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У статті розкрито сутність поняття «циркулярна економіка» та запропоновано 

власне визначення цього поняття, як спосіб економічного розвитку, де цінність продуктів, 

матеріалів і ресурсів зберігається якомога довше, а відходи значно зменшуються або навіть 

виключаються. Розглянуто реалізацію моделі циркулярної економіки, в основі якої лежать 

R- принципи її реалізації. Обґрунтовано, що основними сферами розвитку циркулярної 

економіки регіону є будівництво, мобільність і транспортування, їжа, продукти та послуги. 

Окреслено переваги від реалізації циркулярної економіки регіону. 
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Постановка проблеми. Циркулярній 

економіці приділяється все більше уваги як 

новій соціально-економічній парадигмі 

оптимізації використання ресурсів в країні. 

На сьогодні міста, де люди живуть, 

працюють, споживають і розпоряджаються, 

відіграють фундаментальну роль у переході 

країни до циркулярної економіки, оскільки 

вони знаходяться в центрі ключових рішень, 

що визначають економічне зростання, 

соціальний добробут та екологічні переваги. 

Варто зауважити, що в її основі лежить не 

тільки різноманітне поводження із 

ресурсами та впровадження інноваційних 

технологій у виробництві, а й раціональне 

поводження з відходами. Водночас, 

економіка регіонів зараз замкнута в системі, 

яка сприяє лінійній моделі виробництва та 

споживання. Однак ця фіксація слабшає під 

тиском кількох потужних руйнівних 

тенденцій. Ми повинні скористатися цим 

сприятливим узгодженням економічних, 

технологічних і соціальних факторів, щоб 

прискорити перехід до циркулярної 

економіки.  Саме  тому  актуальності набуває 

питання дослідження сутності «циркулярна 

економіка», визначення її інструментів та 

моделей для національної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Дослідження проблематики 

впровадження основ циркулярної економіки 

в межах країни, регіону, міста входить у 

коло інтересів як закордонних, так і 

українських учених. Так, загальні теоретичні 

питання впровадження циркулярної 

економіки в межах країни вивчали 

Авраменко Н., Товстенко А. [1], Зуєв А. [16], 

Зварич І. [14], Лойко В. [21]. Пірс Д., 

Тернер  Р. [26] та ін. Особливу увагу в своїх 

працях Варфоломєєв М. [6], Бабак А. [3], 

Гайсдорфер М. [8], Лозо О. [22], 

Чуріканова О. [6] приділяють правовому 

регулюванню відносин щодо поводження з 

відходами, а разом із цим – проблемам їх 



Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2021. – Вип. 4 | DOI: 10.31521/2313-092X/2021-4(112) 

______________________________________________________________________________________ 

5 

 

утилізації та розширення відповідальності 

виробника за відходи. Свій внесок у 

дослідження підходів впровадження 

циркулярної економіки на  рівні держави та 

визначення перспектив її розвитку  внесли 

такі вчені, як Бокен Н. [5], Гізелліні П. [11], 

Гур'єва М. [9], Дронова О. [30], Кульчицька 

І. [19], Тимошенко І. [30] та ін. Соціально-

економічні наслідки, проблеми та 

перспективи запровадження циркулярної 

економіки в регіонах та містах розкрито у 

працях Гахович Н., Шинкарук Л. [7],  

Мірошниченко С. [23], Сове С., Бернард С., 

Слоан П. [29], Пілюгіна М. [25],  Флетчера К. 

[31] та ін. Тематика досліджень за напрямом 

обґрунтування прикладних аспектів 

концепції розвитку циркулярної економіки  

розкривається в працях Барицька К. [4], 

Кваша Т., Паладченко О. [17], Кірхерр Дж., 

Рейке Д., Хеккерт М. [18], Злотнік М., 

Мельник О. [15] та ін. Наукові праці  

Бергера Т., Фрея К. [31] присвячено 

особливостям впровадження циркулярної 

економіки в галузях  промисловості на 

регіональному рівні, особливо в тих, де є 

достатній людський капітал. Однак питання 

впровадження циркулярної економіки на 

рівні регіонів залишається мало дослідженим 

і потребує поглибленого вивчення. 

Метою статті є дослідження теоретичних 

засад поняття «циркулярна економіка», 

визначення її моделей, окреслити основні 

переваги циркулярної економіки на 

регіональному рівні. 

Виклад основного матеріалу. Регіони 

мають відігравати ключову роль як 

стимулювачі, посередники та сприяють 

розвитку циркулярної економіки. На відміну 

від традиційної економіки, циркулярна 

економіка є найбільш вдалим способом 

збереження ресурсів і матеріалів, а відтак – 

шляхом до постійного економічного росту. 

Існує багато визначень циркулярної 

економіки. Циркулярна економіка – це 

економічна модель, яка була вперше 

запропонована в середині 1960-х років як 

засіб забезпечення того, щоб ресурси, які 

надходять в економіку, могли залишатися її 

частиною якомога довше. 

