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Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи Інституту економіки промисловості НАН України 

«Формування інституційного середовища модернізації економіки старопромислових регіонів України». 

 
Постановка проблеми. Забезпечення збалансова-

ного сталого функціонування логістичних систем різ-
ного рівня вимагає впровадження організаційно-
управлінських та зелених технологій, інноваційних  
бізнес-моделей, спрямованих на зниження негатив-
ного впливу на довкілля. Це відповідає концепції «зе-
леного зростання», запропонованої Організацією Еко-
номічного Співробітництва та Розвитку. Як показує 
міжнародний досвід, підвищення рівня екологічної 
безпеки національної економіки можна досягти шля-
хом впровадження концептуально нових інструментів 
управління, заснованих на комплексному (інтеграція 
системного, процесного, ситуаційного, функціональ-
ного) підходів, концепцій «бережливого» вироб- 
ництва, сталого розвитку [1; 2]. 

Сьогодні провідні вчені ведуть наукові дискусії 
щодо реалізації концепції «зеленого зростання» з ме-
тою збереження навколишнього середовища і вдоско-
налення господарської діяльності підприємств. Ба-
жання компаній сформувати у споживачів екологіч-
ний імідж сприяло розробці концепції сталої логістики 
[3], яка включає «зелені» складові і розглядає еконо-
мічну, соціальну і екологічну діяльність у контексті 
логістичного управління. 

Таким чином, сучасні умови господарювання  
диктують нові вимоги до розвитку логістичних систем. 
До першочергових відноситься циркулярна економіка 
як одна з найважливіших складових загальної стратегії 
соціальної відповідальності бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Термін 
«зелена економіка» вперше було згадано в 1989 р. у 
доповіді групи провідних економістів для уряду Спо-
лученого Королівства Великої Британії та Північної 
Ірландії [4]. У широкий обіг це поняття ввійшло у пе-
ріод світової економічної кризи 2008-2009 рр. Так, у 
2009 р. Програма ООН з навколишнього середовища 
опублікувала доповідь «Глобальний зелений новий 
курс», у якому розглядалися цілі, завдання, елементи, 
стимули і напрями внутрішньої політики, спрямованої 
на розвиток зеленої економіки. Зелена економіка, в 
основному, визначалася як практичний підхід для до-
сягнення сталого розвитку. 

На даний час концепція зеленої економіки ак- 
тивно обговорюється вченими, експертами, бізнесом  
і громадськими організаціями. Експерти ЮНЕП [5] 
формулюють зелену економіку як економіку, яка при-
водить до поліпшення добробуту людей і соціальної 
справедливості і у той же час значно знижує ризики 
для навколишнього середовища і екологічний дефі-
цит. Відповідно до цієї концепції, пріоритетами зеле- 

ної економіки є, з одного боку, підтримка і віднов-
лення природного капіталу; використання відновлю-
вальної енергії та низьковуглецевих технологій для ви-
копного палива; підвищення ефективності викорис-
тання ресурсів та енергії; формування відповідальної 
поведінки мешканців міст; перехід на низьковуглецеву 
мобільність; а з іншого — створення нових робочих 
місць і підвищення соціальної справедливості. 

В останнє десятиліття особливу увагу провідні на-
уковці приділяють дослідженням нової концепції роз-
витку економіки, що отримала назву «циркулярна еко-
номіка» («circular economy»). На думку прихильників 
даної концепції, циркулярне зростання допоможе в 
подоланні кліматичної кризи і сприятиме розвитку ін-
клюзивної зеленої економіки. Саме ж визначення та-
кого різновиду економіки сформулювали у своєму до-
слідженні в 2019 р. експерти Оксфордського універси-
тету [6], ґрунтуючись на серії інтерв'ю, проведених з 
учасниками Platform for Accelerating the Circular 
Economy (PACE). Опитані фахівці здебільшого пого-
дилися з тим, що економіка замкнутого циклу являє 
собою регенеративний за своїм задумом тип еконо-
міки, який має на меті збереження якомога більшої 
цінності продуктів, їх складових частин і матеріалів, 
чиє зростання не стимулюється і не залежить від ви-
користання обмежених ресурсів. За своєю суттю, да-
ний різновид економіки розглядається як нова траєк-
торія розвитку суспільства по шляху стійкості. 

