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АНОТАЦІЯ 

 

В сучасному світі все більшої ваги набирає екологічне питання. Якщо 

людство не змінить політику природокористування, прогнози для Землі – вкрай 

песимістичні. Тому виникають різні економічні моделі, орієнтовані на 

природозбереження. Однією з таких моделей є циркулярна економіка. Дана модель 

передбачає максимально ефективне використання наявних ресурсів шляхом 

мінімізації появи та знищення неперероблених відходів, і подовження тривалості 

експлуатації продукції. Але, що найбільш важливо, циркулярна економіка має не 

тільки екологічну ефективність, а й економічну. Максимальне використання 

ресурсів сприяє підвищенню продуктивності капіталу, що веде до підвищення 

прибутку на мікрорівні та покращення основних макроекономічних показників 

(ВВП, ЧНП і т.д.) на макрорівні. Тому впровадження циркулярної економіки в усі 

сфери життя є доцільним. Але оскільки концепція даної моделі є відносно новою, 

вона ще мало досліджена. Зокрема, не достатньо досліджені питання оцінки ступеня 

інтеграції та ефективності застосування циркулярної економіки. Тому важливою 

задачею є розробка теоретичних та методологічних підходів щодо оцінки подібних 

характеристик. 

Мета дослідження полягає у розробці методики оцінювання ступеня 

інтеграції і математичної моделі ефективності застосування циркулярної 

економіки, та перевірці ефективності отриманих теоретичних та методологічних 

засад при дослідженні певної галузі національної економіки. 

Наукова новизна роботи полягає у вдосконаленні методологічних підходів 

щодо оцінки ступеня інтеграції та розробці математичної моделі ефективності 

застосування циркулярної економіки. Основні результати даного дослідження, які 

мають наукову новизну, полягають у тому, що: 

удосконалено: методику оцінювання ступеня інтеграції циркулярної 

економіки у систему національних економічних відносин; 
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розроблено: математичну модель ефективності впровадження циркулярної 

економіки; 

одержало подальший розвиток: трактування виробничої функції Кобба-

Дугласа. 

Апробація результатів наукового дослідження. Основні положення 

наукового дослідження були схвалені на науково-практичній конференції «Новітні 

технології сучасного суспільства – 2019».  
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ВСТУП 

 

В сучасному світі все більшої ваги набирає екологічне питання. Якщо 

людство не змінить політику природокористування, прогнози для Землі – вкрай 

песимістичні. Тому виникають різні економічні моделі, орієнтовані на 

природозбереження. Однією з таких моделей є циркулярна економіка. Дана модель 

передбачає максимально ефективне використання наявних ресурсів шляхом 

мінімізації появи та знищення неперероблених відходів, і подовження тривалості 

експлуатації продукції. Але, що найбільш важливо, циркулярна економіка має не 

тільки екологічну ефективність, а й економічну. Максимальне використання 

ресурсів сприяє підвищенню продуктивності капіталу, що веде до підвищення 

прибутку на мікрорівні та покращення основних макроекономічних показників 

(ВВП, ЧНП і т.д.) на макрорівні. Тому впровадження циркулярної економіки в усі 

сфери життя є доцільним. Але оскільки концепція даної моделі є відносно новою, 

вона ще мало досліджена. Зокрема, не достатньо досліджені питання оцінки ступеня 

інтеграції та ефективності застосування циркулярної економіки. Тому важливою 

задачею є розробка теоретичних та методологічних підходів щодо оцінки подібних 

характеристик. 

У відповідності до вище зазначеного, вважаємо тему дослідження 

актуальною та важливою. 

Аналіз останніх джерел та публікацій. Дослідження концепції циркулярної 

економіки та основних аспектів її впровадження здійснював ряд видатних вчених-

економістів: Ч. Демін, Е. МакАртур, Ж.В. Дерій, Н.В. Пахомова, К.К. Ріхтер, М.О. 

Вєтрова, Л.В. Сергієнко-Бердюкова, О.В. Олійник, Ю.В. Орловська, Т.Ф. 

Яковишина, Є.С. Орловський, В.Д. Алєксандрова, О.В. Єсіпова, О.І. Сергієнко, І.В. 

Буряк, Л. Амелія, М. Андерсен, В. Аджукумар, К. Боулдінг, Дж. Чанг, М. Чартер, 

С.О. Мащенко, М.С. Вовк, Р.А. Алієв, Г.М. Солодихин та інші. Але незважаючи на 

значну кількість досліджень та наукових праць зазначених вчених із проблематики 
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методології оцінки ступеня інтеграції та ефективності застосування циркулярної 

економіки залишається недостатньо дослідженим. А зважаючи на вище 

обґрунтовану актуальність даного питання, вважаємо пропоноване дослідження 

доцільним. 

Об’єктом дослідження є процес оцінювання ступеня інтеграції та 

ефективності застосування циркулярної економіки. 

Предметом дослідження є методика матричного оцінювання ступеня 

інтеграції циркулярної економіки та математична рекурсивна модель ефективності 

її застосування. 

Мета дослідження полягає у розробці методики оцінювання ступеня 

інтеграції і математичної моделі ефективності застосування циркулярної 

економіки, та перевірці ефективності отриманих теоретичних та методологічних 

засад при дослідженні певної галузі національної економіки. 

Завданнями наукової роботи є: 

- систематизувати теоретичні положення щодо моделі циркулярної економіки 

та основних аспектів її впровадження на мікро- та макрорівні; 

- розробити теоретичні та методологічні засади щодо оцінки ступеня 

інтеграції циркулярної економіки; 

- побудувати математичну модель ефективності застосування циркулярної 

економіки; 

- перевірити ефективність отриманих результатів під час аналізу певної галузі 

національної економіки. 

Наукова новизна роботи полягає у вдосконаленні методологічних підходів 

щодо оцінки ступеня інтеграції та розробці математичної моделі ефективності 

застосування циркулярної економіки. Основні результати даного дослідження, які 

мають наукову новизну, полягають у тому, що: 

удосконалено: методику оцінювання ступеня інтеграції циркулярної 

економіки у систему національних економічних відносин; 
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розроблено: математичну модель ефективності впровадження циркулярної 

економіки; 

одержало подальший розвиток: трактування виробничої функції Кобба-

Дугласа. 

Апробація результатів наукового дослідження. Основні положення 

наукового дослідження були схвалені на науково-практичній конференції «Новітні 

технології сучасного суспільства – 2019».   
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РОЗДІЛ 1 

ПОНЯТТЯ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЇЇ 

ВПРОВАДЖЕННЯ 

 

До цього часу в більшості країнах світу переважала модель лінійної 

економіки [1]. Дану модель можна описати за допомогою ланцюга “взяти, зробити, 

використати, викинути”. Тобто виготовлені товари після використання просто 

викидаються. В той самий час така модель господарства призводить до ряду 

негативних наслідків: 

- зростає проблема дефіциту ресурсів, що також спричиняє підвищення 

на них цін; 

- постійні викиди відходів забруднюють довкілля, що несе загрозу 

більшості екосистемам планети; 

- викиди CO2 в атмосферу призводять до глобального потепління; 

- збільшується площа забруднених або використаних для зберігання 

відходів ділянок, які могли б використовуватися в інших цілях. 

Актуальність даних проблем представлена в таблиці 1. 