В економічній літературі вперше поняття 

«циркулярна економіка» було запропоновано 

у 1990 році науковцями Д. Пірсом і 

Р. Тернером, які зазначили, що Земля є 

замкнутою економічною системою, в якій 

економіка і навколишнє середовище 

характеризуються не лінійними 

взаємозв'язками, а круговими відносинами. 

Щоб домогтися безпрограшної ситуації для 

економіки і навколишнього середовища, 

науковці запропонували замкнутий цикл 

матеріалів в економіці [26]. 

Для початку зазначимо, що циркулярність 

означає ефективне повторне використання та 

переробку ресурсів, матеріалів та продуктів 

у замкнутих циклах. Іншими словами, 

циркулярність – це економічна модель, яка 

представляє сталий розвиток як перехід від 

лінійної моделі, що базується на споживанні 

та утилізації, до моделі, в якій термін служби 

продуктів – максимально можливий, а 

матеріали та відходи мінімізуються. Існують 

три різні цикли циркулярності, які поступово 

стають ширшими [24]:  

1) замикання ресурсних циклів, що 

визначається відносно традиційної 

економічної системи;  

2) уповільнення циклів ресурсів і потоків 

матеріалів через продовження та посилення 

використання продуктів для утримання їх 

вартості з часом;  

3) звуження ресурсних циклів, що 

передбачає більш ефективне використання 

матеріалів, природних ресурсів та продуктів 

у лінійній системі. 

Циркулярну економіку можна реалізувати 

цілісно, але водночас в основі кожної міської 

системи є риси циркулярної економіки [10]. 

На думку вітчизняних науковців, зокрема 

В. В. Лойко, циркулярна економіка 

передбачає більш дбайливе використання як 

природних ресурсів, так і речей, які вже 

створено та використовуються у побуті 

людей. Авторка вважає, що перехід на 

циркулярну економіку має відбуватися на 

зміні технологій виробництва, на 

покращеному використанні природних 

ресурсів та на зміні загального ставлення 

споживачів [21, С. 24-27]. 
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Колектив авторів Дж. Кірхерр, Д. Рейке, 

М. Хеккерт поняття «циркулярна економіка» 

розглядають як економічну систему, яка 

ґрунтується на бізнес-моделях, що 

передбачають альтернативне повторне 

використання з метою досягнення сталого 

розвитку, збереження навколишнього 

середовища, економічного зростання і 

соціальної справедливості в інтересах 

теперішніх і майбутніх поколінь [18, С. 221-

232]. 

Циркулярну економіку як таку, що 

передбачає повторне використання сировини 

та продукції, які в результаті 

залишатимуться в обігу якомога довше, а їх 

цінність буде максимальною, визначає 

І. Кульчицька. Таким чином, авторка звертає 

нашу увагу на те, що перехід до циркулярної 

економіки забезпечить зменшення видобутку 

природних ресурсів, зменшення виробничих 

відходів та повторне використання тих, які 

вже були створені [19]. 

М. Гайсдорфер [8, С. 757-768] вважає, що 

циркулярна економіка – це регенеруючи 

система, в якій витрати ресурсів, викиди і 

втрати енергії мінімізуються за рахунок 

закриття і зменшення матеріальних і 

енергетичних циклів. 

Ми погоджуємося з визначенням  

Хаасу В., Краусманна Ф., Віденгофера Д., 

Хайнца М., які під циркулярною економікою 

розглядають просту, але переконливу 

стратегію, яка спрямована на зменшення як 

споживання вихідних матеріалів, так і 

випуску відходів шляхом закриття 

економічної та екологічної петлі потоків 

ресурсів [32]. 

Аналіз наукових доробок щодо 

циркулярної економіки [1,5,12,24,31], надав 

нам можливість сформувати власне бачення 

цього поняття, яке полягає в тому, що 

циркулярна економіка – це спосіб 

економічного розвитку, де цінність 

продуктів, матеріалів і ресурсів зберігається 

якомога довше, а відходи значно 

зменшуються або навіть виключаються. 

Головна мета якої полягає в  створенні нових 

альтернативних економічних підходів, 

завданням яких є мінімізація негативного 

людського впливу на довкілля. Вона 

пропонує альтернативну модель, де цінність 

продуктів, матеріалів і ресурсів зберігається 

якомога довше, а відходи значно 

зменшуються або навіть виключаються. 

Зосереджена на «замиканні петель», 

циркулярна економіка є практичним 

рішенням для життя в межах наших 

планетарних кордонів. Простіше 

кажучи, циркулярна економіка – це 

економіка, в якій наше споживання ресурсів і 

матеріалів є круговим, ми повторно 

використовуємо наші ресурси і повертаємо 

їх в економіку, а не викидаємо їх.  

В умах четвертої промислової революції 

(Революція 4.0, Індустрія 4.0) простежується 

чіткий зв'язок з циркулярною економікою, в 

основі якого лежить зменшення негативного 

впливу людини на навколишнє середовище 

(зміни клімату, накопичення величезних 

обсягів відходів, виснаження природних 

ресурсів, деградація стану довкілля і т. д.) 

[20, с. 7].  

Циркулярна економіка заснована на 

принципах 3R:  

1. Reduce – скорочення використання 

природних ресурсів, підвищення 

ефективності виробництва;  

2. Reuse – повторне використання 

продукту за його основним призначенням;  

3. Recycle – переробка матеріалів для 

отримання продуктів такої або нижчої 

якості.  