Еволюційний розвиток циркулярної економіки 
відбувався за трьома основними етапами [7]: 

I етап (1970-1990 рр.) — робота з відходами — у 
європейських країнах і США було прийнято ряд зако-
нодавчих заходів екологічного спрямування. Най- 
більшу зацікавленість починає викликати концепція 
3R (Reduce, Reuse and Recycling). Зароджується прин-
цип, відомий під назвою «забруднювач платить». 
Центральне місце займає питання управління відхо-
дами, але в силу недостатньої розвиненості екологіч-
ної культури і мислення, набирає популярність підхід, 
при якому територію менш багатих країн використо-
вували під поховання відходів та/або їх переробку; 

II етап (1990-2010 рр.) — стратегії екологічної 
ефективності — певний вплив на становлення цирку-
лярної економіки мала ідея екологічних платежів 
(плата за забруднення). Екологічні проблеми сприй-
малися суспільством як якась економічна можливість. 
На початку 2000-х років ряд екологічних проблем було 
визнано глобальними (руйнування озонового шару, 
глобальне потепління). Наукове співтовариство ак- 



ТРУШКІНА Н. В. 

10 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

тивно розробляє можливі шляхи безвідходного вироб-
ництва, але стосовно лише у промисловості; 

III етап (приблизно 2010 рр. — теперішній час) — 
максимальне збереження в епоху виснаження ресур-
сів — концепція циркулярної економіки, увібравши в 
себе найбільшою мірою ідеї теоретичних досліджень, 
придбала остаточну форму. Центральною проблемою 
визнано загрозу з виживання людства через скоро-
чення і поступове зникнення необхідних природних 
ресурсів, зростання населення планети та обсягів від-
ходів. Компаніям пропонується розвиватися з ураху-
ванням трьох ключових принципів: зелені інновації, 
альтернативні джерела, зміна промислової парадигми. 
Нині близько 500 компаній у світі реалізують страте-
гію циркулярної економіки. 

Перехід від індустріального суспільства до пост-
індустріального в 60-х роках XX ст., який засновано 
на технологічному прогресі та інноваційній моделі  
розвитку, зумовив появу в науковій літературі поняття 
циркулярної економіки. Концепція циркулярної еко-
номіки була висунута в 1966 р. американським еконо-
містом К. Боулдінгом і носила яскраво виражений 
екологічний характер: «... людина має знайти своє  
місце в циклічній екологічній системі ...» [8]. У по- 
дальшому концепція стала набувати більш економіч-
ний характер [9]. 

Аналіз літературних джерел показав, що пере- 
важна кількість дослідників [7; 10; 11] використовує 
при описі основних принципів циркулярної еконо-
міки частку «re» (з латини означає «заново», «знову»), 
що характеризує основну сутність циркулярної еконо-
міки. В основі циркулярної економіки спочатку було 
закладено три головні принципи, які отримали назву 
«3R»: Reduce (скорочення) — Reuse (повторне викори-
стання) — Recycle (переробка). Але з часом вони  
трансформувалися в «9R»: Rethink — Reduce — Reuse — 
Repair — Refurbish — Remanufacturing — Repurpose — 
Recycle — Recover. 

Виявленню чинників, які стримують розвиток 
циркулярної економіки, присвячено значну кількість 
наукових публікацій [12; 13; 14]. У роботі [11] зазна-
чено, що реалізації концепції циркулярної економіки 
на практиці можуть перешкоджати такі бар'єри: 

культурні (екологічна культура компаній, відсут-
ність інтересу та обізнаності споживачів, діяльність на 
засадах лінійної економіки, зацікавленість у ланцюгу 
створення кінцевої вартості); 

нормативні (обмеженість замкнутих закупівель, 
відсутність глобального консенсусу, заборона законів 
і правил); 

ринкові (матеріали низької якості, стандартиза-
ція, висока інвестиційна вартість, обмежене фінансу-
вання кругових бізнес-моделей); 

технологічні (здатність постачання високоякісної 
відновленої продукції, недостатність масштабу демон-
страції проєктних рішень, відсутність необхідних да-
них про вплив чинників). 

Н. Батова, Е. Шершунович, І. Точицька [15] ви-
ділили і систематизували 5 груп бар'єрів розвитку цир-
кулярної економіки: соціально-культурні, законо- 
давчі, інформаційні, технологічні та економічні. 