Таблиця 1.1 

Ознаки основних екологічно-економічних проблем сучасності 

Проблема Ознаки 

Надмірне 

використання 

ресурсів 

- Кожен рік з надр землі видобувається понад 100 млрд. тон різних 

копалин, і тільки 5% серед них реально використовуються. 

- Видобуток сировини кожні 15 років збільшується вдвічі. 

- Забезпеченість людства нафтою та природнім газом за оцінками 

екологів не перевищує 56 років. 

Забруднення 

довкілля сміттям 

та відходами 

- Тільки жителі України за рік викидають понад 8 млн. тон сміття. 

- При роботі середньої за потужністю ТЕС за добу створюється 1 

тис. тон шлаку та золи. 

- За рік забруднення нафтою морів та океанів сягає 2 млн. тон. 

Викиди в 

атмосферу та 

глобальне 

потепління 

- В Європі кожен рік помирає понад 225 тис. людей від хвороб, 

пов’язаних з вихлопними газами. 

- Концентрація СО2 в атмосфері вперше за останні 800 тисяч років 

перевищила 415 мільйонних часток. 
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- Глобальний індекс температури зріс на 1,2 градуси за останні 140 

років. За останні 20 років цей індекс зріс на 0,5 градусів. 

Збільшення 

площ 

забруднених або 

використаних 

для зберігання 

відходів ділянок 

- 7% території України зайняти сміттєзвалищами. Ця територія 

приблизно рівна території Данії. 

- На зберігання відходів однієї середньої за потужністю ТЕС кожен 

рік потрібно 1 га. 

Джерело: систематизовано автором на підставі [2-5] 

Очевидно, що перераховані проблеми можуть призвести до глобальної кризи 

світової економіки або навіть всього людства. Тому було запропоновано іншу 

модель економіку, відмінну від традиційної лінійної. Цю модель було названо 

«циркулярною економікою». 

Циркулярна економіка [6] – економіка, котрій властивий відновний та 

замкнутий характер. За визначенням Чен Деміна [7]: «циркулярна економіка є свого 

роду шаблоном економічної експлуатації, відповідно до якого матеріальні ресурси 

можуть бути використані по колу, тобто включені повторно у виробництво. Метою 

циркулярної економіки є забезпечення нескінченного використання матеріальних 

ресурсів». Дану модель економіки можна описати за допомогою ланцюга “взяти, 

зробити, використати, перевиробити”. Головною метою впровадження циркулярної 

економіки є модернізація виробництва з метою мінімізації обсягу використаних 

ресурсів та утворених відходів. В циркулярній економіці відходи є джерелом 

створення доданої вартості. Тому циркулярна економіка є важливою складовою 4-ї 

промислової революції (перехід до екологічних та ресурсозбережних 

природоподібних виробництв). 

Фахівці виділяють різні методи модернізації виробництва в циркулярній 

економіці [8]: 

- використання інноваційних технологій виробництв які використовують 

мінімальну кількість ресурсів; 

- запровадження для продукції еко-дизайну; 
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- модифікація виробництва з метою утворення відходів, придатних для 

переробки; 

- мінімізація обсягу утворених відходів, які неможливо переробити 

(ідеалом циркулярної економіки є відсутність таких відходів). 

Теоретична модель циркулярної економіки зображена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Теоретична модель циркулярної економіки [6] 

Впровадження циркулярної економіки має деякі особливості [9-11]: 

1) Перебудови, пов’язані з циркулярною економікою, мають відбуватися 

в рівній мірі на державному рівні та на рівні окремих підприємств. Переважна 

кількість бізнес-ідей, які стосуються циркулярної економіки, створюються не 

внаслідок певних нормативних актів, а в результаті поєднання різних якостей 

підприємця: новаторського хисту, ризикованості, прагненні слідувати сучасним 

тенденціям, бажанні максимізувати прибуток. В той самий час встановлені 
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державою норми стосовно циркулярної економіки будують міцний фундамент для 

перспективних продуктивних змін. 

2) При впровадженні циркулярної економіки важливими є не тільки зміни 

у законодавстві та виробництві (утилізації), а і проведення просвітницько-

інформаційної роботи серед населення, яка буде пропагувати екологізацію світу. 

Така робота дозволить збільшити кількість зібраних використаних речей для 

переробки, підвищить відповідальність людей в екологічному питанні. 

3) Всесвітній перехід до циркулярної економіки може мати певні 

негативні наслідки для деяких країн, а конкретно зниження доходу. В першу чергу, 

це стосується ресурсодобувних країн, для яких основними статтями експорту є 

ресурси, попит на які знизиться внаслідок запровадження циркулярної економіки. 

Але дані негативні ефекти є тимчасовими і, найголовніше, значно меншими від 

позитивних ефектів. 

4) Перехід до циркулярної економіки не може відбуватися швидко, адже 

впровадження такої моделі потребує ґрунтовної модернізації виробництва та 

певного переосмислення стосовно екологічних проблем серед широких мас. Але 

планування етапів впровадження циркулярної економіки необхідне, адже дасть 

змогу максимально ефективно вдосконалити виробничі процеси. 

З поняття циркулярної економіки випливає, що основними перевагами від її 

впровадження є збереження вичерпних ресурсів, зменшення відходів, підвищення 

прибутків підприємств. Але крім цих основних переваг є деякі додаткові [12]: 

- ускладнення виробничих та утилізаційних процесів призведе до 

створення додаткових робочих місць; 

- модернізація виробництва вестиме до створення нових розробок та 

патентів, що в свою чергу, призведе до науково-технічного прогресу людства; 

- підписання різних міжнародних договорів, створення міжнародних 

спілок та об’єднань з питань циркулярної економіки вестиме до поглиблення 

міжнародної співпраці; 



12 
 

- активне пропагування ідей «зеленої економіки» спричинятиме 

підвищення рівня самосвідомості та відповідальності людей. 

Важливість впровадження циркулярної економіки закріплена в Цілях сталого 

розвитку (встановлених на міжнародному Саміті ООН 25 вересня 2015 ключових 

напрямах розвитку країн світу на 2015-2030 роки) [13]. В першу чергу, про 

важливість раціонального споживання та виробництва наголошена в 12 цілі 

«Відповідальне виробництво та споживання».  В глобальних завданнях 12 цілі 

встановлені всі основні завдання циркулярної економіки. В завданні 12.2 

наголошується на важливості ефективного освоєння та застосування ресурсів. В 

завданні 12.3 пропонується до 2030 року зменшити вдвічі харчові відходи, а також 

мінімізувати втрати продовольства на всіх етапах вироблення та споживання 

продукції. В завданні 12.4 пропонується до 2030 року значно зменшити хімічні 

відходи. В завданні 12.5 серед іншого наголошується на важливості переробки 

відходів, що є основою концепції циркулярної економіки. Завдання 12.а особливо 

важливе для України, адже в ньому пропонується допомога для країн, що 

розвиваються, у впровадженні сучасних науково-технічних розробок у 

виробництво. В свою чергу, 4 національні завдання, по суті, послідовно 

розкривають концепцію циркулярної економіки, адже наголошують на важливості 

зменшенні ресурсоємності економіки, повторному використанні та переробці 

відходів, впровадженні інноваційних схем виробництва.  
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РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА СТУПЕНЯ  ІНТЕГРАЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

2.1. Індекс оцінки ступеня інтеграції циркулярної економіки 

 

В 1-му розділі було розглянуто теоретичні аспекти циркулярної економіки. 