Поряд з цим, у 2018 р. Всесвітнім 

економічним форумом було значно 

розширено принципи циркулярної 

економіки, і зараз ми маємо 10R модель, в 

якій чітко прослідковується спадкоємність 

моделі «3R моделі», що виражається у 

збереженні ключових елементів системи 

(рис. 1.) [27, 30]. 

4. Refuse – відмова виробляти продукт за 

«екологічно брудною» технологією, 

пропозиція іншого продукту; 

5. Rethink – переосмислення напрямів 

використання продукту його обмін або 

спільне використання; 
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6. Repair – ремонт та технічне 

обслуговування дефектного виробу з 

подальшим його використанням; 

7. Refurbish – відновлення старого 

продукту для його подальшого споживання; 

8. Remanufacture – повторна обробка та 

застосування частини старого виробу у 

новому продукті; 

9. Repurpose – переорієнтація частини 

старого виробу у новому продукті на інше 

призначення; 

10. Recover – спалювання матеріалів із 

відновленням енергії, втраченої на їх 

виробництво. 

Отже, більшість вибирають спрощений 

варіант циркулярної економіки заснований 

на принципах 3-R, оскільки не кожен «R» 

підходить для кожного бізнес-процесу та є 

більш керованим. Тим самим, модель 10-R 

працює наступним чином; чим вище R-

драбина, тим менше використання ресурсів. 

Перехід від 3-R моделі до 10-R моделі 

змушують нас свідомо думати про сировину, 

яку використовуємо у процесі проєктування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Модель 10R – принципи циркулярної економіки 

 

Циркулярна економіка є 

трансформаційною, системною та 

функціональною. По-перше, це передбачає 

зміну поведінки та культури в напрямку 

різних шляхів виробництва та споживання, 

нові моделі бізнесу та управління під спільну 

відповідальність між рівнями влади та 

зацікавленими сторонами (людьми). По-

друге, це надає можливість 

взаємодоповнюваності водних ресурсів, 

відходів, енергії, транспорту, житла та 

використання землі (політика). По-третє, 

інформація та відтоки матеріалів, ресурсів і 

продуктів вимагають відображення 

відповідного масштабу, в якому 

застосовується циркулярна економіка, а 

також функціональних зв’язків між міськими 

та сільськими районами (місця) [2]. 

Зауважимо, що перехід до циркулярної 

економіки впливає на різні сфери політики 
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та рівні управління регіону, починаючи від 

мобільності, сільського господарства, 

землекористування та управління відходами, 

на розвиток бізнесу та освіту споживачів, що 

стосуються учасників усіх секторів регіону. 

Дослідивши наукові джерела, ми зробили 

висновок, що циркулярна економіка регіону 

– це не те, що жодна установа чи компанія 

може зробити самостійно, за своєю 

природою циркулярна економіка сприяє 

зв’язкам між окремими зацікавленими 

сторонами та секторами регіону. Тим самим, 

звертаємо увагу на те, що ефективна 

циркулярна економіка регіону буде 

досягнута завдяки зустрічі між ініціативами 

знизу вгору (конкретна діяльність за участю 

місцевих організацій, які шукають синергії з 

партнерами на тому ж рівні або які бажають 

розширити чи диверсифікувати свою 

діяльність) та підходами зверху вниз 

(координація та планування, щоби 

полегшити зв’язки між акторами нижчих 

рівнів). 

Перш ніж поширитися на національний та 

міжнародний рівень, циркулярна економіка 

повинна поєднуватися з розвитком 

регіональної економіки. Тільки у випадку, 

коли починаючи від одного населеного 

пункту, а потім поширюючись на всю 

територіальну громаду, потім на регіон та за 

умови коли регіони візьмуть на себе 

відповідальність за раціональне та ефективне 

використання власних ресурсів, циркулярна 

економіка буде розвиватися належним 

чином. Саме розвиток циркулярної 

економіки має на меті посилити стійкість 

регіону шляхом обмеження його залежності 

від припливу ресурсів. Циркулярність 

ресурсів в регіоні дасть змогу оптимізувати 

використання матеріалів та енергії на 

користь регіональної економіки. Розвиток 

циркулярної економіки дозволить регіону 

рухатися до більш сталої, інклюзивної та 

низьковуглецевої моделі розвитку.  

Європейський Союз виробляє понад 2,5 

мільярдів тон відходів щороку. Наразі вона 

оновлює своє законодавство щодо 

поводження з відходами, щоби сприяти 

переходу до більш стійкої моделі, відомої як 

кругова економіка. Дослідження 

Європейської комісії в 2016 році «Економіка 

кругового циклу в Європі» визначила такі 

переваги від просування циркулярної 

економіки для країн ЄС: 

- покращена безпека ресурсів і зменшена 

залежність від імпорту призведе до зниження 

попиту на первинну сировину матеріалів; 

- зменшення впливу на навколишнє 

середовище, у тому числі різке скорочення 

викидів парникових газів; 

- економічні вигоди, включаючи нові 

можливості для зростання та інновацій, а 

також економію, пов'язану з підвищенням 

ефективності використання ресурсів; 

-  соціальні переваги – отримуються від 

створення нових робочих місць на всіх 

рівнях кваліфікації до змін у поведінці 

споживачів, що ведуть до кращих 

результатів щодо здоров’я та безпеки [13]. 

