. 

Розрахунки за створеним методичним підходом показують ступінь 
екологічної стійкості та стабільності досліджуваної території, які необхідно 
враховувати при виборі відповідних заходів для її захисту і переформування. 

При розрахунку інвестиційної привабливості об’єкту (І) (формула 4) за 
n періодів потрібно враховувати такі фактори як зменшення прибутку за 
рахунок погіршення екологічної складової або витрати на відновлення 
навколишнього середовище до нульового стану (Ei), коефіцієнт 
антропогенного навантаження (Ка, формула 2) та витрати на утримання 
об’єкту і податкові відрахування (Pd). 

 𝐼𝐼 =  ∑ 𝐼𝐼𝑛𝑛−𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂−𝐸𝐸𝑖𝑖−𝐾𝐾𝐾𝐾∗𝑆𝑆−𝑃𝑃𝑃𝑃
(1+𝑟𝑟)𝑛𝑛

𝑁𝑁
𝑛𝑛=1 ,                                             (4)  

Де In – сумарний дохід від діяльності підприємства за період n, Out – 
витрати на утримання та функціонування об’єкту, r – ставка дисконтування, s 
– площа розташування (впливу). 

𝐾𝐾𝑚𝑚 = ∑ Р
𝑃𝑃𝑛𝑛

𝑁𝑁
𝑛𝑛=1  ,                                                                  (5) 

Де Р – зміни показників за складовими екосистеми, що мають вплив 
(концентрація), Pn – нормовані показники досліджуваних параметрів 
екосистеми (фактична і гранично допустима концентрація (ГДК) n-го 
інградієнта). 

На основі визначення еволюції економік країн зроблено висновок, що 
необхідним є синхронний розвиток світової економіки та збільшення 
потенціалу України разом з покращенням якості життя населення. На даний 
час громадянське суспільство, яке формує трудовий потенціал країни тільки 
опосередковано впливає на формування державної політики, але в останні 
п’ять років спостерігається збільшення взаємозв’язків між державою та 
суспільством через створення інтерактивних ресурсів, великої кількості 
інтернет джерел та розвитку блогерства, як напряму соціальної журналістики, 
тому засад формування та реалізації впровадження економіки замкненого 
циклу в Україні у рамках екологізації європейського простору стає 
доступнішим, а міжнаціональна взаємодія створює умови для просування ідей 
зменшення негативного впливу на екосистему. 

На основі проведених досліджень та анкетування серед різних груп 
населення доцільно використання сценарного підходу стратегії розвитку 
впровадження економіки замкненого циклу в Україні, що використовувався 
би на території всієї країни серед усіх ланок суспільства. 




