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INTRODUCTION OF THE PRINCIPLES OF CIRCULAR ECONOMY  
AT THE LEVEL OF LOCAL GOVERNMENT BODIES

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена актуальній темі сьогодення, а саме за-

провадженню принципів циркулярної економіки в економіку 
об’єднаних територіальних громад у рамках забезпечення стій-
кого розвитку, яка передбачає поступовий перехід від лінійної 
моделі економіки до економіки замкненого циклу. У статті роз-
крито загальне поняття циркулярної економіки, наведено істо-
ричний екскурс щодо його виникнення, принципи циркулярної 
економіки, що можуть бути застосовані на рівні органів місцевого 
самоврядування. Крім того, у статті зроблено огляд досліджень 
науковців різних країн за тематикою циркулярної економіки.  
Також у статті представлено розгляд бізнес-моделей циркуляр-
ної економіки, які могли би бути корисними для використання на 
місцевому рівні, та подано деякі коментарі щодо їх застосування. 
Зроблено висновок про те, що врахування ідей циркулярної еко-
номіки під час формування напрямів розвитку громад є не лише 
сучасним трендом, але й дуже важливим поштовхом до забез-
печення їх конкурентних переваг у довгостроковій перспективі.

Ключові слова: циркулярна економіка, принципи цирку-
лярної економіки, «зелена» економіка, економіка замкненого 
циклу, бізнес-моделі циркулярної економіки.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной теме сегодняшнего дня, а 

именно внедрению принципов циркулярной экономики в эконо-
мику объединенных территориальных общин в рамках обеспе-
чения устойчивого развития, которая предусматривает посте-
пенный переход от линейной модели экономики к экономике 
замкнутого цикла. В статье раскрыто общее понятие циркуляр-
ной экономики, приведены исторический экскурс касательно 
его возникновения, принципы циркулярной экономики, кото-
рые могут быть применены на уровне органов местного само-
управления. Кроме того, в статье сделан обзор исследований 
ученых разных стран по тематике циркулярной экономики. 
Также в статье представлено рассмотрение бизнес-моделей 
циркулярной экономики, которые могли бы быть полезными 
для использования на местном уровне, и предоставлены не-
которые комментарии по их применению. Сделан вывод о том, 
что учет идей циркулярной экономики при формировании на-
правлений развития общин является не только современным 
трендом, но и очень важным толчком к обеспечению их конку-
рентных преимуществ в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: циркулярная экономика, принципы цир-
кулярной экономики, «зеленая» экономика, экономика замкну-
того цикла, бизнес-модели циркулярной экономики.

ANNOTATION
The article is devoted to the current topic of today – the in-

troduction of the concept of circular economy in the economy of 

united territorial communities, in the framework of sustainable de-
velopment, which involves a gradual transition from a linear mod-
el of economy to a closed cycle economy. The article reveals the 
general concept of circular economy, gives a historical digression 
on its origin, and considers the principles of circular economy that 
can be applied at the level of local governments. In addition, the 
article reviews the research of scientists from different countries on 
the subject of circular economy. The article also presents a review 
of business models of the circular economy that could be useful 
for use at the local level and provides some comments on their 
application. It is concluded that taking into account the ideas of 
the circular economy in the formation of directions of community 
development is not only a modern trend, but also a very important 
impetus to ensure their competitive advantage in the long run. Fur-
ther implementation of innovative business models can ensure that 
technical and biological materials continue to play an active role 
in the community economy and those important natural resourc-
es are preserved. There are still many issues that need detailed 
research and practical implementation at both the state and local 
levels of public administration and at the business level. Therefore, 
the path to an eco-future remains relevant and open in terms of 
Ukraine’s development. The state already has the first steps and 
a plan until 2030 on how to reduce the level of garbage, raise the 
level of awareness of citizens and businesses in terms of the tran-
sition to a circular economy. The transition to a circular economy, 
in particular as a result of the use of renewable energy, will reduce 
the level of negative impact on the environment and ensure the 
balance of environmental, economic and social components of 
sustainable development. This article is an overview, it will help to 
get acquainted with the concept of circular economy and see the 
real situation in terms of Ukraine’s development.

Key words: circular economy, “green” economy, circular eco-
nomy, business model of a circular economy.

