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Шкуренко О. В. Циркулярна економіка як передумова формування інноваційних платформ сталого розвитку 
суб’єктів підприємницької діяльності

Мета статті полягає у визначенні, обґрунтуванні та підтвердженні економічної доцільності формування нової моделі циркулярної економіки 
як інноваційної платформи сталого розвитку. У результаті дослідження було встановлено, що стратегічним пріоритетом сталого розвитку 
держави є формування якісно нової моделі розвитку національної економіки на основі симбіозу циклічної й екологічної економік, що сприяє вико-
ристанню локальних ресурсів для задоволення потреб економіки та забезпечує формування замкнутих матеріально-ресурсних циклів. Доведено, 
що циркулярна економіка являє собою новий підхід, що базується на можливості відтворення, повторного використання результатів праці після 
їх модернізації. Виокремлено принципи економіки замкненого циклу, а саме: виробництво довговічної та надійної продукції; можливість ремонту; 
повторне використання; модернізація та оновлення; рециклінг; сумісне використання; віртуалізація продукції. Виокремлено загальні ознаки та 
відмінності теорії циркулярної економіки. Акцентовано увагу на тому, що при формування нової моделі циркулярної економіки необхідно врахову-
вати та пов’язувати розвиток екологічних інновацій і, відповідно, екологічної економіки. Однак подальшого ґрунтовного дослідження потребує 
визначення впливу екологічної економіки на нову модель циркулярної економіки. 
Ключові слова: циркулярна економіка, економіка замкненого циклу, сталий розвиток, національна економіка, інноваційна платформа, нова мо-
дель розвитку.
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Shkurenko O. V. Circular Economy as a Prerequisite for the Formation of Innovative Platforms in the Sustainable Development of Entrepreneurs
The article is aimed at defining, substantiating and justifying the economic feasibility of forming a new circular economy model as an innovative platform for 
sustainable development. As a result of the research, it is determined that the strategic priority of sustainable development of the State is the formation of 
a qualitatively new model of development of the national economy on the basis of a symbiosis of the circular and environmental economies, facilitating the 
use of local resources to meet the needs of the economy and ensuring the formation of the closed material and resource cycles. It is proved that the circular 
economy is a new approach based on the possibility of reproduction, reuse of labor results after their modernization. The principles of closed-loop economy 
are distinguished as follows: production of durable and reliable products; possibility of repair; reuse; modernization and upgrades; recycling; compatible use; 
virtualization of production. The general features and differences of the theory of circular economy are singled out. It is emphasized that when forming a new 
model of circular economy, it is necessary to take into account and link the development of environmental innovations and, accordingly, the ecological economy. 
However, determining the impact of the environmental economy on the new model of circular economy requires further thorough research.
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Стратегічним пріоритетом сталого розвитку 
держави є формування якісно нової моделі 
розвитку національної економіки на основі 

симбіозу циклічної й екологічної економік, що сприяє 
використанню локальних ресурсів для задоволення 
потреб економіки та забезпечує формування замкне-
них матеріально-ресурсних циклів. Циклічність є од-
нією із форм динаміки розвитку соціально-економіч-
ної системи різних рівнів управління. 

Особливого значення набувають дефініції «ци-
клічна економіка», «циклова економіка», «цирку-
лярна економіка», «економіка замкненого циклу», 
«екологічна економіка», взаємозв’язок яких є визна-

чальним чинником забезпечення сталого розвитку 
національної економіки. Тому, в умовах динамічного 
зовнішнього середовища, посилення ознак висна-
ження ресурсів і нестійкого розвитку національної 
економіки, з’являється потреба у формуванні нової 
економічної моделі «циркулярної» економіки. 