Регіони відіграють важливу роль у 

круговому переході. По-перше, вони 

виконують основні обов’язки у ключових 

секторах економіки кругового циклу, таких 

як транспорт і тверді відходи. По-друге, це 

лабораторії для інновацій та експериментів. 

По-третє, міста у регіонах можуть бути 

промоутерами, посередниками та 

сприятимуть розвитку циркулярної 

економіки, при цьому несучи спільну 

відповідальність з національними урядами та 

зацікавленими сторонами.  

У регіонах циркулярна економіка 

передбачає системний зсув, при якому: 

надаються послуги, з ефективного 

використання природних ресурсів як 

первинних матеріалів та оптимізація їх 

повторного використання; економічна 

діяльність планується та здійснюється таким 

чином, щоб повільно звужувати та замкнути 

цикли в ланцюгах створення вартості; 

інфраструктура спроєктована та побудована 

таким чином, щоб уникнути лінійного 

блокування та  матеріальних відходів. 

Основними сферами розвитку циркулярної 

економіки регіону є будівництво, 

мобільність і транспортування, їжа, 

продукти та послуги. Це показує, що 

циркулярна економіка регіону можлива. 
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Зважаючи на величезні системні зусилля, 

впровадження циркулярної економіки 

регіону повинно мати великі переваги з тим, 

щоби себе окупити. 

Фінансова підтримка в реалізації 

циркулярної економіки регіону може мати 

різні форми, такі як гранти, позики, 

податкові пільги або інвестиційні гарантії, 

які пропонуються безпосередньо державним 

сектором або надаються через інших 

суб’єктів (наприклад, бізнес-асоціації або 

агентства з розвитку бізнесу). 

Здійснюючи обмін знаннями, 

організовуючи заходи або створюючи 

платформи обміну, регіони можуть 

ініціювати та сприяти діяльності інших 

місцевих та регіональних суб’єктів, таких як 

бізнес та комунальні підприємства, 

університети та дослідницькі центри, 

громадянські організації в реалізації 

циркулярної економіки. 

У процесі дослідження нами  визначено 

переваги циркулярної економіки регіону:  

- зменшує використання 

невідновлюваних ресурсів, вбачає, що 

практика повторного використання ресурсів 

та відновлення старих продуктів (а не 

викидання їх) є нормою. Це гарантує, що ми 

використовуємо менше невідновлюваних 

ресурсів; 

- знижує викиди вуглецю – 

запровадження у циркулярній економіці 

управління матеріалами (наприклад 

виробництво та утилізацію матеріалів) 

сприяє зменшенню до двох третин викидів 

парникових газів; 

- прагне до нульових відходів - 

повторне використання ресурсів і продуктів, 

веде до моделі без відходів, а це в свою 

чергу вигідно всім. Нуль відходів означає 

менше пластику в океані, менше сміття в 

наших океанах і менше звалищ. Це також 

означає, що менша потреба у видобутку 

обмежених ресурсів; замість цього ми 

використовуємо їх повторно; 

- надає переваги для споживача – 

завдяки повторному використанню 

матеріалів це перешкоджає таким практикам, 

як планове старіння, що означає, що ваші 

вироби слугуватимуть довше. Також 

з’явиться багато нових типів 

промисловості. Це означає, що буде багато 

нових робочих місць; 

- відкриває нові можливості для 

розвитку бізнесу – разом із більшою 

доступністю роботи з’являється більше 

можливостей для бізнесу (наприклад, ремонт 

старих речей, збір використаних ресурсів, 

таких як одяг чи електроніка тощо). 

Циркулярна економіка також впливає на 

виникнення соціальних переваг, особливо у 

країнах з низьким рівнем доходу, оскільки 

інтеграція неформальних збирачів сміття у 

офіційний збір відходів забезпечує безпеку 

роботи та справедливу заробітну плату.  

Водночас вона стала відомою та визнаною 

моделлю серед компаній, регіонів, міст та 

неурядових організацій по всьому світу – від 

Китаю та Латинської Америки до ЄС та 

США. Однак не менше обговорюється те, що 

концепція циркулярної економіки зазнала 

великої критики як з боку практиків, так і з 

боку дослідників [29]. З приводу цього 

дослідниками [5;12;15;29] встановлено такі 

недоліки (зауваження) щодо впровадження 

концепції циркулярної економіки регіону: 
 через велику розповсюдженість цієї 

концепції існує неможливість виміряти її 

вплив на всі сфери економіки регіону, а 

саме: вона включає все: від систем 

переробки, оренди, заміни продуктів, послуг 

до розробки додатків для економіки 

спільного використання тощо; 

 ігнорування, як правило, раніше 

накопичених матеріалів і ресурсів у регіоні. 