Постановка проблеми. З початку промисло-
вої революції та до недавнього часу все світове 
господарство розвивалося та функціонувало на 
умовах лінійної економіки, сутність якої поля-
гала в тому, що ресурси природи забезпечували 
виробничі ресурси, які потім використовували-
ся для створення товарів масового виробництва 
і перетворювалися на відходи після однократ-
ного використання. Така економічна модель 
масового виробництва й масового ж споживан-
ня сьогодні загрожує стабільності майбутнього 
всього людства і світової економіки загалом. 
Нині ми споживаємо природних ресурсів май-
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же вдвічі більше, ніж можемо замінити. Водно-
час чисельність людства планети з кожним ро-
ком збільшується, а це буде стимулювати попит 
на ресурсоємні продукти, такі як транспортні 
засоби, побутові товари. Для досягнення й під-
тримки рівноваги в екосистемі планети зараз 
активно впроваджується концепція сталого роз-
витку на різних рівнях публічного управління, 
яка включає три аспекти, такі як економічний, 
соціальний та екологічний. Однією з умов до-
сягнення сталого розвитку, в тому числі на рів-
ні окремих територіальних одиниць, є перехід 
до найбільш відповідального виробництва і спо-
живання, а саме циркулярної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню концепції циркулярної економіки 
присвячено чимало робіт українських та зару-
біжних учених. Серед іноземних науковців, які 
розглядали сутність, основні принципи реаліза-
ції моделі циркулярної економіки та напрями 
покращення поводження з відходами, можна 
виділити Х. Нгуєна, М. Зілса, М. Стачті. Пи-
танням розроблення теоретико-методологічних 
положень циркулярної економіки присвячені 
праці таких учених, як Чен Демін, Уоррен Мабі, 
Фелікс Престон. Питанням циркулярної еконо-
міки щодо державного управління присвячені 
роботи таких учених, як Ендрю Флін, Лінч Ні-
чолас, Магдалена Ніколіч, Пітер Фендт. В Укра-
їні питанням промислової модернізації та інно-
ваційного розвитку приділяли увагу О. Алимов, 
В. Геєць, М. Войнаренко, І. Єпіфанова, А. Чух-
но. Питання трансформації економіки та пробле-
ми екологічної політики піднімали у своїх пра-
цях вітчизняні науковці, зокрема О. Бобровська, 
Н. Васильєва, В. Геєць, Л. Гриценко, Л. Мусіна, 
В. Євдокимов, Д. Грицишен, О. Кузнєцова.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак слід відзначити, що 
проблематика циркулярної економіки постійно 
змінюються під впливом змін обставин сьогоден-
ня, тому важливість дослідження питань щодо 
аналізу проблеми розвитку циркулярної еконо-
міки України, в тому числі на рівні органів міс-
цевого самоврядування, зумовлює актуальність 
вибраної теми дослідження та його мету.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є розгляд концепції цир-
кулярної економіки, запровадження її основних 
принципів на рівні органів місцевого самовряду-
вання і можливих ефектів, які супроводжують 
її реалізацію в довгостроковій перспективі. Крім 
того, будуть оцінені деякі перспективи реалізації 
цієї концепції на місцевому рівні нашої країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В середині XX ст. науковці, дослідивши нега-
тивні тенденції НТП, дійшли висновку про не-
можливість розвитку економіки тільки шляхом 
експлуатації лінійної моделі розвитку промис-
ловості та приступили до пошуку альтернатив-
них варіантів вирішення цієї проблеми.

У 2015 р. в документі ООН «Перетворення 
нашого світу: Порядок денний в галузі сталого 

розвитку на період до 2030 р.» були позначені 
17 цілей сталого розвитку (ЦСР) і 169 завдань 
для досягнення стійкого розвитку, які при-
йшли на зміну ЦРТ. Ці цілі є всеохоплюючими, 
оскільки об’єднують різноманітні елементи ста-
лого розвитку, такі як соціальні (цілі 1–5, 10),  
екологічні (цілі 6, 13–15), економічні (цілі 7–9, 12)  
та інституційні (цілі 11, 16, 17).

