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 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 нову систему,
що отримала назву «зелена економіка».

 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
гальмувати 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.



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.



Напрями діяльності при впровадженні циркуляційної економіки







 𝑅 = σ𝑖=1
𝑚 σ𝑗=1

𝑛 σ𝑘=1
𝑞

𝑃𝑖𝑗(𝑅) 𝐸𝑖𝑗𝑘

 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.



 W = σ𝑖=1
𝑛 (𝑈 + 𝑉 + 𝑂 + I + P + E − S),                                  

 𝑊 → 𝑚𝑎𝑥;

 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.



 𝐸 =
σ𝑖=1
𝑛 бл.

σ𝑗=1
𝑛 небл.

=
𝑆𝑙𝑔+𝑆𝑙+𝑆𝑠𝑡+𝑆𝑣+𝑆𝑧𝑝+𝑆𝑧𝑘

𝑆ℎ𝑝+𝑆𝑑+𝑆𝑣𝑖𝑑+𝑆𝑟+𝑆𝑝𝑟+𝑠𝑖𝑛
,        

 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).
 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, землі 

водного фонду (Sv ), 
 Землі заповідників (Szp), 
 заказників (Szk) і т. п.
 До елементів, негативного впливу належать такі площі антропогенно змінених територій: 
 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:

𝐾𝑧𝑛 =
σ 𝑆𝑖∗𝐾𝑧𝑛∗𝐾𝑔𝑚

𝑆𝑜
,

де Si - територія, яку займає окремий біотехничний елемент (км2 або га);

Kzn - коефіцієнт, що характеризує екологічну значимість елемента;

Кgm- коефіцієнт, який враховує геолого-морфологічну стійкість рельєфу місцевості;

So - загальна площа досліджуваної території.



 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), 

 витрати на утримання об’єкту і податкові відрахування (Pd).

 𝐼 = σ𝑛=1
𝑁 𝐼𝑛−𝑂𝑢𝑡−𝐸𝑖−𝐾𝑎∗𝑆−𝑃𝑑

(1+𝑟)𝑛
,                                           

 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).



 𝐾𝑎 = σ𝑛=1
𝑁 Р

𝑃𝑛
,                                                                 

 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).



Модель ефектів і витрат від 
антропогенового впливу на екосистему





 де µ – ставка дисконтування;

 I – обсяг інвестувань у переробку сміття;

 pa – вартість аграрної продукції з одиниці площі;

 c – тіньова вартість 1 га землі, використаної під сміттєзвалище.

 Дріб у дужках – відношення дисконтного потоку доходу від використання земель 
сільськогосподарського призначення площею 1 га (pa) до тіньової вартості 1 га 
землі, використаної під сміттєзвалище (c). 

 Це відношення в сучасних умовах суттєво менше від 1. 

/
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Назва Необхідність контролю на

часовому інтервалі

Зміст Інструмент

Введення системи

«репутації» та

«зворотного зв’язку»

Щоквартально. За допомогою

зворотного зв’язку та

інформаційних систем та ресурсів

Більшість компаній дбає про покращення репутації на зовнішніх та внутрішніх ринках,

створює позитивне амплуа, розвиває сітку зв’язків та партнерів, максимізує позитивний

досвід користувачів у прибутку.

Мережа інтернет, де існують рейтинги, можливість

залишити відгук, соціальні мережі, опроси,

анкетування, наявність на довгостроковому

інтервалі задоволених працівників, партнерів та

користувачів.

Введення автоматизації

робочих процесів,

цифровізація,

унеможливлення

тіньових грошових

потоків, створення

системи «відкритих

даних»

Щотижнево. Перевірка звітів,

коректності роботи, процесів, що

відбуваються на підприємстві при

вільному доступі до даних.

При координації всіх процесів, що відбуваються на підприємстві та прозорості даних,

використання зручних інформаційних систем швидкість виконання роботи зростає

разом з результативністю, що покращує економічні показники. Кошти, що звільнюються

доцільно витрачати на впровадження екологічно та інноваційно активних технологій.

При збільшенні прибутку зменшується потреба у тіньових операціях та збільшується

відкритість даних.

Новітні технології, CRM-системи, системи

автоматизації управління, обліку, звітності,

наявність вільного доступу до всієї інформації.

Збільшення

інвестиційної

привабливості

Щоквартально. Аналіз інвестиційної

активності та привабливості

підприємства.

Дана концепція розглядає традиційні та інноваційні форми розвитку з точки зору

залучення інвестицій та їх використання. Екологічний та інноваційний бізнес є більш

привабливим та має більші строки амортизації і більший горизонт планування, за

рахунок чого зменшуються додаткові ризики. Інтенсивність інвестиційної діяльності

збільшує обороти та довіру до компанії.

Постійний аналіз інвестиційної привабливості,

створення умов для залучення коштів, відкритість

для інвесторів та ефективність використання

грошових ресурсів.

Введення оцінки

взаємозв’язків

Щорічно. Оцінка всіх взаємозв’язків

підприємства та наявність впливів

як на підприємство, так і навпаки.

Дозволяє оцінити соціальну відповідальність бізнесу. Аналізує економічні, соціальні,

екологічні, культурні, політичні впливи. При наявності негативних екстерналій,

спроможність та бажання їх нейтралізувати та повернути екосистему до попереднього

стану (нульової точки). Показує силу, масштаб і наслідки перехресного впливу

стейкхолдерів екосистеми. Вивчає екосистеми інструментами штучного інтелекту на

основі аналізу ефективності використання ресурсів, потенціалу та міжнародного

співробітництва.