Зокрема, циркулярна економіка зводиться до 

питання вибору між лінійними та круговими 

продуктами та нехтує фізичними законами 

щодо фізичних обмежень матеріалів та 

складності відходів;  

 підприємства розвивають циркулярну 

діяльність лише для частини своєї 

операційної діяльності. По-перше, це може 

бути пов’язано зі складністю розширення 

пілотних проектів. По-друге, часто це лише 

невелика частина діяльності підприємства, 

яка ґрунтується на принципах циркулярної 
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економіки, тоді як основна діяльність 

продовжується як зазвичай; 

 слабкі знання про вплив циркулярної 

економіки на навколишнє середовище 

ускладнюють процес вимірювання цього 

впливу особливо в довгостроковій 

перспективі та в більших географічних 

масштабах.  Саме тому, вважають, що 

циркулярна економіка лише затримує, а не 

усуває негативний вплив лінійної економіки 

на навколишнє середовище; 

 ця концепція має переважно 

дискусійний характер проблеми про 

споживання ресурсів тому, що немає 

жодного зв’язку з тим, як ця концепція 

приведе до більшої соціальної 

справедливості; 

 циркулярна економіка деполітизує 

промислову та екологічну політику, 

одночасно зміцнюючи владу ринку та 

бізнесу.  Це приваблива концепція, яка 

обіцяє, що від її реалізації виграють усі. Це 

дає змогу обговорювати синергію, 

безпрограш і можливості, а не компроміси, 

проблеми та обмеження. 

По суті циркулярна економіка має на меті 

спроєктувати процес переробки відходів. 

Насправді, ідея циркулярної економіки 

вказує нам на те, що не існує такого поняття, 

як відходи. Щоб цього досягнути у 

виробництві продуктів, потрібно 

використовувати довговічні, якісні 

матеріали, які будуть оптимізовані для циклу 

розбирання та повторного використання, що 

спростить у майбутньому їх обробку, 

трансформацію або оновлення  [30].  

Тому концепція циркулярної економіки 

регіону, на нашу думку, не повинна бути 

обмежена виключно тільки переробкою 

відходів наприкінці (рециклингом). Навпаки, 

вона повинна постійно розширюватися за 

рахунок пропонованих інновацій на всіх 

етапах життєвого циклу товарів і послуг у 

поєднанні з взаємодією між усіма 

стейкхолдерами. Водночас, концепція визнає 

важливість того, що економіка регіону 

повинна працювати ефективно в усіх 

масштабах – для великого та малого бізнесу, 

для організацій та окремих осіб, при цьому 

створюючи та відновлюючи загальне 

здоров’я екосистеми регіону.  

У своїй основі циркулярна економіка 

черпає натхнення з природних систем.  

Для переходу та розвитку циркулярної 

економіки у регіонах необхідно  

впроваджувати сім принципів переходу, які 

наведено на рис. 2. 

Загалом, циркулярна економіка керується 

природною системою, яка, здається, 

ефективно працює тисячі років. Зазначені 

принципи є простими, але вимагають 

глибокого розуміння всіх сторін – урядів, 

компаній, окремих осіб, вони повинні 

працювати разом, щоб зробити циркулярну 

економіку реальністю. Поряд з цим, перехід 

до циркулярних принципів закликає 

регіональні органи влади до впровадження 

нових бізнес-моделей, нових режимів 

поведінки споживачів та прийняття нових 

рішень для перетворення відходів на 

ресурси. Якщо ми зможемо зменшити 

затори, усунути відходи та знизити витрати, 

вища економічна продуктивність і нове 

зростання дозволять містам процвітати. Нові 

можливості для бізнесу сприятимуть 

розвитку навичок і робочих місць. Таким 

чином, результатом циркулярної економіки 

регіону стане створення екоміст, 

екосуспільства, а зокрема й екорегіону.  

Перехід до циркулярної економіки 

вимагає масових системних змін у регіоні. 

Запровадження справжньої циркулярної 

економіки в регіоні вимагатиме великих 

зусиль від окремих осіб, підприємств та 

урядів. На регіональному рівні перехід до 

циркулярної економіки варто починати від 

законодавчого регулювання, упровадження 

технологій та інновацій, фінансування і 

ведення нових стандартів, до формування 

готовності суспільства загалом змінювати 

свої звички у напрямі широкого 

використання циркулярних продуктів, 

створення нових платформ і схем взаємодії 

виробників і споживачів циркулярних 

товарів [5].   
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Рис. 2. Принципи переходу регіону до циркулярної економіки 

Поряд з цим, регіональні органи влади 

відіграють важливу роль у запуску та 

прискоренні переходу до циркулярної 

економіки, показуючи своїм прикладом, 

встановлюючи чіткі рамки умов або 

безпосередньо підтримуючи місцевих і 

регіональних зацікавлених сторін у 

«зеленішій» економіці. Без сумніву, 

циркулярна модель є найбільш вдалим 

способом збереження ресурсів і матеріалів, а 

відтак шляхом до постійного економічного 

росту регіону. 