Було встановлено, що дане поняття є багатогранним і характеризується певною 

множиною природозахисних заходів, які мають на меті максимально ефективне 

використання ресурсів та мінімізацію неутилізованих відходів. Не існує простого 

єдиного підходу до визначення ступеня реалізації політики циркулярної економіки 

в країні. Тому в даному пункті ставимо за мету проаналізувати існуючі індексі 

оцінки та на їх основі запропонувати власний. 

Незважаючи на відносну новизну поняття «циркулярна економіка», у 

зарубіжній науці існує декілька підходів до визначення індексу оцінки ступеня 

інтеграції циркулярної економіки [2, 14-16]. Такими є наступні індекси: The Material 

Circularity Indicator (MCI), The Regional Circular Economy Index System (RCEIS), The 

Circular Economy Performance Index (CEPI), A Circular Economy Index for the 

Consumer Goods Sector (CEICGS), Circular Economy Development Index (CEDI). Але 

дані індекси мають ряд недоліків в контексті застосування для економіки України: 

- методики розрахунку цих індексів, за виключенням індексу CEDI, є 

досить складними і не дозволяють швидко оцінити загальний рівень циркулярної 

економіки в країні; 

- невизначеність критеріїв відбору компаній та ключових показників 

ефективності в індексі CEPI; 

- обмеженість твердими комунальними відходами в індексах MCI та 

RCEIS; 
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- обмеженість 3-ма категоріями оцінки ефективності впровадження в 

індексі CEDI. 

Перераховані недоліки роблять процес визначення рівня впровадження 

циркулярної економіки в деяких випадках складнішим та менш точним. Тому 

розробимо власний індекс CEII (circular economy integration index). 

Позитивний вплив впровадження циркулярної економіки проявляється у 

економічних та екологічних ефектах. Тому спочатку перерахуємо їх: 

Таблиця 2.1 

Ефекти від впровадження циркулярної економіки 

Економічні ефекти Екологічні ефекти 

- зростання рентабельності ресурсів (Ef11); 

- зменшення безробіття внаслідок появи нових 

робочих місць (Ef21); 

- сприяння науково-технічному прогресу (Ef23). 

- зменшення обсягів неутилізованих відходів 

(Ef12); 

- зменшення шкідливих викидів в атмосферу 

(Ef22); 

- збереження вичерпних ресурсів (Ef23). 

Джерело: систематизовано автором на підставі [17-18] 

Тепер чітко перерахуємо можливі заходи, які здійснюються за умови 

реалізації концепції циркулярної економіки [8]: 

1) створення додаткових етапів переробки відходів (Ev1); 

2) подовження тривалості експлуатації продукції (Ev2); 

3) знищення неперероблених відходів (Ev3). 

Реалізацію кожного заходу оцінюватимемо наступним чином: 

1) 𝐸𝑣1 = 1 −
𝑊

𝑊0
, де W – відходи, отримані з урахуванням додаткових 

етапів переробки відходів, W0 – відходи, отримані до додаткових етапів переробки; 

2) 𝐸𝑣2 =
𝑇1−𝑇0

𝑇1
, де T1 – середня тривалість експлуатації товару з урахуван-

ням спеціальних запроваджених заходів, T0 – початкова середня тривалість 

експлуатації; 

3) 𝐸𝑣3 =
𝑊`

𝑊
, де W` – знищені відходи, W – загальні відходи. 
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Для означення індексу CEII введемо поняття матриці ефектів. Матрицею 

ефектів MEv для певного конкретного заходу Ev із заданої наперед множини 

заходів {Evi} будемо вважати таку матрицю розміром 2×3, в якій значення кожного 

елементу 𝑎𝑖𝑗 знаходиться в діапазоні від 0 до 1 і відповідає рівню прояви даного 

ефекту при впровадженні заходу Ev у порівнянні з іншими заходами із {Evi}. 

Обов’язковою умовою є нормування множини таких матриць, тобто ∑ 𝑀𝐸𝑣𝑖 =𝑛
𝑖=1

(
1 1
1 1
1 1

). 

Для заходів Ev1, Ev2, Ev3 ми створимо матриці ефектів MEv1, MEv2, MEv3. 

Спочатку наведемо розраховані гіпотетичні матриці, а потім обґрунтуємо обрані 

значення. 𝑀𝐸𝑣1 = (
1 0.4

0.33 0.35
0.33 0.33

), 𝑀𝐸𝑣2 = (
0 0.2

0.33 0.15
0.33 0.33

), 𝑀𝐸𝑣3 = (
0 0.4

0.33 0.5
0.33 0.33

). 

Тепер пояснимо обрані значення: 

- ні підвищення тривалості експлуатації продукції, ні знищення відходів 

не впливають великою мірою на рентабельність ресурсів, тому відповідні елементи 

матриць ефектів для Ev2 та Ev3 були прирівняні до нуля; 

- кожен з трьох запропонованих заходів активно впливає на створення 

нових робочих місць, адже при кожному з цих заходів впроваджуються нові 

виробничі цикли/етапи; 

- кожен з трьох запропонованих заходів сприяє науково-технічному 

прогресу, адже впроваджуються нові технології виробництва, чи переробки, чи 

знищення; 

- додаткові етапи переробки та знищення відходів в рівній мірі сприяють 

зменшенню обсягів неутилізованих відходів, а от подовження тривалості 

експлуатації впливає на зменшення обсягів неутилізованих відходів непрямим 

чином (подовження тривалості експлуатації призводить до зменшення попиту на 

товар, що, в свою чергу, призводить до зниження темпів виробництва, а отже і 
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темпів утворення відходів), тому значення елементу 𝑎𝑖𝑗 в матриці MEv2 було обрано 

меншим за відповідні значення елементів 𝑎𝑖𝑗 матриць MEv1 та MEv3; 

- шкідливі викиди в атмосферу виникають внаслідок деяких 

технологічних процесів виробництва та, в першу чергу, процесів спалювання 

неутилізованих відходів. До зменшення обсягів відходів призводять, як це вже було 

встановлено, додаткові етапи переробки та знищення відходів. Але додаткові етапи 

переробки відходів потребують створення нових виробництв, які можуть також 

сприяти шкідливим викидам в атмосферу, тому значення елементу 𝑎𝑖𝑗  в матриці 

MEv1 було обрано меншим за відповідне значення матриці MEv3; 

- всі три запропоновані заходи в рівній мірі сприяють збереженню 

обмежених ресурсів. 

Запропоновані для таблиць ефективності значення окремих елементів є 

наближеними, але, тим не менш, дозволяють досить точно оцінити співвідношення 

між окремими складовими ефектами кожного заходу циркулярної економіки. 

Запропонований індекс CEII будемо визначати як середнє арифметичне 

елементів спеціальної інтегрованої матриці ефектів (IME), яку будемо визначати 

наступним чином: 𝐼𝑀𝐸 = 1/3(𝐸𝑣1𝑀𝐸𝑣1 + 𝐸𝑣2𝑀𝐸𝑣2 + 𝐸𝑣2𝑀𝐸𝑣2). 

Можемо бачити, що кожний елемент матриці IME може набувати значень від 

0 до 1, при цьому всі елементи – незалежні один від одного. Тому їх середнє 

значення дасть достовірну характеристику рівня інтеграції моделі циркулярної 

економіки. 