Науковій проблематиці, пов’язаній з методо-
логічними та прикладними аспектами циклічності 
розвитку складних соціально-економічних систем, 
присвячена велика кількість наукових публікацій. 
Серед основоположників слід акцентувати увагу на 
дослідженнях К. Жугляра [1], С. Кузнеця [2], М. Кон-
дратьєва [3], Й. Шумпетера [4], У. Мітчела [5], М. Ту-
ган-Барановського [6], Л. Мендельсона [7] та інших. 
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Дослідження щодо формування циркулярної 
економіки проводили як вітчизняні, так і закордон-
ні науковці, а саме: О. Алімов [8], В. Андерсон [8], Н. 
Андрєєва [8], В. Геєць [9], А. Чухно [10], Х. Нгуєн [11],  
М. Зілс [11], М. Стачті [11].

Наукову проблему щодо модернізації стало-
го розвитку промислових підприємств під впливом 
кризових явищ, а також формування моделі цирку-
лярної економіки в промисловості ґрунтовно вивча-
ли Н. Гахович [12], В. Прохорова [13], В. Проценко 
[13], Л. Шинкарук [12].

Аналіз результатів досліджень, присвячених 
питанням циклічної економіки, дозволив визначити 
відсутність єдиного підходу до формування взаємодії 
циклічної та екологічної економік, що зумовило акту-
альність і практичну значущість обраного напрямку 
дослідження.

Метою статті є визначення, обґрунтування та 
підтвердження економічної доцільності формування 
нової моделі циркулярної економіки як інноваційної 
платформи сталого розвитку.

Циклічна економіка, економіка замкненого ци-
клу, економіка без відходів є регенеративною 
виробничою системою, являє собою новий 

підхід, що базується на можливості відтворення, по-
вторного використання компонентів результату пра-
ці після їх модернізації [14].

На думку засновниці Фонду Еллен Макартур 
(Ellen MacArthur), циркулярна економіка базується 
на принципах проєктування відходів і забруднень, 
утримання продуктів і матеріалів у використанні,  
а також відновлення природних систем [15]. Саме 
цей Фонд трансформував принципи циркулярної 
економіки в структуру, в якій розглядаються як біо-
логічні, так і технічні матеріали.

Циклічна економіка (circular economy, closed-
loop economy) є альтернативою класичної лінійної еко-
номіки, що заснована на принципі «виробництво –  
використання – утилізація». У лінійній економіці 
більша частина добутих природних ресурсів перетво-
рюється у відходи. У циклічній економіці ланцюжок 
«видобуток ресурсів – виробництво – споживання – 
утилізація» замкнена в безперервний цикл, в якому 
відходи служать поновлюваним ресурсом для вироб-
ництва. Багаторазове використання тієї ж сировини 
знижує шкоду навколишньому середовищу та скоро-
чує утворення відходів до 80% [16].

Фундамент концепції циклічної економіки 
сформулював американський економіст і соціолог 
Кеннет Боулдинг у 1966 р. в есе «Економіка майбут-
нього космічного корабля «Земля». Науковець нази-
вав свою теорію «відкритою економікою», а термін 
«циклічна» з’явився вже пізніше, в роботах західних 
економістів 1970–80-х років. За останні десятиліття 
інтерес до економіки замкненого циклу помітно ви-
ріс на тлі нафтових криз, вичерпання легкодоступних 

природних ресурсів і забруднення навколишнього 
середовища. Сьогодні підходи циклічної економіки 
активно використовують як бізнес по всьому світу, 
так і уряди, найбільш системно – європейські, завдя-
ки чому планується, що у 2030 р. сукупний щорічний 
дохід їх країн підвищиться на €1,8 трлн. Від впрова-
дження підходів економіки замкненого циклу зале-
жить досягнення багатьох Цілей сталого розвитку, 
прийнятих ООН у 2015 р., особливо – «Відповідальне 
споживання і виробництво», «Недорога і чиста енер-
гія», «Стійкі міста і населені пункти», «Боротьба зі 
зміною клімату», «Збереження морських екосистем і 
екосистем суші» [16]. Перехід до економіки замкне-
ного циклу потребує дотримання основних принци-
пів, що наведено на рис. 1.