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Циркулярна економіка регіону  

пропонує новий, більш раціональний підхід   

до поводження з ресурсами, у тому числі і з 

відходами. Економіка замкненого циклу 

сприяє сталому управлінню природними 

ресурсами та допомагає формувати більш 

стійке, процвітаюче та стійке майбутнє для 

всіх. Для реалізації циркулярної економіки 

регіону потрібно забезпечити необхідні 

умови управління і наявні економічні умови, 

а саме: оновлення нормативно-правової бази; 

узгоджена політика, поінформовані та 

залучені зацікавлені сторони; моніторинг та 

оцінка прогресу та результатів; створені чіткі 

та надійні бізнес-інкубатори. Зараз настав 

час повною мірою скористатися багатьма 

можливостями регіону, щоб створити 

систему, яка може довгостроково працювати 

на економіку, суспільство та навколишнє 

середовище.  
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У перспективі подальших досліджень є 

фундаментальні зміни, які виходять за рамки 

простого «коригування» екологічних 

наслідків економічної діяльності, для 

глибокого переосмислення способів 

виробництва та споживання суспільством.  
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В. С. Шебанин, Г. А. Решетилов. Циркулярная экономика региона: теоретический 

аспект  
 

В статье раскрыта сущность понятия «циркулярная экономика» и предложено собственное 

определение этого понятия как способ экономического развития, где ценность продуктов, 
материалов и ресурсов сохраняется как можно дольше, а отходы значительно уменьшаются или 

даже исключаются. Рассмотрена реализация модели циркулярной экономики, в основе которой 

лежат R-принципы ее реализации. Обосновано, что основными сферами развития циркулярной 

экономики региона есть строительство, мобильность и транспортировка, еда, продукты и услуги. 

Обозначены преимущества от реализации циркулярной экономики региона. 

Ключевые слова: цикличность, циркулярная экономика, регион, модель циркулярной 

экономики, преимущества. 

 

 

V. Shebanin,  G. Reshetilov. Circular economy of the region: theoretical aspect 
 

The article reveals the essence of the concept of "circular economy" and offers its own definition of 

this concept as a way of economic development, where the value of products, materials and resources is 
preserved as long as possible and waste is significantly reduced or even eliminated. The implementation of 

the circular economy model, which is based on the R-principles of its implementation, is considered. It is 

substantiated that the main areas of development of the circular economy of the region are construction, 

mobility and transportation, food, products and services. The benefits of implementing a circular economy in 

the region are outlined. 

Keywords: cyclicity, circular economy, region, circular economy model, advantages. 