Рух в напрямку цих векторів має сприяти пе-
реформатуванню доволі марнотратного способу 
життя людей у розвинених країнах і підвищеної 
ефективності використання ресурсів у виробни-
цтві в країнах, що розвиваються, тобто сприя-
ти соціально-економічному розвитку з певними 
екологічними вимогами та обмеженнями.

Усі 17 цілей сталого розвитку передбачають, 
що результати, досягнуті в одній сфері, вплива-
тимуть на результати в інших, а сталий розви-
ток повинен урівноважити соціальну, економіч-
ну та екологічну складові частини як держави 
загалом, так і її територій, громад зокрема.

Україна, відповідно, також долучилась до 
глобального процесу сталого розвитку, з огляду 
на що ЦСР повинні забезпечити національну ін-
теграцію зусиль задля економічного зростання, 
соціальної рівності та справедливості, необхід-
ності «розумного» управління довкіллям [1].

Забезпечення сталого розвитку в нашій кра-
їні можна простежити на кількох його рівнях. 
Зокрема, це вплив на сталий розвиток окремо-
го підприємства, ОТГ, регіону та національної 
економіки загалом.

Оскільки сталий розвиток розглядають у роз-
різі трьох складових частин, очевидно, що форму-
вання сталого розвитку ОТГ проявляється також 
у трьох сферах, а саме економічній, екологічній 
та соціальній, які взаємопов’язані між собою.

Так, економічна складова частина сталого роз-
витку ОТГ може проявлятися через економічне 
зростання ОТГ, сприяння розвитку малого та се-
реднього підприємництва, приватної ініціативи, 
підвищення рівня енергозбереження та ефектив-
ності використання енергоресурсів, збільшення 
рівня конкурентоспроможності ОТГ тощо; еко-
логічна складова частина передбачає збереження 
й поліпшення навколишнього середовища, ско-
рочення шкідливих викидів в атмосферу, пере-
робку твердих відходів тощо; соціальна складова 
частина пов’язана з поліпшення умов праці, по-
буту, підвищенням добробуту населення, зрос-
танням якості створеного продукту, виконаних 
робіт чи наданих послуг на території ОТГ, умов 
якості життя населення тощо.

Однак досягнення цих цілей, на нашу дум-
ку, вимагає зміни переважаючої досі лінійної 
моделі економічного розвитку задля перефор-
матування наявних зараз типів виробництва та 
споживання в замкнуту відтворювальну схему, 
де розроблення всіх продуктів передбачатиме 
можливість переробки або повторного викорис-
тання, тобто циркулярну модель.

Нині все більше уваги приділяється концеп-
ції циркулярної економіки, в основі якої лежить 
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принцип “take, make, reuse”, який спрямований 
на повторне використання та утилізацію про-
дукції в кінці її життєвого циклу. Ця концеп-
ція виникла за аналогією кругообігу ресурсів у 
живій природі (біомімікрії), де жодна ланка не є 
зайвою і знаходить своє повторне використання 
для користі інших істот в екосистемі. Розвиток 
виробничої діяльності людини змістив цей кру-
гообіг, зробивши його більш лінійним [2].

Підходи, що лежать в основі циркулярної 
економіки, не є чимось новим. Міждисциплі-
нарна за своїм змістом сучасна концепція цир-
кулярної економіки є результатом наукових до-
сліджень учених у галузі екологічної («зеленої») 
економіки, промислової (індустріальної) еколо-
гії, економіки природокористування тощо.

Вперше поняття й концепція циркулярної 
економіки стали згадуватися в літературі у 
1960-х рр. минулого сторіччя.

Так, у 1966 р. американський економіст 
К. Боулдинг висунув теорію Землі як косміч-
ного корабля «Земля, – стверджував автор, – 
перетворилась на єдиний космічний корабель, 
на якому немає необмежених резервуарів, тому 
людина повинна знайти своє місце в циклічній 
екологічній системі» [3].

У 1972 р. Д. Медоуз зі співавторами пред-
ставили роботу «Межі зростання», до основних 
ідей якої належала необхідність розроблення 
й виготовлення продукції для ефективного по-
вторного використання [4].

В кінці 1980-х рр. група вчених У. Стахіль, 
М. Браунгарт і У. Макдоно відродили ідею 
функціонування економіки як замкненого кола 
і досліджували її вплив на конкурентоспромож-
ність компаній, економію ресурсів, створення 
нових робочих місць і скорочення відходів [5].