Тепер, коли ми запропонували методику оцінювання рівня інтеграції 

циркулярної економіки, розробимо математичну модель ефективності 

впровадження такої моделі економіки. 
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2.2. Математична модель ефективності застосування циркулярної 

економіки 

 

В даному пункті спробуємо побудувати певну математичну модель 

циркулярної економіки. Ми розробимо дуалістичну модель, за допомогою якої 

можна оцінити як економічну, так і екологічну ефективність впровадження 

циркулярної економіки. Спочатку розглянемо економічну ефективність.  

Основою для розроблюваної моделі економічної ефективності візьмемо 

функцію Кобба-Дугласа [19]: 

𝑄 = 𝐴𝐿𝛼𝐾𝛽 

В нашій моделі економічної ефективності ми оцінюватимемо 

результативність впровадження додаткових етапів переробки відходів. Звісно, 

додаткові етапи переробки відходів – лише окрема компонента циркулярної 

економіки. Але, по-перше, економічна ефективність підвищення рентабельності 

ресурсів є найвищою. По-друге, економічний вплив інших заходів циркулярної 

економіки є меншим. По-третє, впровадження додаткових етапів переробки 

відходів в переважній більшості випадків не потребує надзвичайно складних 

технічних рішень. 

При створенні моделі економічної ефективності спиратимемось на декілька 

принципів, які перераховані нижче. 

1) Оперуватимемо трьома категоріями об’єктів виробничого циклу: 

ресурси (R), відходи (W), продукція (Q). Приймемо, що ресурси прямо пропорційні 

капіталу. 

2) Для того, щоб позбутися умовностей з одиницями виміру, 

враховуватимемо об’єкти всіх трьох категорій у їх грошовому вираженні. 

3) Вважатимемо, що при переробці відходи перетворюються у ресурси тієї 

самої галузі виробництва. 

(2.1) 
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4) Для кожної галузі є певна ідеалізована, фактично неможлива ситуація, 

за якої відходи взагалі не утворюються. В такому випадку обсяг утвореної продукції 

буде визначатись лише застосовними ресурсами та типом самого виробництва. За 

такої ситуації, можемо прийняти, що 𝑄ід = 𝑘𝑅, де k – певний технічний коефіцієнт 

пропорційності, який характеризує тип виробництва. Наближено вважатимемо, що 

𝑊 =  𝑄ід −  𝑄реал = 𝑘𝑅 − 𝑄реал. 

Для нашої моделі дещо змінимо функцію Кобба-Дугласа. По-перше, оскільки 

ми розглядаємо саме зміну ресурсів і відповідний цій зміні ефект у обсязі продукції, 

можемо вважати, що L = const. Крім того, ми вже зазначали, що ресурси прямо 

пропорційні капіталу. Тому використовуватимемо функцію Кобба-Дугласа у 

наступному вигляді: 

𝑄 = 𝐶𝑅𝛽, 

де C – певний коефіцієнт пропорційності. 

Ми маємо справу з двома виробництвами. Перше – основне, в якому ми 

отримуємо окрему корисну продукцію Q. Це виробництво можна коротко описати 

наступним чином: R → Q/W. Для цього виробництва використаємо функцію Кобба-

Дугласа у вигляді (2.2): 𝑄 =  𝐶осн𝑅𝛽осн. 

Маємо також друге додаткове виробництво, в якому ми відходи 

перероблюємо до початкового вигляду. Таке виробництво коротко можна описати 

наступним чином: W → ∆R/WI. Тут також використаємо функцію Кобба-Дугласа у 

вигляді (2.2): ∆𝑅 =  𝐶дод𝑊𝛽дод . 

Тепер перейдемо до формулювання самої моделі. 

Припустимо, що в галузі застосовується n циклів переробки. Тоді позначимо 

𝑎𝑛 – загальний обсяг продукції з урахуванням всіх циклів переробки. Маємо 

послідовність {𝑎𝑛| 𝑛 ∈ 𝑁 ∪ {0}}. При n = 0 зрозуміло, що 𝑎0 = 𝐶осн𝑅𝛽осн. Тепер 

отримаємо рекурентну формулу для an+1. При цьому врахуємо, що на кожному 

кроці 𝑄𝑖𝑑 дорівнює не 𝑘𝑅(𝑛), а 𝑘𝑅(0), адже ми весь час оперуємо тими самими 

(2.2) 
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матеріалами, і збільшення ідеального обсягу продукту є фізично неможливим, якщо 

ми тільки підвищуємо кількість етапів переробки відходів. 

𝑎𝑛 = 𝐶осн𝑅(𝑛)𝛽осн, 

де R(n) – сукупні ресурси з урахуванням n циклів переробки 

𝑊 =  𝑄ід −  𝑄реал = 𝑘𝑅(0) − 𝑎𝑛 

∆𝑅 =  𝐶дод𝑊𝛽дод = 𝐶дод(𝑘𝑅(0) − 𝑎𝑛)𝛽дод 

𝑎𝑛+1 = 𝐶осн𝑅(𝑛 + 1)𝛽осн 

𝑅(𝑛 + 1) = 𝑅(𝑛) + ∆𝑅 

𝑅(𝑛) = (
𝑎𝑛

𝐶осн
)

1
𝛽осн

 

𝑎𝑛+1 = 𝐶осн((
𝑎𝑛

𝐶осн
)

1
𝛽осн

+ 𝐶дод(𝑘𝑅(0) − 𝑎𝑛)𝛽дод)𝛽осн 

Отже, ми отримали рекурентну формулу для обчислення 𝑎𝑛. Отримати 

формулу n-го члену в даному випадку практично неможливо, оскільки рекурентна 

послідовність є нелінійною. Але в цьому й нема потреба. Фактично, на практиці 

часто реалізувати більше двох циклів переробки – нераціонально, оскільки 

зростання ресурсів в багатьох випадках буде незначним у порівнянні з 

трансакційними та іншими затратами. Тому зазначимо також окремо формули для 

розрахунку кінцевого продукту при одному та двох етапах переробки. 

𝑎0 = 𝐶осн𝑅𝛽осн 

𝑎1 = 𝐶осн(𝑅 + 𝐶дод(𝑘𝑅 − 𝐶осн𝑅𝛽осн)𝛽дод)𝛽осн 

(
𝑎1

𝐶осн
)

1
𝛽осн

= 𝑅 + 𝐶дод(𝑘𝑅 − 𝐶осн𝑅𝛽осн)𝛽дод  

𝑎2 = 𝐶осн(𝑅 + 𝐶дод(𝑘𝑅 − 𝐶осн𝑅𝛽осн)𝛽дод

+ 𝐶дод(𝑘𝑅 − 𝐶осн(𝑅 + 𝐶дод(𝑘𝑅 − 𝐶осн𝑅𝛽осн)𝛽дод)𝛽осн)𝛽дод)𝛽осн 

Таким чином, ми окремо отримали формули для знаходження обсягу 

продукції при застосуванні одного та двох циклів переробки. 
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Введемо також коефіцієнт економічної ефективності впровадження 

багатоступінчастої моделі виробництва в галузі – PWPC (profit waste processing 

coefficient). 𝑃𝑊𝑃𝐶(𝑛) =
𝑎𝑛

𝑎0
. 

