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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В КОНЦЕПЦІЇ
ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ
У роботі обґрунтовано науково-теоретичні засади пріоритетності впровадження концепції
циркулярної економіки для зміцнення потенціалу регіонального розвитку. Висвітлено основні переваги
циркулярної економіки на регіональному рівні. До очікуваних результатів впровадження концепції
циркулярної економіки віднесено: оптимізацію використання природних ресурсів, матеріалів та енергії,
зміну загального ставлення споживачів до товарів; нові можливості для розвитку інноваційного
підприємництва; підвищення конкуренто-спроможності вітчизняної економіки В контексті реалізації
циркулярної економіки, формування інноваційного потенціалу сприяє соціально-економічним
трансформаціям, прогресивним змінам у сферах виробництва та споживання, що уможливлює
розвиток регіону у напрямі досягнення сталості економіки.
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Актуальність дослідження. Інноваційна
діяльність підтримується у переважній більшості
організацій та підприємств усіх країн світу.
Проте, незначна кількість діючих вітчизняних
підприємств
впроваджують
елементи
циркулярної економіки. Основною рисою
ефективної діяльності підприємств є орієнтація
на зміни, що стають центром їхньої ринкової
діяльності.
Інноваційно
спрямоване
підприємство при розробці стратегії діяльності
заздалегідь орієнтується на потреби постійної
довготривалої роботи над виробництвом нових
товарів та послуг, тобто здійснюється одночасна
з виробництвом продукції підготовка до
виробництва новинок для підприємства або
ринку. При цьому, дедалі більш гостро постає
проблема ресурсного забезпечення та його
оптимізації на регіональному рівні. Саме на
вирішення окресленої проблеми спрямована
циркулярна економіка, що базується на
раціональному підході до поводження з
ресурсами, у тому числі і з відходами
виробництва.
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Лапко О.О., Лойко В. В., Маляр С. А., Мельник
В.І., Решетілов О.Г., Трушніна Н.В., Шебанін
В.С., Шкуренко О.В. та ін. Не зменшуючи
значимості наукових доробок цієї проблематики,
вважаємо,
що
потребують
подальшого
дослідження аспекти формування інноваційного
потенціалу циркулярної економіки та її
подальшого
впровадження
у
практиці
регіонального розвитку.
Метою статті є обґрунтування науковотеоретичних засад пріоритетності впровадження
концепції циркулярної економіки для зміцнення
потенціалу регіонального розвитку. Завдання
дослідження
включають:
опрацювання
наукового контенту циркулярної економіки,
інноваційного потенціалу регіону в умовах
переходу до циркулярної економіки та
висвітлення основних переваг циркулярної
економіки на регіональному рівні.
Виклад основного матеріалу дослідження.
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 замкнених матеріально-ресурсних
циклів. Циклічність є однією із форм динаміки
розвитку соціально-економічної системи різних
рівнів управління [1, с.323].
Концепція майбутнього розвитку регіонів
закладає в парадигму регіону певну інтеграцію –
єдність соціально-економічної системи. Регіон
виступає не лише як суб‘єкт власності, система
економічної діяльності і відносин, ринок
виробництва і споживання, але й як певний
соціум, який функціонує в конкретному
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середовищі. До того ж всі елементи такої
системи певним чином збалансовані за
структурою, темпами та векторами розвитку.
Інтереси регіонів завжди взаємопов'язані з
інтересами інших регіонів та держави в цілому.
Регіональні
соціально-економічні
системи
завжди
виступають
елементами
єдиної
національної системи [2, с.272].
Застосування
системного
комплексного
підходу у процесі реалізації державної політики
розвитку щодо економіки надасть змогу
створити
можливості
для
ресурсного,
географічного та людського потенціалу держави
для досягнення високого рівня добробуту,
свободи самореалізації та безпеки кожного
громадянина України шляхом інноваційного
економічного зростання [3].
Циркулярна економіка  це спосіб
економічного розвитку, де цінність продуктів,
матеріалів і ресурсів зберігається якомога довше,
а відходи значно зменшуються або навіть
виключаються. Головна мета якої полягає в
створенні нових альтернативних економічних
підходів, завданням яких є мінімізація негативного людського впливу на довкілля [4, с.6].
Циркулярна економіка  є системний підхід
до розгляду процесу економічного розвитку, що
спрямований на набуття переваг бізнесу, соціуму
та навколишнього природного середовища [5,
с.162].
Циркулярна економіка є інноваційною
платформою для сталого розвитку економіки та
орієнтована на мінімізацію кількості ресурсів,
що використовуються при упровадженні, новому
використанні
або
реалізації
замкненого
виробничого циклу, оновлення, модернізацію,
візуалізацію рециклінг та забезпечення його
тривалого життєвого циклу продукції [1, с.328].
Формування нової циркулярної моделі економіки
сприятиме розвитку та реалізації інноваційного
потенціалу суб‘єктів економічних відносин та
переходу до нового етапу розвитку економіки.
Сучасний розвиток світової економіки
характеризується процесом глобалізації, яка
впливає на економічне життя кожної країни.
Проблеми,
породжені
глобалізаційними
процесами, викликали необхідність зародження і
розвитку нового напряму розвитку світової
економіки, яку назвали «циркулярна економіка».
Циркулярна економіка передбачає здійснення
економічної діяльності, яка спрямована на
енергозбереження, раціональне поводження із
ресурсами
та
відходами,
впровадження
безвідходних технологій [6]. Циркулярна
економіка
ґрунтується
на
дбайливому
використанні як ресурсів природи, так і тих