У 1990-х рр. чітке визначення поняття «цир-
кулярна економіка» спробував надати відомий 
економіст-еколог Девід Пірс. У роботі «Еконо-
міка природних ресурсів і навколишнього се-
редовища» він зазначив, що традиційна еконо-
міка відкритого типу розвивалась без будь-яких 
побудов у тенденції до переробки, що відбива-
ється в поводженні з навколишнім середови-
щем як резервуаром для відходів [6].

Пізніше було сформульовано схожі за своєю 
сутністю концепції «від колиски до колиски» 
(Cradle-to Cradle) і промислової екології (Industrial 
ecology), які також вплинули на формування су-
часних поглядів на циркулярну економіку.

Нині під циркулярною економікою розумі-
ється економіка, яка відрізняється замкнутим 
характером і характеризує систему виробни-
цтва й споживання з найбільш продуктивним 
використанням ресурсів, без відходів із змен-
шенням негативних впливів на довкілля.

Отже, концепція циркулярної економіки спря-
мована на вирішення завдання одночасного під-
вищення екологічної і економічної ефективності.

Доволі часто циркулярну економіку ототож-
нюють із «зеленою» економікою, але це не одне 
й те ж саме. Послідовники концепції «зеленої» 

економіки переконані в тому, що неможливо за-
довольнити зростаючі потреби суспільства за об-
межених ресурсів нашої планети. На їхню думку, 
все на планеті взаємопов’язано, тому людство по-
винно бути зацікавлене в скороченні вуглецевого 
сліду під час виробництва та споживання, тобто з 
точки зору «зеленої» економіки екологічні прин-
ципи повинні превалювати над економічними.

Циркулярна економіка пропонує певні меха-
нізми організації поновлюваного виробництва й 
споживання, тобто циркулярна економіка дово-
дить економічні переваги «зеленої», відзначаю-
чи вигоду від замкнутих циклів виробництва, 
використання поновлюваних ресурсів, перевагу 
усвідомленого користування речами [7].

Отже, принципи циркулярної економіки 
дуже важливо враховувати під час формування 
екологічно орієнтованої соціально-економічної 
моделі розвитку ОТГ. Основними принципами 
виступають такі [8]:

1) принцип забезпечення системності, що пе-
редбачає розгляд кожного виробничого проце-
су як елементу соціально-еколого-економічної 
системи та облік виявлених і передбачуваних 
залежностей виробничо-господарських і при-
родних процесів;

2) принцип комплексності, що передбачає 
орієнтацію на комплексність та всеосяжність 
використання виробничих ресурсів, в основі 
яких лежить максимально можливе викорис-
тання всіх природних елементів: від сировини 
до енергоресурсів;

3) принцип поділу компонентів, що передба-
чає розподіл компонентів товарів на біологічні, 
що переробляються в біосфері, тому допускають-
ся до використання в рамках одного життєвого 
циклу продукції, і технічні, які не переробля-
ються в біосфері, тому підлягають використанню 
в рамках декількох життєвих циклів продукції;

4) принцип заборони токсичної хімії, що пе-
редбачає заборону використання токсичної для 
людини, рослинного й тваринного світу хімії 
задля забезпечення безпечного кругообігу мате-
ріалів біологічного походження;

5) принцип циклічності потоків, що передба-
чає забезпечення циклічності матеріальних пото-
ків, а саме початкове орієнтування виробництва 
на відновлення і повторне використання техніч-
них компонентів в рамках декількох замкнутих 
циклів шляхом прогресивних форм організації 
виробництва, що охоплюють підприємства одного 
або різних видів економічної діяльності;

6) принцип використання відновлювальної 
енергетики, що передбачає орієнтацію на вико-
ристання в рамках життєвих циклів продукції 
відновлюваної енергії задля забезпечення еко-
лого-економічної стійкості.