Циркулярна економіка розглядається як еконо-
мічна модель, в якій як результати, так і власне проце-
си ресурсозабезпечення та виробництва плануються 
й організовуються таким чином, щоб максимізувати 
добробут людей і ефективність функціонування еко-
систем [17].

Перехід на циркулярну економіку потребує від 
виробників перегляду всього виробничого циклу,  
а від споживачів – широкого інформування. Сво-
єю чергою, це підвищує результативність діяльності 
компаній за рахунок використання концепції управ-
ління lean production, економії ресурсів та виробни-
цтва екологічно чистих продуктів. 

Останнім часом виникає гостра потреба у ви-
рішенні кола екологічних проблем, і саме 
однією із передумов реалізації концепції ста-

лого розвитку економіки на різних рівнях є викорис-
тання принципів циклічної економіки. У цих умовах 
важливо сформулювати завдання, що стоять перед 
науковою спільнотою, для своєчасного та системного 
їх вирішення. Як суспільна наука, економіка природо-
користування повинна не просто спиратися «на ре-
зультати теорії та практики пізнання законів природи 
та суспільства» [18], а й формувати вектор розвитку 
суспільних відносин з урахуванням нерозривної єд-
ності людини та природи.

Кожен виробник, приймаючи рішення щодо ви-
робництва продукту, заздалегідь продумує можливі 
шляхи його циркуляції в економічній системі. Якщо 
розглядати початковий етап життєвого циклу продук-
ту, слід акцентувати увагу на тому, що, приступаючи 
до проєктування, треба відповісти на питання про те, 
як буде утилізовано продукт і його упаковка. Це пови-
нно позбавити людство від відходів, для яких не існує 
технології повторного використання та переробки.

У наукових дослідженнях вченими виокремле-
но загальні ознаки та відмінності теорії циркулярної 
економіки, що візуалізовано на рис. 2.

Відповідно до рис. 2 слід зауважити, що при 
формуванні нової моделі циркулярної економіки не-
обхідно враховувати та пов’язувати розвиток еколо-
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Виробництво довговічної та надійної продукції – 
відмова від старіння1
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Можливість ремонту – максимально довге використання

Повторне використання – багатократне використання

Модернізація та оновлення – часткова заміна з метою
ресурсозбереження

Рециклінг – перероблення та поверення у виробничий 
цикл відходів

Сумісне використання – оренда

Віртуалізація продукції

Рис. 1. Принципи циркулярної економіки
Джерело: складено на основі [1–33].

гічних інновацій і, відповідно, екологічної економіки. 
Однак подальшого ґрунтовного дослідження потре-
бує визначення впливу екологічної економіки на нову 
модель циркулярної економіки. 

Згідно з дослідженнями Ellen MacArthur Trust 
[15], у глобальних масштабах перехід до економіки 
замкненого циклу дозволить: по-перше, скоротити 
споживання енергії та ресурсів до 25%; по-друге, відбу-
деться заміна первинних ресурсів вторинними на 50%; 
по-третє, збільшиться термін використання товарів.

Симбіоз екологічної та циркулярної економік і 
сталого розвитку потребує розроблення меха-
нізму взаємодії суб’єктів циркулярної еконо-

міки та інструментів, що забезпечують цю взаємодію. 
Формування нової моделі циркулярної економіки пе-
редбачає виклики у вигляді економічного, екологіч-

ного та соціального ефектів, що наведено в табл. 1.
Модель циркулярної економіки візуально наве-

дено на рис. 3.
Аналіз та узагальнення наукових доробок з 

проблеми циркулярної економіки дозволяє зробити 
висновок, що концепція циркулярної економіки пе-
редбачає виокремлення трьох рівнів: мікро-, мезо- та 
макрорівні циркулярної економіки. Реалізація прин-
ципів циркулярної економіки на макрорівні передба-
чає розроблення циркулярних стратегій, підвищення 
ролі державного регулювання та розроблення тех-
нологій замкнення економічного циклу, управління 
ресурсами та відходами [30; 31]. Глибина та характер 
циклу залежать від макрорівневої циклічної динаміки 
через вплив на структурні зміни, викликаючи пере-
розподіл ресурсів і створюючи умови для таких змін. 