Соціально-культурні бар'єри стримують розвиток 
циркулярної економіки з огляду на наявні відмінності 
у ціннісних установках і рівні екологічної відповідаль-
ності суспільства. Законодавчі бар'єри виявляються у 
формі обмежень, що накладаються чинним законодав- 

ством. Недостатня інформованість споживачів і ви- 
робників щодо сутності і принципів, кращих практик 
і передового досвіду впровадження циркулярної еко-
номіки формує інформаційні бар'єри. Економічні  
бар'єри обумовлено безліччю чинників, серед яких  
можна вказати вартість циркулярних інновацій; від- 
сутність чіткої методології оцінювання економічної 
ефективності діяльності підприємств, що використо-
вують вторинні ресурси; дієвих механізмів фінансової 
підтримки і преференцій з боку банківської системи  
і державного сектору. Технологічні бар'єри впро- 
вадження циркулярної економіки характеризуються 
відсутністю чіткої логістичної інфраструктури системи 
збору, вилучення та переробки вторинних ресурсів;  
відсутністю демонстраційних проєктів роботи з но-
вими технологіями, і як наслідок, стурбованість про-
блемою якості продуктів, вироблених із вторинної си-
ровини і відходів [15]. 

Вивчення і узагальнення наукової літератури  
свідчить про те, що за останні десятиліття розвитку 
даного наукового напряму вчені так і не прийшли до 
спільного й однозначного тлумачення терміна «цирку-
лярна економіка». Зараз запропоновано безліч кон- 
цептуальних підходів до розгляду екологічної складо-
вої національної економіки. Це зумовлено значною  
кількістю сформованих наукових шкіл, яким прита-
манні свої особливості і підходи до теоретичних і при-
кладних аспектів розвитку концепцій зеленої та цир-
кулярної економіки. Однак усі запропоновані форму-
лювання терміна «циркулярна економіка», як правило, 
носять загальноприйнятий характер і мають більш ши-
роке значення, не враховуючи при цьому специфіку 
функціонування логістичних систем різного рівня. 

Постановка завдання. Метою даної статті є об- 
ґрунтування авторського підходу до визначення по-
няття «циркулярна економіка» з урахуванням специ-
фічних особливостей розвитку національної логістич-
ної системи України. 

Методологічною основою дослідження є наукові 
праці зарубіжних і українських вчених з проблем зеле-
ної економіки, циркулярної економіки, екологічного 
менеджменту. 

Дослідження проводилося з використанням за- 
гальнонаукових методів: аналізу і синтезу — для уза-
гальнення існуючих теоретичних підходів і положень, 
наукових розробок з проблем розвитку циркулярної 
економіки та екологізації логістичних систем, уточ-
нення термінологічного апарату; класифікації — для 
систематизації наукових підходів до визначення по-
няття «циркулярна економіка», які запропоновано  
різними науковими школами; статистичного аналізу й 
порівняння — для аналізу розвитку національної ло- 
гістичної системи України з урахуванням екологічної 
складової; структурно-логічного узагальнення — для 
уточнення формулювання терміна «циркулярна еко-
номіка». 

Статистичні дані по Україні включають: ВВП у 
постійних цінах 2010 р.; сукупні витрати (капітальні 
інвестиції та поточні витрати) на охорону навколиш-
нього природного середовища, у тому числі у сфе- 
рі транспорту й складського господарства; витрати  
бюджету на охорону навколишнього природного сере-
довища; загальні витрати на захист атмосферного по-
вітря та клімату, в тому числі у сфері транспорту й 
складського господарства; інвестиції в обладнання та 
установки, пов'язаних з комплексними екологічно  
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чистими технологіями; обсяги викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел 
забруднення; обсяг викидів діоксиду вуглецю в атмо- 
сферне повітря від автомобільного транспорту; обсяги 
утворених і утилізованих промислових відходів. Ці 
дані взято у розділах «Навколишнє природне середо-
вище», «Транспорт», «Діяльність підприємств» на 
сайті Державної служби статистики України, а також 
у статистичних збірниках «Довкілля України», «Діяль-
ність суб’єктів господарювання».  

Виклад основного матеріалу дослідження. У науко-
вій літературі існують різні погляди на трактування ка-
тегорії «циркулярна економіка». Як правило, вчені її 
ототожнюють з поняттями «кругова економіка», «цик-
лічна економіка», «відновлювана економіка», «цик-
лова економіка», «економіка замкнутого циклу», «зе-
лена економіка» тощо. Ряд дослідників вважає, що 
циркулярна економіка є новим етапом у розвитку кон-
цепції сталого розвитку та зеленої економіки зокрема. 
З іншого боку, набагато рідше, вона розглядається як 
самостійний напрям в економічній теорії, що заро- 
дився у 1970-х роках XX ст. [16; 17]. Є. Мішенін, 
І. Коблянська [18] підкреслюють, що циркулярна еко-
номіка не є аналогом «зеленої економіки», а виступає 
як складова її частина, а також шлях для досягнення 
сталого розвитку. 