Реалізація принципів циркулярної економі-
ки здійснюється через п’ять загальновизнаних 
інноваційних бізнес-моделей, класифікованих 
спеціалістами компанії “Accenture” під егідою 
фонду Еллен МакАртур, орієнтованих на впро-
вадження технологій, що сприяють використан-



24

Випуск 4(27) 2021

Класичний приватний університет

ню меншої кількості ресурсів для виробництва 
продуктів і/або послуг; продовження терміну 
служби наявних продуктів і/або послуг шляхом 
ремонту та відновлення; завершення життєвого 
циклу продуктів шляхом їх переробки.

Розглянемо кожну з цих моделей більш до-
кладно.

1) Циркулярні поставки (Circular suppliers). 
Така модель ґрунтується на тривалих наукових 
дослідженнях і розробках, що передбачає повне 
забезпечення ресурсами, які переробляються чи 
біологічно розкладаються та становлять основу 
циркулярної системи виробництва й споживання 
[9]. Ця модель є максимально ефективною для 
компаній, які виробляють дефіцитні товари або 
ті, які завдають значної екологічної шкоди на-
вколишньому середовищу [10]. В Україні вико-
ристання такої моделі нешироко застосовується 
та має поодинокі приклади реалізації серед укра-
їнських підприємств. Така ситуація пов’язана з 
тим, що запровадження цих моделей потребує 
значних фінансових ресурсів в інновації, які мо-
жуть дозволити собі лише великі компанії. Хоча 
інвестиційна політика, що реалізується на рівні 
громад, передбачає інвестиції в інноваційні роз-
робки, в реальності вони майже відсутні. Отже, 
за відсутності розуміння необхідності підтримки 
інноваційного розвитку економіки ОТГ реаліза-
ція бізнес-моделей циркулярних поставок може 
бути важкою до реалізації.

2) Відновлення ресурсів (Resources recovery). 
Це модель, заснована на використанні техноло-
гічних інновацій із відновлення і повторного ви-
користання ресурсів, що дає змогу не допустити 
їх втрат завдяки зниженню відходів та підвищен-
ню рентабельності виробництва продукції від зво-
ротних потоків. Ця модель найбільш прийнятна 
для підприємств, що виробляють великі обсяги 
побічних продуктів для ефективного відновлення 
і переробки відходів [10]. В українських реалі-
ях ми маємо не таку велику кількість прикладів 
успішних проєктів реалізації бізнес-моделей від-
новлення ресурсів, коли відходи виробництв од-
ного підприємства стають сировиною для іншого. 
Як правило, це крупні виробничі підприємства, 
заводи, переробні фабрики тощо. Водночас мо-
жемо констатувати, що кількість реально запро-
ваджених інноваційних моделей цього спряму-
вання досі залишається замалою. Пов’язано це з 
також з необхідністю залучення великих коштів, 
які окупяться доволі нескоро. Як стверджують 
експерти, екологічний ефект від таких інновацій-
них моделей може бути величезним. Таким чи-
ном, питання запровадження таких моделей є пи-
танням державного та місцевого рівнів. Потрібне 
розроблення державних та місцевих стратегій і 
програм, які передбачали б значні інвестиції у 
забезпечення масштабної реалізації програм від-
новлення ресурсів.

3) Платформи для обміну й спільного викорис-
тання (Sharing platforms). Ця модель забезпечує 
просування платформ для взаємодії між користу-
вачами продукту (окремими особами або органі-

заціями), підвищуючи рівень його використання. 
Ця бізнес-модель є більш поширеною та широко 
застосовуваною. На рівні «клієнт – клієнт» широ-
ко застосовуються платформи продажу вживаних 
товарів, прикладом взаємодії «бізнес – клієнт» 
може слугувати безліч платформ із послуг бро-
нювання готелів, туризму, транспортних сервісів 
тощо. На рівні «бізнес для бізнесу» також мен-
шою мірою, але існують платформи для спільно-
го використання виробничих потужностей та об-
ладнання, платформи транспортних перевезень. 
Використання таких бізнес-моделей дає змогу 
усім економічним суб’єктам значно економити 
власні ресурси у своїй діяльності [10]. Цікавість 
таких бізнес-моделей для українських громад по-
лягає в тому, що вони не потребують додаткових 
фінансових ресурсів у дослідження, бо є самостій-
ними бізнес-елементами, формою ефективного за-
робітку. З боку громади у цьому разі потрібна по-
літика підтримки та стимуляції розвитку задля 
охоплення якомога більшого числа різних сфер 
активностей.