Таблиця 1

Виклики циркулярної економіки

Ефект Прояв

Економічний 

– Скорочення витрат на сировину та матеріали;  
– більш раціональне використання продукції;  
– скорочення податків, платежів і штрафів за забруднення навколишнього середовища;  
– зростання репутаційного капіталу;  
– зниження ресурсоємності виробництва;  
– зниження витрат на утилізацію;  
– отримання додаткового прибутку від реалізації відходів і/або побічних продуктів

Екологічний 

– Використання відновлювальної сировини та матеріалів;  
– скорочення використання природної сировини та матеріалів;  
– зниження викидів, що забруднюють атмосферу, воду та ґрунт;  
– збереження природних екосистем

Соціальний – Створення нових робочих місць у сфері перероблення відходів та логістики рециклінгу;  
– зниження соціальної напруги внаслідок розвитку нових моделей споживання

Джерело: складено на основі [27; 28].
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Економіка замкненого циклу    

Промислова екологія  

– необхідність замкнення економічного циклу;   
– вплив замкненого циклу на конкурентоспроможність;  
– створення робочих місць;  
– збереження природних ресурсів;  
– скорочення утворення відходів

 

– імітація природних замкнених циклів;  
– конфігурування індустріальної інфраструктури як множина  

замкнених екосистем;  
– перехід від лінійної моделі економіки до замкненого циклу   

матеріалів та енергії;  
– максимізація використання відходів як входу інших виробничих 

процесів
 

– промислові кластери та синергія;  
– об’єднання традиційно розподілених галузей і виробничих систем

у колективну агломерацію;  
– забезпечення загальної конкурентоспроможності за рахунок 

 

обміну матеріалами, енергією, водою та полуфабрикатами
 

 

 

– екологічні й економічні переваги більш ефективних виробничих   
процесів;  

– повторна переробка та використання матеріалів  
 

 

– уникнення та скорочення обсягу та токсичності відходів і матеріалів;
– зберігання та відновлення всіх ресурсів без спалювання або 

 захоронення;
– скорочення відходів і зміна уявлення про відходи як проблеми

  на відходи як потенційний ресурс

 
Функціональна економіка

 

– більш раціональне та довше використання мінімальної кількості   
  ресурсів;  

– побудова нових бізнес-моделей  
 

W. R. Stahel (1997, 2010) [29, 30]

K. E. Boulding (1966) [19], W. R. Stahel, G. Reday-Mulvey (1981) [20] 

R. A. Frosch, N. E. Gallopoulos (1989) [21], H. Tibbs (1993) [22], 
J. Ehrenfeld, N. Gertler (1997) [23]

Індустріальний сімбіоз

N. B.  Jacobsen (2006) [24], M. R. Chertow (2007) [25]

Натуральний капіталізм

P. Hawken, A. B. Lovins, L. H. Lovins (2010) [26]

T. Curran, I. D. Williams (2012) [27], A. U. Zaman (2015) [28]

Нульові викиди

Рис. 2. Теорії циркулярної економіки
Джерело: складено на основі [19–30].

Своєю чергою, відповідно до стану соціально-
економічної системи макрорівня, яка знаходиться у 
фазі життєвого циклу «криза», синергетичний підхід 
полягає у використанні таких принципів (положень).