Нижче наведено основні трактування поняття 
«циркулярна економіка», які запропоновано пред- 
ставниками різних наукових шкіл: 

стратегія сталого розвитку, яку спрямовано на 
підвищення ефективності використання матеріалів та 
енергії [10]; 

економічна система, яку засновано на бізнес-мо-
делях, що замінюють концепцію «кінця терміна служ-
би» скороченням, альтернативним повторним викори-
станням, переробкою і відновленням матеріалів у про-
цесах виробництва / розподілу і споживання, таким 
чином, функціонуючи на мікрорівні (продукти, ком-
панії, споживачі), мезорівні (екоіндустріальні парки)  
і макрорівні (місто, регіон, нація і за їх межами) з ме-
тою досягнення сталого розвитку, що має на увазі  
формування якісного навколишнього середовища, 
економічного процвітання і соціальної справедливості 
в інтересах поколінь [11];  

складна багаторівнева система, принципи органі-
зації якої істотно відрізняються від традиційної ліній-
ної економіки [15]; 

глобальна економічна модель, яка відділяє еконо-
мічне зростання і розвиток від споживання кінцевих 
ресурсів [19]; 

політична стратегія, яку спрямовано на змен-
шення дефіциту ресурсів і зниження рівня забруд-
нення [20]; 

діяльність з виробництва, розподілу і споживання 
благ, яка базується на принципах заощадження різних 
ресурсів і матеріалів, «безвідходного господарства» 
[21]; 

спосіб вирішення проблем сталого розвитку ре- 
сурсів [22]; 

реалізація замкнутого циклу матеріальних потоків 
в економічній системі [23]; 

шлях до сталого розвитку [24]; 
спосіб безперервного економічного розвитку без 

створення значних екологічних і ресурсних проблем 
[25]; 

новий тренд, основа «Четвертої промислової ре-
волюції» [26]; 

цілісна концепція, що охоплює дії «скорочення, 
повторного використання та переробки» у процесі ви-
робництва, обігу та споживання [27]; 

модель економічного розвитку з максимальним 
використанням ресурсів і захистом навколишнього се-
редовища [28]; 

проста, але переконлива стратегія, яку спрямо-
вано на скорочення як витрат первинних матеріалів, 
так і обсягу виробництва відходів шляхом закриття 
економічних та екологічних циклів потоків ресурсів 
[29]; 

взаємовигідна філософія, згідно з якою «процві-
таюча» економіка та «здорове» навколишнє середо-
вище можуть співіснувати [30]; 

простір для вирішення зростаючих проблем з ре-
сурсами; концепція, яка дозволяє відокремити пряме 
використання ресурсів від економічного зростання 
[31]; 

модель виробництва і споживання товарів через 
замкнуті матеріальні потоки, які засвоюють зовнішні 
ефекти, що пов'язані з отриманням первинних ресур-
сів і утворенням відходів (включаючи забруднення) 
[32]; 

вирішення ряду проблем, таких як утворення  
відходів, ресурсодефіцит і стійкі економічні вигоди 
[33]; 

відновлювальна або регенеративна виробнича си-
стема; комплексний процес боротьби з відходами [34]; 

економіка, яка підвищує добробут людей і забез-
печує соціальну справедливість, істотно знижуючи ри-
зики для довкілля [35]; 

регенеративна система, у якій витрати ресурсів  
і втрати, викиди і витоки енергії зводяться до мінімуму 
за рахунок уповільнення, закриття та звуження мате-
ріальних і енергетичних циклів [36]; 

економічна модель, у якій як результати, так і 
власне процеси ресурсозабезпечення і виробництва 
плануються й організовуються таким чином, щоб  
максимізувати добробут людей і ефективність функ- 
ціонування екосистем [37]; 

економічна діяльність, яку спрямовано на енер-
гозбереження, регенеративне екологічно чисте вироб-
ництво, обіг і споживання [38]; 

один з інструментів вирішення екологічних про-
блем забезпечення стабільного екологічного майбут-
нього [39]; 

філософія вторинного використання та отриман-
ня прибутку з того, що раніше вважалося непотрібним 
і відправлялося в утиль у рамках тріади традиційної 
лінійної економіки [40]; 

економіка, яка ґрунтується на відновленні ресур-
сів, переході до користування відновлюваними джере-
лами енергії та переробці вторинної сировини [41]; 

складова частина розширеного поняття «зелена» 
економіка; наступний етап розвитку «зеленої» еконо-
міки [42]; 

ініціатива зі сталого розвитку, метою якої є ско-
рочення лінійних матеріальних і виробничих потоків у 
системах виробництва і споживання суспільства шля-
хом застосування матеріальних циклів, поновлюваних 
і каскадних потоків енергії до лінійної системи [43]; 

економічна модель, яку засновано на принципах 
кругового функціонування замкнутих технологічного  
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й біологічного циклів; інструмент зеленої економіки 
задля діяльності з досягнення сталого розвитку та ви-
конання ключових цілей [44]. 