https://doi.org/10.23939/smeu2020.01.107
https://doi.org/10.4324/9781849772778

	ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
	УДК 332.338     DOI: 10.31521/2313-092X/2021-4(112)-1
	ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА РЕГІОНУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
	В. С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, академік НААН
	ORCID ID: 0000-0002-0391-396X
	Г. О. Решетілов, здобувач
	ORCID ID: 0000-0002-3691-7975
	Миколаївський національний аграрний університет
	У статті розкрито сутність поняття «циркулярна економіка» та запропоновано власне визначення цього поняття, як спосіб економічного розвитку, де цінність продуктів, матеріалів і ресурсів зберігається якомога довше, а відходи значно зменшуються або наві...
	Ключові слова: циклічність, циркулярна економіка, регіон, модель циркулярної економіки, переваги.
	Постановка проблеми. Циркулярній економіці приділяється все більше уваги як новій соціально-економічній парадигмі оптимізації використання ресурсів в країні. На сьогодні міста, де люди живуть, працюють, споживають і розпоряджаються, відіграють фундаме...
	питання дослідження сутності «циркулярна економіка», визначення її інструментів та моделей для національної економіки.
	Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблематики впровадження основ циркулярної економіки в межах країни, регіону, міста входить у коло інтересів як закордонних, так і українських учених. Так, загальні теоретичні питання впровадження ...
	Метою статті є дослідження теоретичних засад поняття «циркулярна економіка», визначення її моделей, окреслити основні переваги циркулярної економіки на регіональному рівні.
	Виклад основного матеріалу. Регіони мають відігравати ключову роль як стимулювачі, посередники та сприяють розвитку циркулярної економіки. На відміну від традиційної економіки, циркулярна економіка є найбільш вдалим способом збереження ресурсів і мате...
	Існує багато визначень циркулярної економіки. Циркулярна економіка – це економічна модель, яка була вперше запропонована в середині 1960-х років як засіб забезпечення того, щоб ресурси, які надходять в економіку, могли залишатися її частиною якомога д...
	В економічній літературі вперше поняття «циркулярна економіка» було запропоновано у 1990 році науковцями Д. Пірсом і Р. Тернером, які зазначили, що Земля є замкнутою економічною системою, в якій економіка і навколишнє середовище характеризуються не лі...
	Для початку зазначимо, що циркулярність означає ефективне повторне використання та переробку ресурсів, матеріалів та продуктів у замкнутих циклах. Іншими словами, циркулярність – це економічна модель, яка представляє сталий розвиток як перехід від лін...
	1) замикання ресурсних циклів, що визначається відносно традиційної економічної системи;
	2) уповільнення циклів ресурсів і потоків матеріалів через продовження та посилення використання продуктів для утримання їх вартості з часом;
	3) звуження ресурсних циклів, що передбачає більш ефективне використання матеріалів, природних ресурсів та продуктів у лінійній системі.
	Циркулярну економіку можна реалізувати цілісно, але водночас в основі кожної міської системи є риси циркулярної економіки [10].
	На думку вітчизняних науковців, зокрема В. В. Лойко, циркулярна економіка передбачає більш дбайливе використання як природних ресурсів, так і речей, які вже створено та використовуються у побуті людей. Авторка вважає, що перехід на циркулярну економік...
	Колектив авторів Дж. Кірхерр, Д. Рейке, М. Хеккерт поняття «циркулярна економіка» розглядають як економічну систему, яка ґрунтується на бізнес-моделях, що передбачають альтернативне повторне використання з метою досягнення сталого розвитку, збереження...
	Циркулярну економіку як таку, що передбачає повторне використання сировини та продукції, які в результаті залишатимуться в обігу якомога довше, а їх цінність буде максимальною, визначає І. Кульчицька. Таким чином, авторка звертає нашу увагу на те, що ...
	М. Гайсдорфер [8, С. 757-768] вважає, що циркулярна економіка – це регенеруючи система, в якій витрати ресурсів, викиди і втрати енергії мінімізуються за рахунок закриття і зменшення матеріальних і енергетичних циклів.
	Ми погоджуємося з визначенням  Хаасу В., Краусманна Ф., Віденгофера Д., Хайнца М., які під циркулярною економікою розглядають просту, але переконливу стратегію, яка спрямована на зменшення як споживання вихідних матеріалів, так і випуску відходів шлях...
	Аналіз наукових доробок щодо циркулярної економіки [1,5,12,24,31], надав нам можливість сформувати власне бачення цього поняття, яке полягає в тому, що циркулярна економіка – це спосіб економічного розвитку, де цінність продуктів, матеріалів і ресурсі...
	В умах четвертої промислової революції (Революція 4.0, Індустрія 4.0) простежується чіткий зв'язок з циркулярною економікою, в основі якого лежить зменшення негативного впливу людини на навколишнє середовище (зміни клімату, накопичення величезних обся...
	Циркулярна економіка заснована на принципах 3R:
	1. Reduce – скорочення використання природних ресурсів, підвищення ефективності виробництва;
	2. Reuse – повторне використання продукту за його основним призначенням;
	3. Recycle – переробка матеріалів для отримання продуктів такої або нижчої якості.
	Поряд з цим, у 2018 р. Всесвітнім економічним форумом було значно розширено принципи циркулярної економіки, і зараз ми маємо 10R модель, в якій чітко прослідковується спадкоємність моделі «3R моделі», що виражається у збереженні ключових елементів сис...
	4. Refuse – відмова виробляти продукт за «екологічно брудною» технологією, пропозиція іншого продукту;
	5. Rethink – переосмислення напрямів використання продукту його обмін або спільне використання;
	6. Repair – ремонт та технічне обслуговування дефектного виробу з подальшим його використанням;
	7. Refurbish – відновлення старого продукту для його подальшого споживання;
	8. Remanufacture – повторна обробка та застосування частини старого виробу у новому продукті;
	9. Repurpose – переорієнтація частини старого виробу у новому продукті на інше призначення;
	10. Recover – спалювання матеріалів із відновленням енергії, втраченої на їх виробництво.
	Отже, більшість вибирають спрощений варіант циркулярної економіки заснований на принципах 3-R, оскільки не кожен «R» підходить для кожного бізнес-процесу та є більш керованим. Тим самим, модель 10-R працює наступним чином; чим вище R-драбина, тим менш...
	Перехід від 3-R моделі до 10-R моделі змушують нас свідомо думати про сировину, яку використовуємо у процесі проєктування.