Отримані формули досить важко розраховувати «на папері». Зручним є 

застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій, а конкретно мов 

програмування, для автоматичного обчислення гіпотетичного обсягу виробництва 

з впровадженням n циклів переробки, а також коефіцієнту PWPC. На рис. 2.1. 

зображено лістинг функції, написаної на мові програмування С++, яка дозволяє 

ефективно обчислювати гіпотетичний обсяг продукції та PWPC. 

 

Рис. 2.1. Лістинг функції, яка дозволяє обчислити PWPC(n) та 𝑎𝑛 

Тепер, коли ми розглянули модель економічної ефективності, розробимо 

модель екологічної ефективності. 

Екологічну ефективність від впровадження циркулярної економіки 

вбачатимемо у зменшенні обсягів відходів, які зашкоджують екологічному стану 

Землі. Зменшити відходи можна декількома шляхами: 

- введення додаткових етапів переробки відходів; 

- знищення відходів, непридатних до переробки; 

- подовження життєвого циклу продукції. 

Кожен з цих шляхів призводить до певного зменшення сумарних незнищених 

відходів. При цьому, ефективність останніх двох методів оцінити досить легко. 

Наприклад, допустимо, що застосування інноваційних бізнес-ідей та технологічний 
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рішень призводить до подовження життєвого циклу продукції в t разів. Але при 

наближенні це еквівалентно тому, що користувач споживає в t разів менше 

продукції. Тоді виробник може виробляти в t разів менше товару, що еквівалентно 

зменшенню кількості загальних відходів в t разів. Ще легше оцінити ефективність 

знищення відходів. Якщо впровадження нових технологій знищення призводить до 

зменшення обсягів незнищених відходів в r разів, то й «екологічність» економіки 

буде підвищена в r разів. 

Дещо важче оцінити ефективність впровадження додаткових етапів 

переробки, хоча ця складова циркулярної економіки й є основною. Спробуємо 

аналогічно до економічної ефективності отримати математичну модель екологічної 

ефективності. 

Користуватимемось тими самими трьома категоріями об’єктів виробничого 

циклу: R, Q, W. Всі базові спрощення й передумови, прийняті перед розробкою 

моделі економічної ефективності, дійсні й тут. Функцію Кобба-Дугласа 

використовуватимемо також у вигляді (2.1.2). Вважатимемо, також, що на 

«додатковому» виробництві відходи WI не підлягають подальшій переробці. 

Введемо послідовність {𝑏𝑛| 𝑛 ∈ 𝑁 ∪ {0}}, де bn – кількість утворених 

неперероблених відходів при впровадженні n етапів переробки. Позначатимемо 

також WI(n) – кількість утворених відходів на додатковому виробництві на n-му 

етапі переробки, W(n) – кількість утворених відходів на основному виробництві на 

n-му етапі. Очевидно, що буде виконуватись наступна рівність: 

𝑏𝑛 = ∑ 𝑊𝐼(𝑖)

𝑛

𝑖=1

+ 𝑄ід − 𝑎𝑛 = ∑ 𝑊𝐼(𝑖)

𝑛

𝑖=1

+ 𝑘осн𝑅(0) − 𝑎𝑛 

Якщо ми не маємо жодного етапу переробки, тоді маємо наступну рівність: 

𝑏0 = 𝑘осн𝑅 − 𝐶осн𝑅𝛽осн. Тепер ми маємо знайти вираження функції WI(n). 

𝑊𝐼 (𝑛) = 𝑅ід − 𝑅реал 

𝑊𝐼(𝑛) = 𝑘дод𝑊(𝑛 − 1) − 𝐶дод𝑊(𝑛 − 1)𝛽дод  

𝑊(𝑛 − 1) = 𝑄ід − 𝑎𝑛−1 

𝑊(𝑛 − 1) = 𝑘осн𝑅(0) − 𝑎𝑛−1 
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𝑊𝐼(𝑛) = 𝑘дод𝑘осн𝑅(0) − 𝑘дод𝑎𝑛−1 − 𝐶дод(𝑘осн𝑅(0) − 𝑎𝑛−1)𝛽дод  

𝑏𝑛 = ∑[𝑘дод𝑘осн𝑅(0) − 𝑘дод𝑎𝑖 − 𝐶дод(𝑘осн𝑅(0) − 𝑎𝑖)𝛽дод]

𝑛−1

𝑖=0

+ 𝑘осн𝑅(0) − 𝑎𝑛 

Таким чином, ми отримали формулу кількості відходів при запровадженні n 

етапів переробки. Оскільки ми отримали не рекурентну формулу, не будемо окремо 

наводити формули для перших двох етапів. 

Введемо також коефіцієнт EWPC (ecology waste processing coefficient). 

𝐸𝑊𝑃𝐶(𝑛) =
𝑏0

𝑏𝑛
 

Аналогічно до моделі економічної ефективності будемо використовувати 

переважно b2 та EWPC(2). І приведемо також, аналогічно до попередньої моделі, 

лістинг функції, написаної на С++, яка розраховує bn та EWPC(n). 

 

Рис. 2.2. Лістинг функції, яка дозволяє обчислити EWPC(n) та 𝑏𝑛 

Тепер, коли ми побудували дуалістичну модель циркулярної економіки, 

оцінимо стан та перспективну ефективність циркулярної економіки в Україні.  
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РОЗДІЛ 3 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В 

УКРАЇНІ 

 

3.1. Циркулярна економіка в Україні 

 

Дослідимо ефективність запровадження додаткових етапів переробки. Для 

цього необхідно обрати галузь, яку будемо досліджувати. Найбільш доцільно 

обрати таку галузь, ресурси для виробництва якої, повністю відповідають продукту 

іншої галузі (в іншому випадку буде важко розрахувати обсяг ресурсів або 

продукту). Такою галуззю є, наприклад, металургійна. Це переробна галузь. 

Ресурси для цієї галузі відповідають продукту галузі видобування металургійних 

руд. 

Розглянемо металургійну галузь України в контексті моделі циркулярної 

економіки. Промислові підприємства цієї галузі утворюють великі обсяги відходів. 

Зазначимо, що в цих відходах знаходиться досить значна частка металу, який міг би 

бути використаний у виробництві. Але система управління відходами серед 

переважної кількості металургійних підприємств не реалізована на достатньому 

рівні [20]. Тому можемо стверджувати, що аналіз металургійної галузі повністю 

відповідає предмету дослідження. 

Спробуємо встановити емпіричний вигляд модифікованої функції Кобба-

Дугласа (2.1.2). Для цього скористаємось статистичними даними. 

Таблиця 3.1 

Статистичні дані стосовно металургічної галузі України 

Рік Реалізовано 

руди, млн. 

грн. 

Експортовано 

руди, млн. 

грн. 

Імпортовано 

руди, млн. 

дол. 

Середній 

курс 

долара за 

рік 

Залишок 

руди, 

млн. грн. 

Реалізовано 

металургії, 

млн. грн. 

2019 156894,5 90576,1 491,303 25,86 79023,42 348333,7 

2018 144843,5 76331,3 500,805 27,22 82144,11 463844,5 

2017 127832,1 68487,1 554,589 26,59 74091,52 391164,9 

2016 89280,3 51446,3 448,332 25,55 49288,88 302957,9 

2015 77959,4 45217,2 584,632 21,82 45498,87 266610,7 

2014 72883,9 38299,1 667,675 11,91 42536,81 227547,4 

Джерело: систематизовано автором на підставі [21-22] 
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Зазначимо, що в таблиці 3.1 залишок руди розраховувався як різниця 

реалізованого обсягу та сальдо зовнішньої торгівлі. Імпорт розраховувався в 

гривнях.  