М. Гур’єва [44] пропонує згрупувати підходи до 
трактування поняття «циркулярна економіка» за пе-
ріод його становлення таким чином: глобальна еконо-
мічна модель (2004 р.); діяльність (2007 р.); новий 

тренд 4.0 (2013 р.); економічна модель (2015 р.); ви- 
робнича система (2016 р.); економічна діяльність, ін-
струмент (2017 р.); філософія, економіка (2018 р.). 

Виходячи з вищевикладеного, існуючі наукові 
підходи до визначення терміна «циркулярна еконо-
міка» можна умовно класифікувати за 9 групами 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Систематизація підходів до категорії «циркулярна економіка», 
які запропоновано представниками різних наукових шкіл 

Класифікаційна група Науковий підхід

Розділ економіки 
Економіка замкнутого циклу

Економіка, яка базується на відновленні ресурсів

Парадигма 
Філософія господарювання

Концепція економічного розвитку

Стратегія Стратегія сталого розвитку

Модель Економічна модель в умовах глобалізації

Система 
Економічна система із замкнутим циклом, яку засновано на R-принципах

Регенеративна виробнича система

Екологічна можливість Альтернатива традиційної лінійної економіки

Технологія рециклінгу 
Використання відходів виробництва

Переробка вторинної сировини

Інструмент 
Інструмент «зеленої» економіки

Інструмент вирішення екологічних проблем

Вид діяльності 

Економічна діяльність

Господарська діяльність

Діяльність, яку спрямовано на збереження довкілля 

Джерело: авторська розробка. 

На підставі узагальнення термінологічного апа-
рату з обраної тематики згідно з різними науковими 
концепціями та у результаті проведених досліджень 
[45-59] надано авторський підхід до формулювання  
терміна «циркулярна економіка», який полягає у роз-
гляді даного поняття з трьох позицій: 

сучасна парадигма розвитку логістичних систем; 
стратегічний напрям сталого розвитку; 
економічна модель, яку засновано на технології 

рециклінгу промислових відходів з метою досягнення 
сталого функціонування бізнес-моделей у національ-
ній економіці. 

Аналіз статистичних даних показує, що «зелена» 
трансформація національної логістичної системи Ук-
раїни в умовах циркулярної економіки відбувається 
недостатньо ефективно. Так, за даними Міністерства 
фінансів України, питома вага видатків бюджету на 
охорону навколишнього природного середовища 
(ОНПС) незначна і становила у 2019 р. лише 0,7% за-
гального обсягу видатків державного бюджету. Це, у 
свою чергу, не відповідає Цілям сталого розвитку 
2016-2030 рр. Частка сукупних витрат на охорону  
навколишнього природного середовища у загальному 
обсязі ВВП несуттєва і становила в 2019 р. 4,2% (табл. 2). 

Таблиця 2 
Фінансово-економічні показники розвитку сфери 

охорони навколишнього природного середовища в Україні 

Роки 
ВВП у постійних  
цінах 2010 р., 
млн грн 

Сукупні витрати
на ОНПС 

Витрати бюджету на ОНПС 

млн грн 
питома вага 

в обсязі ВВП, %
млн грн 

питома вага
у загальному обсязі  
видатків бюджету, % 

2010 1079346,0 13128,1 1,2 2872,4 0,8

2011 1138338,0 18490,4 1,6 3890,7 0,9

2012 1141055,0 20514,0 1,8 5297,9 1,1

2013 1140750,0 20377,9 1,8 5594,2 1,1

2014 1066001,0 21925,6 2,1 3481,7 0,7

2015 961821,0 24591,1 2,6 5529,7 0,8

2016 985299,0 32488,7 3,3 6255,4 0,7

2017 1010173,0 31492,0 3,1 7349,3 0,7

2018 1043272,0 34392,3 3,3 8242,1 0,7

2019 1037299,1 43735,9 4,2 9731,1 0,7

Джерело: складено за даними [60, с. 195, 198].    
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Питома вага сукупних витрат на ОНПС у сфері 
транспорту й складського господарства знизилася за 
2012-2019 рр. на 4,3 відсоткових пункти або з 6,2 до 
1,9% загального обсягу сукупних витрат на ОНПС.  
За цей період спостерігалася тенденція скорочення  
частки капітальних інвестицій у розвиток сфери транс-
порту й складського господарства на 51 в.п. або з 58,8 

до 7,8% загального обсягу сукупних витрат на ОНПС 
у цій сфері. Питома вага поточних витрат на ОНПС у 
сфері транспорту та складського господарства, відпо-
відно, зросла на 51 в.п. або з 41,2 до 92,2% загального 
обсягу сукупних витрат на ОНПС у даному виді еко-
номічної діяльності (табл. 3). 