4) Продовження життєвого циклу продукції 
(Product life extension). Це модель, яка дає змогу 
компаніям продовжити життєвий цикл продук-
тів та активів. Цінність продукту, яка інакше 
може бути втрачена за рахунок викинутих ма-
теріалів, замість цього використовується ком-
панією для підтримки або навіть поліпшення 
своєї продукції шляхом ремонту, модернізації, 
відновлення. Завдяки цьому продовженню ви-
користання створюється додатковий дохід. Ви-
користовуючи цю модель, компанія може гаран-
тувати, що продукти залишаються економічно 
корисними якомога довше, а оновлення продук-
ту виконується більш цілеспрямованим шляхом 
(наприклад, замінюється лише застарілий ком-
понент, а не весь продукт загалом). Вітчизня-
ні споживачі дуже позитивно сприймають такі 
продукти, забезпечуючи іноземним компаніям 
додаткові прибутки. Українські ж виробники 
аналогічних товарів нешироко реалізують таку 
практику, вважаючи її витратною (налагоджен-
ня каналів збору продуктів для відновлення) та 
невигідною з фінансової точки зору (організа-
ція додаткових ліній з ремонту та відновлення 
тощо). Однак, як засвідчує європейський досвід, 
позитив від запровадження таких бізнес-моделей 
як для підприємців, так і для держави загалом 
є. Задачею влади на місцевому рівні в цьому на-
прямі може стати вжиття певних спонукальних 
заходів як у вигляд фінансування, так і у вигля-
ді переформатування уявлення виробників у на-
прямі реалізації цих бізнес-моделей. Підтримка 
цієї діяльності з боку громади може також від-
буватися за рахунок організації пільгових умов 
ведення бізнесу підприємствам, які орієнтовані 
на циркулярні моделі розвитку.

5) Продукт як послуга (Product as a Service). 
Модель є альтернативою купівлі продукту, на-
даючи його в користування, наприклад, через 
договір оренди, лізингу. Коли виробник збері-
гає право власності на всі матеріали й облад-
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нання, виникає стимул для створення продукту 
з довгим життєвим циклом (для забезпечення 
довговічності контракту на обслуговування), 
що потребує мінімального обслуговування (для 
зменшення накладних витрат на обслуговуван-
ня і підтримання задоволеності клієнтів), опти-
мізованого для повторного використання або 
утилізації окремих його деталей після закін-
чення терміну його служби [10].

В циркулярних бізнес-моделях такого виду 
важливим є те, що товари повинні відповідати 
високим стандартам якості, отже, мати довгий 
життєвий цикл. Українські ж бізнес-моделі ви-
користання продукту як послуги здебільшого 
використовують продукцію, що завозиться до 
нашої країни із-за кордону. Отже, вважати такі 
моделі повністю циркулярними не можна через 
те, що виробництво продукції для моделі здій-
снюється іноземними товаровиробниками. Щоби 
такі моделі можна було запровадити у нас, необ-
хідно використання продукції вітчизняного ви-
робництва, а для цього вона має бути доволі ви-
сокої якості, відповідати певним міжнародним 
вимогам, тобто необхідним у цьому випадку є за-
провадження систем забезпечення та контролю 
якості української продукції на державному та 
місцевому рівнях. Така філософія стане певним 
рушієм для побудови бізнес-моделі «продукт як 
послуга», в основу якої буде покладено продукт, 
створений в Україні, отже, принципи циркуляр-
ності будуть реалізовані у повному обсязі.

Висновки. Підсумовуючи викладене, відзна-
чимо, що циркулярна економіка забезпечує по-
етапне відтворення, яке базується на засадах 
підвищення ефективності використання ресур-
сів та зменшення безвідходності виробничих 
процесів, що закладені в самій природі. Враху-
вання ідей циркулярної економіки під час фор-
мування напрямів розвитку громад є не лише 
сучасним трендом, але й дуже важливим по-
штовхом до забезпечення їх конкурентних пе-
реваг у довгостроковій перспективі. Хоча таке 
перетворення висуває перед керівниками на 
місцях чимало вимог та викликів, вони можуть 
бути подолані за допомогою раціональних стра-
тегічних управлінських рішень.
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