Тепер за допомогою методу апроксимації (метод найменших квадратів [23]) 

спробуємо відшукати залежність між вартістю залишку руди та вартістю 

реалізованої металургії у вигляді модифікованої функції Кобба-Дугласа. 

За допомогою програми Microsoft Excel визначаємо шукану функцію: 

𝑄 = 49,981𝑅0,798. 

Коефіцієнт детермінації для даної моделі дорівнює 𝑅2 = 0,8554, що свідчить 

про прийнятність знайденої функції. 

Тепер нам необхідно знайти технічний коефіцієнт пропорційності 𝑘осн, який 

характеризуватиме тип виробництва. Для цього необхідно охарактеризувати обсяги 

відходів, які утворюються в металургійній промисловості. Відходи при даному типі 

виробництва бувають наступних видів [20]: колошниковий пил (20-120 кг на 1 т 

металу), доменний скарп (1,5%-3,5% при виробництві), доменний шлак (60-80 кг на 

1 т металу). Таким чином, можемо оцінити, що в металургійний промисловості 

утворюється в середньому 15% відходів. Тому для знаходження коефіцієнту k 

помножимо статистичні обсяги реалізованої металургії на 1,15, та за допомогою 

методу апроксимації спробуємо відшукати залежність між вартістю залишку руди 

та вартістю збільшеного обсягу реалізованої металургії у вигляді 𝑄𝑖𝑑 = 𝑘осн𝑅. 

 

Рис. 3.1. Пошук коефіцієнту kосн 
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За допомогою програми Microsoft Excel (пакет аналізу «Поиск решения»), 

використовуючи метод найменших квадратів, визначаємо шуканий коефіцієнт 

𝑘осн = 6,09. Тепер перевіримо обґрунтованість обраної моделі. Для цього 

розрахуємо коефіцієнт детермінації. Оскільки в нашому випадку залежність 

лінійна, то можемо за коефіцієнт детермінації прийняти квадрат коефіцієнта 

кореляції Пірсона [24]. Після виконання необхідних розрахунків маємо 𝑅2 =

0,8266, що свідчить про прийнятність знайденої функції. 

Тепер нам необхідно визначити емпіричний вигляд модифікованої функції 

Кобба-Дугласа для переробного виробництва. Ми визначали відходи як різницю 

між ідеальним та реальним обсягом продукту. Тобто відходи вимірюються в 

одиницях «продукту» (в нашому випадку і продукти, і ресурси, і відходи 

вимірюються в мільйонах гривень, але фізична суть цих категорій є різною). А 

ресурси вимірюються в одиницях «ресурсу». Якщо в основному виробництві ми 

використовуємо емпіричну функцію Кобба-Дугласа, яка переводить одиниці 

«ресурсу» в одиниці «продукту», а у функції Кобба-Дугласа для додаткового 

виробництва одиниці «продукту» перетворюються в одиниці «ресурсу», то для 

додаткового виробництва ми маємо перш за все застосувати обернену до основної 

функцію. Тому можемо припустити, що емпірична модифікована функція Кобба-

Дугласа для додаткового виробничого процесу має наступний вигляд: 

𝑅 = 𝐶дод × 0,007437𝑊1,253. 

Таким чином, нам необхідно визначити тільки параметр 𝐶дод. Для цього 

необхідно охарактеризувати обсяги металічних конгломератів, які можна отримати 

із відходів металургійного виробництва. Різні типи відходів при металургійному 

виробництві містять від 35% до 85% металу (середнє значення – 60%) [25]. Але 

отримання 60% – це ідеалізований варіант. На практиці вдається виділити не весь 

метал. Визначимо середній обсяг металу, який вдається виділити при переробці 

відходів основного металургійного виробництва. Для цього врахуємо, що 

технології основного та додаткового металургійного виробництв схожі за своєю 

типологією. Тому можемо припустити, що відношення 1 −
𝑊

𝑄
 однакове для них 
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обох. Розрахуємо середнє значення цього відношення для основного  виробництва. 

За відходи 𝑊 приймемо модуль різниці між 𝑄𝑖𝑑 та 𝑄 (зазначимо, що в деяких 

випадках різниця між розрахованими значеннями 𝑘𝑅 та емпіричними значеннями 

𝑄 може бути від’ємною, адже ми шукали саме середній варіант, який, у 

відповідності до методу найменших квадратів, призводить до найменших похибок). 

У результаті розрахунків отримуємо середнє значення шуканого відношення < 1 −

𝑊

𝑄
> = 87%. Тому можемо вважати, що середній обсяг металів, який можна 

отримати з відходів, складає 60% × 87% = 52,2%. Відповідно, 𝐶дод = 0,522. 

Таким чином, маємо емпіричну модифіковану функцію Кобба-Дугласа для 

додаткового виробництва: 

𝑅 = 0,003882𝑊1,253. 

Залишилось визначити 𝑘дод. Для цього, аналогічно до того, як ми робили при 

знаходженні 𝑘осн, шукатимемо лінійну залежність між W та 0,004462𝑊1,253 (ми 

врахували, що з відходів можна видобути максимум 60% металу, а 0,6×0,007437 = 

0,00462). 

 

Рис. 3.2. Пошук коефіцієнту kдод 

Пошук 𝑘дод виконували використовуючи метод найменших квадратів. 

Отримане значення перевіримо за допомогою коефіцієнту детермінації. Він 

дорівнює 𝑅2 = 0,991, що свідчить про гарну якість знайденого розв’язку. 

За результатами проведеного дослідження металургійної галузі України 

складемо відповідну таблицю: 
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Таблиця 3.2 

Розраховані дані стосовно металургічної галузі України 

Основний цикл виробництва. Емпіричний вигляд модифікованої 

функції Кобба-Дугласа. 
𝑄 = 49,981𝑅0,798 

Основний цикл виробництва. Технічний коефіцієнт максимальної 

ефективності виробництва. 
𝑘осн = 6,09 

Додатковий цикл виробництва. Емпіричний вигляд модифікованої 

функції Кобба-Дугласа. 
𝑅 = 0,003882𝑊1,253 

Додатковий цикл виробництва. Технічний коефіцієнт 

максимальної ефективності виробництва. 
𝑘дод = 0,0844 

Отже, ми визначили всі необхідні дані. Тепер, за допомогою написаного коду 

програми на C++, визначимо економічну та екологічну ефективність впровадження 

моделі циркулярної економіки в аспекті застосування додаткових етапів переробки. 

За результатами розрахунків складемо таблицю. 

Таблиця 3.3 

Розрахована ефективність впровадження моделі циркулярної економіки 

Кількість етапів 

переробки 

PWPC(n) EWPC(n) 

0 1 1 

1 1,03922 1,30369 

2 1.06603 1,63261 

3 1,08504 1,97562 

4 1,09891 2,32088 

5 1,10228 2,65742 

Бачимо, що темпи зростання PWPC зі збільшенням кількості етапів перероб-

ки швидко спадають. Це легко пояснити тим, що цей індекс не може перевищувати 

технічний коефіцієнт максимальної ефективності виробництва, який у випадку 

металургічної галузі складає 1,15. Тому PWPC асимптотично зростає до 𝑘осн. EWPC 

також зростає, і при застосуванні вже 4-х етапів переробки цей індекс перевищує 2. 