Таблиця 3 
Динаміка сукупних витрат на охорону навколишнього 

середовища в сфері транспорту й складського господарства 

Роки 
Загальний 
обсяг, 
млн грн 

У тому числі 
в сфері транспорту 

й складського господарства 

У тому числі 

капітальні інвестиції поточні витрати 

млн грн частка, % млн грн частка, % млн грн частка, %

2012 20514,0 1262,6 6,2 742,1 58,8 520,5 41,2

2013 20377,9 691,6 3,4 197,6 28,6 494,0 71,4

2014 21925,6 330,0 1,5 78,0 23,6 252,0 76,4

2015 24591,1 303,8 1,2 59,0 19,4 244,8 80,6

2016 32488,7 824,9 2,5 96,7 11,7 728,2 88,3

2017 31492,0 575,4 1,8 65,3 11,3 510,1 88,7

2018 34392,3 742,3 2,2 168,2 22,7 574,1 77,3

2019 43735,9 819,0 1,9 64,0 7,8 755,0 92,2

Джерело: складено за даними [60, с. 191, 194, 198]. 

 
Частка поточних витрат на ОНПС у сфері транс-

порту й складського господарства скоротилася за 
2012-2019 рр. на 1,2 в.п. або з 3,7 до 2,7% загального 
обсягу поточних витрат на охорону навколишнього се-
редовища. Питома вага витрат на захист атмосферного 
повітря та клімату в сфері транспорту й складського 
господарства зменшилася на 1,6 в.п. або з 2,4 до 0,8% 

загального обсягу цих витрат за всіма видами еконо-
мічної діяльності. При цьому питома вага витрат на 
захист атмосферного повітря та клімату в сфері транс-
порту й складського господарства знизилася на 3,1% у 
загальному обсязі поточних витрат на ОНПС у цій 
сфері або з 6,1 до 3% (табл. 4).  

Таблиця 4 
Динаміка поточних витрат на охорону навколишнього середовища 

Роки 
Загальний 
обсяг, 
млн грн 

У тому числі 
в сфері транспорту 

й складського господарства 

З них витрати на захист 
атмосферного повітря 
та клімату, млн грн 

у Тому числі 
в сфері транспорту 

й складського господарства 

млн грн частка, % млн грн частка, %

2012 13924,7 520,5 3,7 1330,8 31,9 2,4

2013 14339,1 494,0 3,4 1411,1 29,0 2,1

2014 13965,7 252,0 1,8 1234,6 22,6 1,8

2015 16915,5 244,8 1,4 1512,6 60,3 4,0

2016 19095,2 728,2 3,8 1755,4 32,4 1,8

2017 20466,4 510,1 2,5 2086,9 31,8 1,5

2018 24318,0 574,1 2,4 2897,7 26,7 0,9

2019 27480,2 755,0 2,7 2963,9 22,4 0,8

Джерело: складено за даними [60, с. 172, 192, 198]. 

 
За 2012-2019 рр. питома вага капітальних інвес-

тицій на охорону навколишнього природного середо-
вища у сфері транспорту й складського господарства 

знизилася на 10,9 в.п. або з 11,3 до 0,4% загального 
обсягу капітальних інвестицій на ОНПС за всіма ви-
дами економічної діяльності (табл. 5). 

 
Таблиця 5 

Динаміка капітальних інвестицій на охорону навколишнього середовища 

Роки 
Загальний обсяг,

млн грн 
У тому числі у сфері транспорту й 
складського господарства, млн грн 

Питома вага у загальному обсязі 
капітальних інвестицій, % 

2012 6589,3 742,1 11,3 

2013 6038,8 197,6 3,3 

2014 7959,9 78,0 1,0 

2015 7675,6 59,0 0,8 

2016 13390,5 96,7 0,7 

2017 11025,6 65,3 0,6 

2018 10074,3 168,2 1,7 

2019 16255,7 64,0 0,4 

Джерело: складено за даними [60, с. 189, 191]. 
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За досліджуваний період питома вага інвестицій 
в обладнання та установки, які пов'язано з екологічно 
чистими технологіями, у сфері транспорту й склад- 
ського господарства зменшилася на 18,2 в.п. або 21,7 
до 3,5% загального обсягу цих інвестицій. Частка ін-
вестицій у комплексні технології із захисту атмосфер-
ного повітря і клімату в сфері транспорту й складсь-
кого господарства скоротилася на 22,8 в.п. або 44,2 до 