Дестабілізуючі фактори зовнішнього середови-
ща впливають на соціально-економічну систему, не 

викликаючи значних змін умов господарювання до 
тих пір, поки соціально-економічна система не досяг-
не критичної точки (точка біфуркації – точка струк-
турної трансформації), після чого виникає кілька на-
прямків (можливостей) подальшої еволюції (транс-
формації).
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Рис. 3. Модель циркулярної економіки
Джерело: авторська розробка.
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ЕКОЛОГІЧНА  ЦИРКУЛЯРНА 

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК 

ЕКОНОМІКА 

1. Напрямки еволюції соціально-економічної 
системи до точки біфуркації залежать від ви-
падкових факторів, які діють на нього в той 
момент, коли соціально-економічна система 
продовжує розвиватися по детерміністичних 
законах.

2. Якщо процес еволюції в точці біфуркації піде 
в напрямку «кризи», то в цій фазі життєвого 
циклу соціально-економічна система вже буде 
неспроможна самостійно перейти у фазу жит-
тєвого циклу «зростання» за рахунок ресурсів 
внутрішнього потенціалу, без надходження 
ресурсів ззовні та реорганізації.

4. Перехід соціально-економічної системи із 
фази «криза» в фазу життєвого циклу «зрос-
тання», після одержання ресурсу ззовні та ре-
організації можливий тільки стрибком, а вхід 
у фазу «криза» відбувався еволюційно.

З урахуванням викладеного вище модель синер-
гетичного підходу до опису моделі розвитку соціаль-

СЕС  

СЕС  

СЕС  

Точка біфуркації
(трансформації)

 
 

Дисипативність  

+ 

ф
лу
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уа

ці
ї –  

ф
лу
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уа

ці
ї 

Дисипативність  

Атрактор  

Атрактори  

Якісно новий стан 
СЕС  

ЕНТРОПІЯ  

Час
СЕС  СЕС  

Економічний цикл  

Криза  

Зміни, 
зрушення, 
реформи  

Зміни, зрушення, 
реформи  

СЕС  

Альтернативні шляхи
трансформації СЕС   

Рекурентність  

Стагнація  

Рецесія  

Рис. 4. Логіка трансформації моделі розвитку СЕС з позицій теорії синергії
Джерело: адаптовано автором.

но-економічної системи (СЕС), що знаходиться у фазі 
життєвого циклу «криза», можна зобразити таким 
чином (рис. 4).

Коротко прокоментуємо логіку структурної 
трансформації моделі розвитку СЕС з позицій теорії 
синергії. 

Соціально-економічні системи та їхні компо-
ненти зазнають впливу флуктуацій (змін, зру-
шень). У відкритих системах під впливом зо-

внішнього середовища внутрішні флуктуації нарощу-
ються до такої межі, коли система не в змозі загасити 
їх (реформа). Залежно від сили флуктуації можуть 
мати для системи різні наслідки.

Якщо флуктуації незначні (особливо це стосу-
ється флуктуацій керівної підсистеми), система від-
реагує на них виникненням сильних тенденцій повер-
нення до попереднього (вихідного) стану, структури 
чи поведінки, що розкриває причину невдачі багатьох 
реформ. Якщо флуктуації надзвичайно сильні, систе-
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ма може зруйнуватися. Зрештою, можливий третій 
варіант, що полягає у виникненні нової дисипативної 
структури (нового типу динамічного стану системи, 
за допомогою якого вона пристосовується до змін 
зовнішнього середовища), зміни стану та/або складу 
системи (трансформація). 

Будь-яка із зазначених можливостей може ре-
алізовуватися в так званій точці біфуркації, в якій 
система зазнає нестійкості. Точка біфуркації – це пе-
реламний, критичний момент у розвитку соціально-
економічної системи, коли система здійснює вибір 
шляху розвитку, траєкторії свого руху. Інакше кажу-
чи, це точка розгалуження варіантів розвитку, точка, 
в якій відбувається катастрофа – якісні, стрибкопо-
дібні, раптові («гладкі») зміни, стрибки в розвитку. 
Таким чином, у процесі руху від однієї точки біфур-
кації до іншої відбувається розвиток соціально-еко-
номічної системи. 