Тому можемо казати про значну екологічну та помірну економічну ефективність 

застосування додаткових етапів переробки в металургійній галузі України. 
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Тепер проаналізуємо ступінь інтеграції циркулярної економіки в Україні. Для 

цього нам необхідно визначити значення параметрів Ev1, Ev2, Ev3 для національної 

економіки України. 

На основі аналізу літератури визначимо значення цих параметрів для України 

та ЄС (усереднені значення по країнам ЄС). За результатами складемо таблицю.  

Таблиця 3.4 

Розрахована ефективність впровадження моделі циркулярної економіки 

Параметр Україна ЄС 

Ev1 0,03 0,43 

Ev2 0,01 0,35 

Ev3 0,027 0,27 

Джерело: систематизовано автором на підставі [20, 26-27] 

На основі цих даних розрахуємо матриці IME та на основі них індекси CEII 

для України та ЄС. 

Для України: 

𝐼𝑀𝐸 = 0,03 (
1 0.4

0.33 0.35
0.33 0.33

) + 0,01 (
0 0.2

0.33 0.15
0.33 0.33

) + 0,027 (
0 0.4

0.33 0.5
0.33 0.33

) 

𝐼𝑀𝐸 = (
0,03 0,0248

0,0221 0,0255
0,0221 0,0221

) 

𝐶𝐸𝐼𝐼 = 0,0244 

Для ЄС: 

𝐼𝑀𝐸 = 0,43 (
1 0.4

0.33 0.35
0.33 0.33

) + 0,35 (
0 0.2

0.33 0.15
0.33 0.33

) + 0,27 (
0 0.4

0.33 0.5
0.33 0.33

) 

𝐼𝑀𝐸 = (
0,43 0,35

0,3465 0,388
0,3465 0,3465

) 

𝐶𝐸𝐼𝐼 = 0,3596 

Таким чином, можемо бачити, що в Україні циркулярна економіка практично 

не інтегрована в національну економічну модель. Для країн ЄС ситуація краща – 
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індекс CEII достатньо високий. При цьому можемо бачити, що більш високий 

рівень інтегрованості проявляється і для України, і для ЄС саме в економічному 

аспекті, що окремий раз підтверджує доцільність застосування моделі циркулярної 

економіки. 

 

3.2. Світовий досвід циркулярної економіки: застосування в реаліях 

України 

 

Перш за все, зазначимо, що основні підходи, застосовні в концепції 

циркулярної економіки, дещо відрізняються на макро- та мікрорівні. На макрорівні, 

тобто на державному рівні, реалізація підходів підвищення строку експлуатації 

товару, запровадження екодизайну, мережі закладів відновлення стану, придатного 

до використання, є дещо ускладненим, адже подібні підходи залежать від 

конкретного типу виробництва. Основний регулятивний метод держави – правові 

норми. Їх значна специфікація та диференціація в залежності від типу виробництва 

є недоцільною, адже подібні підходи можуть бути досить просто реалізовані на 

рівні окремих підприємств. Тому на макрорівні є більш доцільним затвердження 

правових актів, які регулюватимуть систему управління та поводження з відходами.  

В реаліях України переробка та вторинне використання відходів складає до 

5-7%. Крім того, знищення відходів в Україні представлене лише у вигляді 

спалювання невеликої частки ТПВ (твердих побутових відходів). Але навіть 

подібний підхід, в тому вигляді, в якому він представлений в Україні, не в повній 

мірі відповідає концепції циркулярної економіки, адже призводить до забруднення 

атмосфери, ґрунтів, водних об’єктів залишками від спалювання. Більш доцільними 

є сучасні технології знищення ТПВ [28], які передбачають різні підходи до 

знешкодження залишків від спалювання. Але, на жаль, на даний момент подібні 

технології не впроваджені в Україні. 

Зупинимось більш детально на світовому досвіді утилізації відходів. На 

основі аналізу літературних джерел, систематизуємо різні підходи в таблиці 3.5. 
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Таблиця 3.5 

Світовий досвід утилізації відходів 

Країна Підходи до утилізації 

Німеччина Німеччина належить до світових лідерів з обсягів утилізованих відходів. Повторно 

використовуються 66% сміття. Причиною такої великої частки утилізованих 

відходів є те, що Німеччина входить до лідерів по утворенню сміття і вже у 80-х 

роках всі сміттєзвалища були переповнені. Тому уряд цієї країни зобов’язав 

виробників маркувати товари у відповідності до категорії відходів. Впровадження 

заставної вартості пакування, різнокольорові контейнери для відходів різних типів 

сприяють процесам утилізації відходів. Також, важливу роль зіграла агітаційна 

робота. Для німців – це громадянський обов’язок сприяти сортуванню сміття. 

США В США одними з перших зацікавились питанням керування відходами – в 1895 році 

в Нью-Йорку був відкритий перший світовий центр з переробки відходів. Але 

повноцінна робота з відходами почалась лише в 2000-х. Найголовнішою 

прерогативою уряду в ці роки була агітаційна робота. Було запроваджено Свято 

переробки сміття, в день якого підводяться підсумки та нагороджуються 

підприємства, які найбільше сприяють переробці відходів. В школах проводиться 

широка агітаційна робота, наявні спеціальні години волонтерства. Також, в США 

запроваджено роздільне викидання сміття (відходи, які були відсортовані 

власником, вивозяться безкоштовно). Як і в Німеччині, існує заставна вартість 

пакування. Слід відмітити інноваційні технології переробки та знищення відходів.  

Китай В Китаї останніми роками також активізувались процеси переробки відходів. Перш 

за все, слід відмітити значний потенціал країни в даній сфері – в Китаї велика 

кількість заводів з переробки сміття. На даному етапі уряд сприяє переробці сміття 

запроваджуючи плату за роздільні відходи. Наприклад, за пару десятків пляшок 

можна безкоштовно увійти в метро. В планах уряду – штрафи за несортоване сміття. 

Також, переробці відходів сприяють спеціальні збирачі сміття, які купляють його у 

звичайних людей і перепродують спеціальним установам. Агітаційна робота 

реалізована в меншій мірі. 

Японія В Японії проблема переробки відходів є особливо актуальною враховуючи площу 

країни. Але підходи застосовуються досить своєрідні. Велика агітаційна робота не 

є необхідною зважаючи на особливості релігії (синтоїзм) та світогляду японців, для 

яких надмірне розтрачання товарів є гріхом, адже всі земні блага даровані небесами. 

Досить незвичним є розподіл відходів на 4-и категорії: придатні до спалювання, 

непридатні до спалювання, придатні до переробки, великогабаритні. За порушення 

правил переробки штрафи можуть нараховуватись всьому житловому кооперативу. 

При переробці та спалюванні застосовуються надсучасні технології. Застосовують 

і незвичайні заходи, наприклад, в деяких містах сміттєві бачки призначені лише для 

окремих категорій сміття і тому мають специфічні отвори. Взагалі, Японія належить 

до світових лідерів з утилізації та знищення відходів. 