21,4% загального обсягу відповідних інвестицій. При 
цьому питома вага інвестицій у комплексні технології 
із захисту атмосферного повітря і клімату в сфері  
транспорту й складського господарства збільшилася 
на 29,5 в.п. або 60,9 до 90,4% загального обсягу інвес-
тицій в обладнання, яке пов’язано з екологічно чис-
тими технологіями у даній сфері (табл. 6). 

Таблиця 6 
Динаміка інвестицій в обладнання та установки, 

які пов'язано з комплексними екологічно чистими технологіями 

Роки 
Загальний 
обсяг, 
млн грн 

У тому числі 
у сфері транспорту 

й складського господарства

З них інвестиції 
на охорону атмосферного  
повітря і клімату, млн грн 

У тому числі
у сфері транспорту 

й складського господарства

млн грн частка, % млн грн частка, % 

2012 3714,8 806,6 21,7 1112,2 491,5 44,2

2013 3233,9 191,7 5,9 1094,2 142,7 13,0

2014 4638,2 70,8 1,5 428,5 11,0 2,6

2015 4952,2 49,2 1,0 436,0 10,0 2,3

2016 7783,7 82,0 1,1 528,9 25,4 4,8

2017 4183,4 47,5 1,1 300,1 12,0 4,0

2018 3519,4 125,7 3,6 514,1 114,0 22,2

201 9 3519,4 121,9 3,5 514,1 110,2 21,4

Джерело: складено за даними [61, с. 134]. 

За період 2010-2019 рр. обсяги викидів забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря від пересувних 
джерел забруднення скоротилися на 35,2%, а їх питома 
вага у загальному обсязі викидів забруднюючих речо-
вин збільшилася на 1,9 в.п. (табл. 7).  

Як показує аналіз, загальний обсяг викидів в ат-
мосферне повітря від автомобільного транспорту ско-
ротився за 2010-2019 рр. на 28,3% або з 2313,8 до 
1659,5 тис. т. Обсяг викидів діоксиду вуглецю в атмо-
сферне повітря від автомобільного транспорту збіль-
шився на 13,4% або з 1782,7 до 2021,1 тис. т [60, с. 26, 
28]. 

В Україні спостерігається негативна тенденція 
розвитку системи рециклінгу відходів. Так, за даними 
Державної служби статистики України, обсяг утворе-
них відходів збільшився в 2019 р. порівняно з 2010 р. 
на 4,5%. При цьому загальний обсяг відходів, накопи-
чених протягом експлуатації, у спеціально відведених 
місцях та об’єктах зріс на 16,5%. Разом з тим, обсяг 
утилізованих відходів скоротився на 25,5%, а обсяг ви-
далених відходів у спеціально відведені місця та  
об'єкти — на 23,3%. Частка утилізованих відходів у за-
гальному обсязі утворених відходів знизилася за 2010-
2019 рр. на 9,8 відсоткових пункти або з 34,3 до 24,5% 
(табл. 8). 

Таблиця 7 
Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

від пересувних джерел забруднення 

Роки 
Загальний обсяг, 

тис. т 
У тому числі пересувні джерела 

забруднення, тис. т 
Питома вага у загальному обсязі 
викидів забруднюючих речовин, % 

2010 6678,0 2546,4 38,1

2012 6821,1 2485,8 36,4

2013 6719,8 2424,7 36,1

2014 5346,2 1996,2 37,3

2015 4521,3 1663,9 36,8

2016 4236,0 1608,5 38,0

2017 3968,7 1645,7 41,5

2018 4043,9 1612,9 39,9

2019 4119,0 1648,8 40,0

Джерело: складено за даними [60, с. 26, 28]. 

Висновки. Отже, статистичний аналіз свідчить 
про необхідність реалізації принципів та інструментів 
циркулярної економіки як концепції сталого розвитку 
національної логістичної системи в Україні. 