Множинності, що характеризують значення 
параметрів соціально-економічної системи на аль-
тернативних траєкторіях трансформації моделі роз-
витку соціально-економічної системи, називають 
атракторами. У точці біфуркації відбувається ката-
строфа – перехід соціально-економічної системи від 
сфери тяжіння одного атрактора до іншого. Систему 
притягує один із атракторів, і вона в точці біфуркації 
може стати хаотичною та зруйнуватися, перейти до 
стану рівноваги чи обрати шлях формування нового 
впорядкування. 

У феноменологічному плані трансформація 
моделі розвитку соціально-економічної системи 
пов’язана зі специфічними змінами, що виявляються 
в диференціації (появі нових функцій), кількісному 
зростанні (збільшенні розміру), морфогенезі (появі 
нових властивостей, зникненні старих, перетворенні 
їх, встановленні нових зв’язків, переструктуризації 
об’єкта). Це дало підстави розглядати ідею ідентифі-
кації структурної трансформації моделі розвитку на-
ціональної економіки як тріади «криза –зміни (зру-
шення, реформа) – трансформація» – еволюційної 
концепції, яка пояснює причину виживання як при-
родного процесу відбору, коли окремі системи вико-
ристовують синергію зовнішнього впливу та посилю-
ють свої якості, а інші не в змозі отримати енергію 
ззовні та вимирають [1–8]. 

Отже, процес трансформації моделі розвитку 
СЕС – це сукупність трьох підпроцесів: ха-
осу, впорядкування та стабілізації. Усі скла-

дові цього процесу відіграють особливу роль, а отже, 
важливі для забезпечення розвитку.

Екологічна економіка, біоекономіка, еколоно-
мія або екоекономіка є одночасно і міждисциплінар-
ною областю академічних досліджень, взаємозалеж-
ності та спільної еволюції зворотної еволюції еконо-
міки та природних екосистеми як у міжчасовому, так 
і в просторовому відношенні. Розглядаючи економі-

ку як підсистему більш великої екосистеми Землі та 
роблячи акцент на збереженні природного капіталу, 
область екологічної економіки відрізняється від еко-
номіки навколишнього середовища [29]. Екологічна 
економіка повинна мати зосередженість на природі, 
справедливості та часі.

Таким чином, циклічна економіка є якісно но-
вим середовищем, це умова, завдяки виконанню якої 
забезпечується успіх і у виробників, і у споживачів, а 
результатом є сталий розвиток. Саме поєднання цир-
кулярної економіки з екологічною має успіх ы пози-
тивний результат. Це є можливим завдяки тому, що 
гравці на ринку зацікавлені у використанні стійких 
продуктів; планування процесів орієнтовано на ро-
зумному використанні сировини та енергії; ритейли 
інформують клієнтів щодо обслуговування, ремонту 
продуктів, впливу на зовнішнє середовище та пра-
вильної утилізації по закінченню життєвого циклу. 

Симбіоз циклічної та екологічної економік 
представляє собою модель нової стійкої економіки, 
що орієнтується на такі ключові складові – інновації, 
безпека, ефективність, що дозволить переосмислити 
правила гри на ринку. 

ВИСНОВКИ
Циркулярна економіка як інноваційна плат-

форма сталого розвитку орієнтована на зменшення 
кількості використовуваних ресурсів, упровадження 
повторного використання або замкненого циклу ви-
робництва, модернізацію та оновлення, рециклінг, 
візуалізацію продукції для забезпечення тривалого 
життєвого циклу. 

Формування нової моделі «циркулярної» еко-
номіки дозволить розвинути та реалізувати іннова-
ційний потенціал економічних агентів та перейти до 
нового типу економічного розвитку. Це дозволить за-
безпечити формування динамічної структури, здатної 
вести неперервну в часі та економічно успішну щодо 
досягнення поставлених стратегічних цілей діяльність 
в умовах постійного впливу факторів зовнішнього се-
редовища, зберігаючи при цьому ознаки цілісності та 
рівноваги соціально-економічної системи.                    
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