Великобританія Тривалий час Великобританія належала до аутсайдерів з питань утилізації відходів. 

Але в останні роки ситуація значно покращилась. Введена система сортування 

відходів. Стосовно агітаційної роботи уряд вибрав дещо іншу стратегію. Всі 

порушення правил сортування відходів караються значними штрафами. До 

порушень зараховують навіть надмірну вагу відходів. Всі одноразові поліетиленові 
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пакети стали платними. Їжу, для якої строк придатності ще не закінчився, збирають 

окремо і відсилають у спеціалізовані гуртожитки, столові для бідних та інші подібні 

заклади. 

Джерело: систематизовано автором на підставі [29-33] 

Як бачимо, в різних країнах застосовуються різні підходи до утилізації та 

знищення відходів. Але можемо виділити декілька спільних рис, які можна 

порекомендувати України: 

- сортування відходів за різними категоріями; 

- спеціальні пункти здачі сміття; 

- заставна вартість пакування; 

- стимулювання подовження тривалості експлуатації товарів; 

- просвітницько-інформаційні кампанії. 

Тепер, коли ми проаналізували зарубіжний досвід впровадження заходів 

циркулярної економіки на макрорівні, проаналізуємо основні підходи, які реалізу-

ються на мікрорівні. Спочатку перелічимо їх: циркулярні постачальники, 

відновлення ресурсів, платформи для обміну та спільного використання, подов-

ження життєвого циклу продукції, продукт як послуга. Розкриємо більш детально 

зміст кожного з підходів, а також перелічимо деякі компанії, які застосовують 

даний підхід 

Таблиця 3.6 

Бізнес-моделі циркулярної економіки на мікрорівні 

Підхід Опис Перелік компаній 

Циркулярні 

постачальники 

Забезпечує доставку постачальником 

повністю придатних до переробки або 

біорозкладу ресурсів, котрі знаходяться 

в основі циркулярної системи вироб-

ництва і споживання 

Ford, Fairphone, 3D Hubs, Desso, 

Toyota, Cisco 

Відновлення 

ресурсів 

Сприяє усуненню втрат ресурсів 

внаслідок утворення відходів і підвищує 

рентабельність виробництва продукції 

від повернених потоків 

Coca-Cola, Maersk, Michelin, 

Philips, Walt Disney World Resort 
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Платформи для 

обміну і 

спільного 

використання 

Служить просуванню платформ для 

взаємодії між користувачами продукту, 

окремими особами або організаціями 

Patagonia, BlaBlacar, Nearly New 

Car, BMW, Drivy, Daimler, Lyft 

Подовження 

життєвого 

циклу 

продукції 

Забезпечує збереження або поліпшення 

продукту, що був у використанні, за 

рахунок його ремонту, модернізації, 

реконструкції або відновлення 

Bosch, Caterpillar, Volvo, Renault, 

Apple, BMA Ergonomics, Michelin 

Продукт як 

послуга 

Служить альтернативою купівлі 

продукту, надаючи його в користування, 

наприклад, через договір оренди, 

лізингу тощо, що підвищує стимули для 

створення довговічної продукції, 

подовження її життєвого циклу 

Rolls-Royce, Mud Jeans, De 

Kledingbibliotheek 

Джерело: [2] 

Таким чином, можемо бачити різні бізнес-моделі циркулярної економіки, які 

можуть бути застосовні на мікрорівні. В Україні на даний момент подібні заходи 

практично не реалізовані. Тому слід проводити широку просвітницько-

інформаційну роботу серед підприємств щодо ефективності подібних заходів та, 

можливо, певні стимулюючі заходи уряду на початковому етапі впровадження 

циркулярної економіки. 
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ВИСНОВКИ 

 

В роботі досліджено деякі теоретичні та прикладні аспекти моделі 

циркулярної економіки. Запропоновано матричний індекс оцінки інтеграції 

циркулярної економіки у систему національних економічних відносин. Досліджено 

математичну модель ефективності впровадження додаткових етапів переробки 

відходів. Отримані результати застосовано для економічного аналізу металургійної 

галузі України. На базі проаналізованого та систематизованого іноземного досвіду 

запропоновано рекомендації для національної економіки України. За результатами 

проведеної роботи було отримано ряд висновків, які наведені нижче. 

1. Розглянуто модель «циркулярна економіка». Визначено, що циркулярна 

економіка – це економіка, котрій властивий відновний та замкнутий характер. 

Зазначено, що основними передумовами до впровадження цієї моделі є такі 

екологічно-економічні проблеми, як дефіцит ресурсів, забруднення довкілля 

сміттям та відходами, викиди в атмосферу та глобальне потепління, збільшення 

площ забруднених або використаних для зберігання відходів ділянок. Приведено 

основні практичні ідеї, застосовні в даній моделі (мінімізація використання 

ресурсів, подовження тривалості експлуатації, утилізація відходів тощо). 

2. Запропоновано матричний індекс оцінки інтеграції циркулярної економіки. 

Для цього визначено основні економічні та екологічні ефекти від впровадження 

даної моделі, а також можливі здійснювані заходи. Введено поняття матриці 

ефектів. Запропоновано матрицю ефектів для кожного з визначених заходів. 

Визначено інтегральну матрицю ефектів IME та коефіцієнт інтеграції циркулярної 

економіки CEII. 

3. Запропоновано математичні моделі економічної та екологічної 

ефективності впровадження циркулярної економіки. Для цього модифіковано 

функцію Кобба-Дугласа. Оперуючи трьома категоріями матеріалів (ресурси, 

продукція, відходи) отримано рекурентну формулу для моделі економічної 
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ефективності. Запропоновано коефіцієнт економічної ефективності PWPC, для 

розрахунку якого написано код функції на мові C++. Аналогічно досліджено модель 

екологічної ефективності. Введено коефіцієнт екологічної ефективності EWPC, для 

розрахунку якого також написано код функції на мові С++. 

4. Отримані формули моделей економічної та екологічної ефективності 

використано під час дослідження металургійної галузі України. Для цього 

проаналізовано статистичні дані видобувної та металургійної галузей. Визначено 

емпіричний вигляд основної та додаткової модифікованих функцій Кобба-Дугласа 

для металургійної галузі України, а також технічні коефіцієнти максимальної 

ефективності виробництва. На базі отриманих даних розраховано значення 

коефіцієнтів PWPC та EWPC для різної кількості етапів переробки відходів. 

Підтверджено ефективність впровадження додаткових етапів переробки відходів. 

5. Визначено значення індексу CEII для України та ЄС (середнє значення). 

Для цього розраховано значення всіх індексів здійснюваних заходів. Доведено, що 

на даний час модель циркулярної економіки в Україні практично не впроваджена, а 

в Європі – на середньому рівні. 

6. Проаналізовано світовий досвід в питаннях циркулярної економіки на 

макро- та мікрорівні. Зокрема розглянуто підходи до утилізації відходів у 

Німеччині, США, Китаї, Японії, Великобританії. Запропоновано деякі заходи на 

макрорівні, які сприятимуть інтеграції моделі циркулярної економіки, такі як 

сортування сміття, просвітницько-інформаційні кампанії тощо. Визначено основні 

типи бізнес-моделей, застосовні в циркулярній економіці на мікрорівні, та 

підприємства, на яких реалізовані дані бізнес-моделі. Зроблено рекомендації для 

України.   
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