Циркулярно-економічна інвестиційна стратегія  
з макроекономічної точки зору може призвести у  
2030 р. до 10% зниження вартості сировини і 7% 
збільшення ВВП у Європейському Союзі порівняно зі 
звичайною моделлю ведення бізнесу [62]. Однак такий 
стрибок у розвитку, безсумнівно, вимагає стратегій, 
які орієнтовано на конкретний потенціал економіки, 

а також відповідної інфраструктури та адміністратив-
них потужностей. Важливою довгостроковою можли-
вістю для циркулярної економіки є скорочення пря-
мих і непрямих екологічних витрат. Прямі витрати по-
в'язано з менеджментом відходів. Однак і непрямі ви-
трати на використання природних ресурсів також є ак-
туальними. У глобальному масштабі, за оцінками між-
народної групи експертів з ресурсів у рамках Про-
грами ООН з навколишнього середовища, ці витрати 
становлять до 2,4 трлн дол. США [63]. 
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Таблиця 8 
Динаміка показників, які характеризують розвиток 

системи рециклінгу відходів в Україні 

Роки 
Обсяг утворених 

відходів, 
млн т 

Обсяг утилізованих 
відходів, 
млн т 

Обсяг видалених відходів 
у спеціально відведені  
місця та об'єкти, млн т 

Загальний обсяг відходів, нако-
пичених протягом експлуатації, 
у спеціально відведених місцях 

та об’єктах, млн т 

2010 422,5 144,9 311,6 13219,9 

2011 443,8 153,4 251,4 14372,1 

2012 446,7 143,1 263,6 14856,6 

2013 445,3 146,7 264,7 15111,6 

2014 355,0 109,3 203,7 12205,4 

2015 312,3 92,5 152,3 12505,9 

2016 295,9 84,6 157,4 12393,9 

2017 366,1 100,1 169,8 12442,2 

2018 352,3 103,7 169,5 12972,4 

2019 441,5 108,0 238,9 15398,6 

Джерело: складено за даними розділу «Навколишнє природне середовище» на офіційному сайті Державної служби 
статистики України. 

 
Крім того, необхідно підкреслити, що розвиток 

циркулярної економіки сприяє отриманню соціаль-
ного ефекту за рахунок створення робочих місць.  
Згідно з дослідженням Європейської комісії [64], за-
лежно від того, як обробляються відходи, може бути 
створено різну кількість робочих місць: на 10 тис. т 
використаної продукції можна створити одне робоче 
місце при спалюванні, шість робочих місць — при по-
хованні, 36 робочих місць — при рециклінгу відходів  
і до 296 робочих місць при їх відновленні і повторному 
використанні. 

Варто взяти до уваги передовий досвід Фінляндії, 
у якій ефективно впроваджуються практичні рішення 
економіки замкнутого циклу. Суть переходу полягає у 
переосмисленні ланцюгів створення вартості та роз- 
робленні нових бізнес-моделей. На даний час є кілька 
рішень, розроблених фахівцями фінського інновацій-
ного фонду Sitra, які допомагають прискорити перехід 
до циркулярної економіки [65]. До них відносяться: 

системи «продукти-послуги» та моделі спільного 
використання; 

способи ціннісного ставлення до сфери харчу-
вання; 

стійкі моделі доставки (для реалізації рішень цир-
кулярної економіки вирішальну роль відіграють ефек-
тивні моделі доставки й логістичні операції. Компанія 
RePack пропонує багаторазові пакувальні рішення, які 
мінімізують витрати на авіаційне транспортування. 
Koepala пропонує складні ланч-бокси, плоскі при збе-
ріганні й транспортуванні і які можна збирати у паку-
вальні продукти різної форми. Все це перетворило по-
тенційні можливості циркулярної економіки у реальні 
ринкові результати); 

дорожні карти для вуглецево-нейтральних галу-
зей (важливі для розвитку промисловості Фінляндії у 
майбутньому; наприклад, інвестиції у розмірі 300 млн 
євро в кластер зі створення акумуляторних батарей, а 
також перший у Північній Європі багатофункціональ-
ний центр переробки текстилю дозволяє обробляти 
10% текстильних відходів; за рахунок ефективності ви-
користання ресурсів і вторинної переробки Betolar 
створює цінність, перетворюючи відходи будівельної 
промисловості у подібні бетону будівельні матеріали з 
вуглецевим слідом до 90% менше, ніж у звичайному 
бетоні); 

 

освіта з питань циркулярної економіки. 
У подальших наукових дослідженнях планується 

провести теоретичне співвідношення понять «цирку-
лярна економіка» і «зелена економіка»; проаналізувати 
й узагальнити міжнародний досвід «зеленої» транс- 
формації логістичних систем в умовах циркулярної 
економіки; обґрунтувати та розробити організаційно-
економічний механізм реалізації концепції зеленої ло-
гістики. 
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