Наявність синергетичних ефектів, єдність і

відмінність у світових тенденціях, наявність

кількісних показників, що характеризують вплив

підприємства на інші системи (особливо негативний

вплив). У грошовому еквіваленті ціна повернення

системи, що зазнала впливу до нульової точки.

Збільшення рівня

мережевої пов'язаності,

відповідей на запити

актуальних і потенційних

споживачів екосистемних

товарів і послуг.

Щотижнево. Підвищення кількості

запитів та оперативна відповідь на

них і впровадження швидких змін у

процеси підприємства. Збільшення

швидкості реакції на зміни.

Розширення ринків збуту, зв’язків, участь у міжнародних проектах, постійне навчання та

вдосконалення покращує освіченість персоналу, змінює погляди та швидкість

впровадження нововведень. Оперативне реагування на запит споживачів чи зміни

робить управління підприємством гнучким та сучасним, дає можливість бути лідером та

започатковувати тенденції.

Участь у міжнародних конференціях, проектах,

контроль за нововведеннями і їх впровадження,

обернений зв'язок та швидка реакція на звернення.

При збільшенні кількості гравців, зростає кількість

зв’язків між ними та зростають можливості кожного.

Введення системи «час-

гроші-майбутнє»

Щоденно. Проведення щоденного

моніторингу всіх систем та побудова

прогнозів на майбутнє з

дослідженням впливу на екосистему,

постійний контроль можливих

наслідків від діяльності.

Введення постійної комунікації підрозділів та контроль за їх діяльністю з побудовою

прогнозу на майбутнє та спрямування у довгостроковій перспективі впровадження

інновацій та екологічність.

Розгляд кожного підприємства як багаторівневої структури, де завжди можливо

підвищення кваліфікації та покращення умов роботи. Створення рекламного контенту,

що спрямований на побудову довгострокових та екологічних проектів.

Введення тайм-менеджменту для всіх робітників та

формування довгострокового мислення, яке

базується на турботі за всім оточуючим

довгостроково та турботою про навколишнє

середовище і життя майбутніх поколінь. Виховання

цінностей, високо культурного суспільства, основане

на взаємодопомозі, повазі, турботі, екологічних

цінностях та любові до світу і всього навколо. .
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Карта земного покриву з
зазначеними звалищами сміття в
оточенні сільськогосподарських
полів (червоним позначено
розтушування полігону ТПВ-5), яку
пропонується використовувати для
аналізу і контролю над діяльністю
населення.



 1 – перехід до ринку землі; 

 2 – відміна ПДВ на імпорт технологій з переробки
сміття; 

 3 – відміна податку на прибуток підприємств з 
переробки сміття; 

 4 – інформування суспільства про стан зовнішнього
середовища; 

 5 – впровадження штрафних санкцій за несортування
побутових відходів; 

 6 – сортування сміття; 

 7 – громадський контроль за діяльністю органів
місцевої влади; 

 8 – визначення характеристик підприємств з 
переробки сміття; 

 9 – виділення площ під складування та переробку
сміття; 

 10 – інвестування у переробку сміття.



Ефективність повної утилізації відходів з позиції суспільного добробуту для України розраховується:

 де ∆W – приріст функції суспільного добробуту;

 ∆S – зростання витрат на утилізації відходів.

Зростання витрат у випадку повної утилізації дорівнює сумі наступних складових:

∆S=∆S1+∆S2+∆S3+∆S4 ,

 ∆S1 – зростання часових витрат населення на сортування відходів (у грошовому еквіваленті);

 ∆S2 – проведення кампанії з інформування населення у мас-медіа відносно доцільності впровадження повної утилізації сміття;

 ∆S3 – додаткові технічні витрати;

 ∆S4 – інвестиції у переробку сміття (придбання обладнання та технологій).





 При впровадженні на території всієї України рекламних акцій, освітніх програм для зміни
екологічної культури, корегування законодавчих актів, збільшення штрафів та санкцій за
недотримання вимог та одночасне інвестування у перебудову екстенсивних підприємств на
технологічно інноваційні і чисті та побудову заводів з утилізації відходів за фракціями,
можливо змінити економічну систему, що склалась на циркуляційну економіки через 10
років.

 При негативному сценарії Україна так і залишиться впродовж майбутніх 10 років країною,
що розвивається з низькими показниками якості життя, що постійно знижуються за
рахунок використання застарілих технологій, підвищеним рівнем захворюваності та
низькою тривалістю життя. В цьому випадку Україна на світовій арені може розглядатися
як сировинна країна, а її населення – низькооплачувана робоча сила, країна, що є зоною
впливу інтересів інших країн та країна, що керується ззовні.

 Найгіршим сценарієм вважаємо ситуацію, коли небезпечні відходи та екологічно небезпечні
підприємства почнуть розташовувати на території України та використовувати її
природний потенціал в якості місця обсервації, наукових дослідів з непередбачуваним
ефектом чи передбачуваним негативним зовнішнім ефектом, територією військових
конфліктів.



За допомогою зазначених моделей можна вирахувати екологічне навантаження від
антропогенної діяльності, визначити завдані збитки та проаналізувати ступінь

впровадження економіки замкненого циклу в країні чи регіоні. 

Технології та стратегії впровадження циркуляційної економіки розроблено та 
частково впроваджено у розвинутих країнах, зокрема в Німеччині, тому для України

можлива їх адаптація під внутрішні можливості та потреби, що зменшить ризики
при нововведенні. 

Еволюція економіки країн необхідна для синхронного розвитку світової економіки
та збільшення потенціалу України і покращення якості життя населення