	Рис. 1. Модель 10R – принципи циркулярної економіки
	Циркулярна економіка є трансформаційною, системною та функціональною. По-перше, це передбачає зміну поведінки та культури в напрямку різних шляхів виробництва та споживання, нові моделі бізнесу та управління під спільну відповідальність між рівнями вл...
	Зауважимо, що перехід до циркулярної економіки впливає на різні сфери політики та рівні управління регіону, починаючи від мобільності, сільського господарства, землекористування та управління відходами, на розвиток бізнесу та освіту споживачів, що сто...
	1. Reduce
	2. Reuse
	3. Recycle
	3R-модель
	4. Refuse
	8. Remanufacture
	5. Rethink
	6. Repair
	7. Refurbish
	9. Repurpose
	10. Recover
	10R - модель
	Циркулярна економіка
	Перш ніж поширитися на національний та міжнародний рівень, циркулярна економіка повинна поєднуватися з розвитком регіональної економіки. Тільки у випадку, коли починаючи від одного населеного пункту, а потім поширюючись на всю територіальну громаду, п...
	Європейський Союз виробляє понад 2,5 мільярдів тон відходів щороку. Наразі вона оновлює своє законодавство щодо поводження з відходами, щоби сприяти переходу до більш стійкої моделі, відомої як кругова економіка. Дослідження Європейської комісії в 201...
	- покращена безпека ресурсів і зменшена залежність від імпорту призведе до зниження попиту на первинну сировину матеріалів;
	- зменшення впливу на навколишнє середовище, у тому числі різке скорочення викидів парникових газів;
	- економічні вигоди, включаючи нові можливості для зростання та інновацій, а також економію, пов'язану з підвищенням ефективності використання ресурсів;
	-  соціальні переваги – отримуються від створення нових робочих місць на всіх рівнях кваліфікації до змін у поведінці споживачів, що ведуть до кращих результатів щодо здоров’я та безпеки [13].
	Регіони відіграють важливу роль у круговому переході. По-перше, вони виконують основні обов’язки у ключових секторах економіки кругового циклу, таких як транспорт і тверді відходи. По-друге, це лабораторії для інновацій та експериментів. По-третє, міс...
	У регіонах циркулярна економіка передбачає системний зсув, при якому: надаються послуги, з ефективного використання природних ресурсів як первинних матеріалів та оптимізація їх повторного використання; економічна діяльність планується та здійснюється ...
	Фінансова підтримка в реалізації циркулярної економіки регіону може мати різні форми, такі як гранти, позики, податкові пільги або інвестиційні гарантії, які пропонуються безпосередньо державним сектором або надаються через інших суб’єктів (наприклад,...
	Здійснюючи обмін знаннями, організовуючи заходи або створюючи платформи обміну, регіони можуть ініціювати та сприяти діяльності інших місцевих та регіональних суб’єктів, таких як бізнес та комунальні підприємства, університети та дослідницькі центри, ...
	У процесі дослідження нами  визначено переваги циркулярної економіки регіону:
	Циркулярна економіка також впливає на виникнення соціальних переваг, особливо у країнах з низьким рівнем доходу, оскільки інтеграція неформальних збирачів сміття у офіційний збір відходів забезпечує безпеку роботи та справедливу заробітну плату.
	Водночас вона стала відомою та визнаною моделлю серед компаній, регіонів, міст та неурядових організацій по всьому світу – від Китаю та Латинської Америки до ЄС та США. Однак не менше обговорюється те, що концепція циркулярної економіки зазнала велико...
	По суті циркулярна економіка має на меті спроєктувати процес переробки відходів. Насправді, ідея циркулярної економіки вказує нам на те, що не існує такого поняття, як відходи. Щоб цього досягнути у виробництві продуктів, потрібно використовувати довг...
	Тому концепція циркулярної економіки регіону, на нашу думку, не повинна бути обмежена виключно тільки переробкою відходів наприкінці (рециклингом). Навпаки, вона повинна постійно розширюватися за рахунок пропонованих інновацій на всіх етапах життєвого...
	У своїй основі циркулярна економіка черпає натхнення з природних систем.
	Для переходу та розвитку циркулярної економіки у регіонах необхідно  впроваджувати сім принципів переходу, які наведено на рис. 2.
	Загалом, циркулярна економіка керується природною системою, яка, здається, ефективно працює тисячі років. Зазначені принципи є простими, але вимагають глибокого розуміння всіх сторін – урядів, компаній, окремих осіб, вони повинні працювати разом, щоб ...
	Перехід до циркулярної економіки вимагає масових системних змін у регіоні. Запровадження справжньої циркулярної економіки в регіоні вимагатиме великих зусиль від окремих осіб, підприємств та урядів. На регіональному рівні перехід до циркулярної економ...
	Рис. 2. Принципи переходу регіону до циркулярної економіки
	Поряд з цим, регіональні органи влади відіграють важливу роль у запуску та прискоренні переходу до циркулярної економіки, показуючи своїм прикладом, встановлюючи чіткі рамки умов або безпосередньо підтримуючи місцевих і регіональних зацікавлених сторі...
	Висновки і перспективи подальших досліджень. Циркулярна економіка регіону  пропонує новий, більш раціональний підхід
	до поводження з ресурсами, у тому числі і з відходами. Економіка замкненого циклу сприяє сталому управлінню природними ресурсами та допомагає формувати більш стійке, процвітаюче та стійке майбутнє для всіх. Для реалізації циркулярної економіки регіону...
	У перспективі подальших досліджень є фундаментальні зміни, які виходять за рамки простого «коригування» екологічних наслідків економічної діяльності, для глибокого переосмислення способів виробництва та споживання суспільством.
	Список використаних джерел:
	В. С. Шебанин, Г. А. Решетилов. Циркулярная экономика региона: теоретический аспект
	В статье раскрыта сущность понятия «циркулярная экономика» и предложено собственное определение этого понятия как способ экономического развития, где ценность продуктов, материалов и ресурсов сохраняется как можно дольше, а отходы значительно уменьшаю...
	Ключевые слова: цикличность, циркулярная экономика, регион, модель циркулярной экономики, преимущества.
	V. Shebanin,  G. Reshetilov. Circular economy of the region: theoretical aspect
	The article reveals the essence of the concept of "circular economy" and offers its own definition of this concept as a way of economic development, where the value of products, materials and resources is preserved as long as possible and waste is sig...
	Keywords: cyclicity, circular economy, region, circular economy model, advantages.