речей, які були створенні раніше та
використовуються у побутових цілях. Перехід на
засади циркулярної економіки має відбуватися
шляхом
зміни
технологій
виробництва,
покращене використанні ресурсів природи та
через зміну загального ставлення споживачів до
продукції [7, с. 25].
Циркулярність досить часто трактується як
ефективне та/або повторне використання
ресурсів та їх переробку у процесі замкнутих
циклів виробництва. Циркулярність – є моделю
економічної системи, що відображає сталий
розвиток та перехід від моделі, що ґрунтується
на використанні та утилізації товарів, до такої
моделі, де період служби виробів є максимально
можливий, а сировина та відходи мінімізуються.
Визначено
різні цикли циркулярності, що
поступово стають більш широкими [8]:

замикання
ресурсних
циклів,
які
встановлюються щодо традиційної економки;
 уповільнення постання потоків матеріалів та
ресурсних циклів на основі пролонгації та
посилення використання продуктів з метою
збереження їх вартості;
 вплив на ресурсні цикли, що передбачає
більш ефективне використання матеріалів,
природних ресурсів та продуктів.
За основу розвитку циркулярної економіки
приймається природна системою, елементи якої
ефективно взаємодіють упродовж тисячоліть.
Принципи циркулярної економіки представлено
на рис.1. Визначені принципи за своєю сутністю
є досить простими, втім їх втілення вимагає
всебічного розуміння різних сторін, а саме
державних органів управління, підприємств,
окремих суб‘єктів господарювання, які мають
ефективно співпрацювати з метою впровадження
концепції циркулярної економіки на практиці.
Повний
перехід
принципів
циркулярної
економіки потребуватиме від регіонального
управління впровадження нових моделей
ведення бізнесу, зміни споживчого ставлення та
ухвалення
відповідних
рішень
щодо
використання відходів у якості ресурсів.
Сучасні
економічні
реалії
вимагають
прискорити
перехід
до
нової
моделі
господарювання,
переосмислити
позиції
багатьох компаній та розширити сферу
застосування напрямів циркулярної економіки.
Згідно
з
дослідженням
міжнародної
консалтингової компанії KPMG «Майбутня
держава 2030», серед глобальних мегатрендів у
найближчій перспективі – кліматичні зміни та
дефіцит природних ресурсів. А серед сімнадцяти
цілей Сталого розвитку ООН, 7 спрямовано
на
подолання
проблем
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Скорочення
використання
природних
ресурсів,
ефективності
виробництва

Повторне
використання
продукту за його
основним підвищення
призначенням

Переосмислення
напрямів
використання
продукту, обмін,
спільне
використання
Ремонт та
обслуговування
дефектного
виробу з
подальшим його
використанням

Переробка
матеріалів для
отримання
продуктів такої
або нижчої
якості

Принципи циркулярної
економіки

Відновлення
старого продукту
для його
подальшого
споживання

Повторна обробка
та застосування
частини старого
виробу у новому
продукті на інше
призначення

Відмова
виготовлення
продукту за
екологічно
небезпечною

технологією
технологіє
Переорієнтація
частини старого
виробу у новому
продукті

Утилізація
матеріалів із
відновленням
енергії, втраченої
на їх виробництво

Рисунок 1. – Принципи циркулярної економіки
Джерело: створено автором на основі [1-9]

екологічного характеру. У ході опитування,
проведеного в 2019 р. консалтинговою
компанією PwC, виявлено, що 41% керівників
транспортнологістичних підприємств у 85
країнах світу стурбовані змінами клімату й
екологічними збитками, які пов'язано з
перспективами зростання їхнього бізнесу.
Всесвітнім економічним форумом встановлено,
що викиди парникових газів при здійсненні
логістичної
діяльності
становлять
5,5%
глобальних викидів парникових газів. За
оцінками ООН, світовий транспортний сектор
генерує 25% сукупного обсягу парникових
викидів. Щорічно загальний збиток від
негативних наслідків транспортної галузі
становить 7-10% ВВП. Збитки у сфері охорони
здоров‘я, які пов‘язано із забрудненням довкілля
від пересувних джерел, складають 1 трлн дол.
США на рік. За оцінками фахівців, відмова від
традиційних систем виробництва і споживання
за принципом «використовувати ресурси –
виробляти продукцію – викидати відходи»
дозволить до 2030 р. отримати потенційну
економічну вигоду у розмірі 4,5 трлн дол США.
.
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[9, с.5-6].
Впровадження
циркулярної
економіки
потребує проведення низки системних заходів.
На регіональному рівні, передусім виявляється
потреба у значних зусиллях як від окремих
суб‘єктів господарювання, підприємництва та
державних органів управління. Під час переходу
до циркулярної економіки слід розпочинати від
нормативно-правового
регулювання,
впровадження нових технологій та інновацій,
забезпечення фінансовими та ведення нових
стандартів якості, до суспільної підготовки
загалом щодо можливостей коригування звичок
щодо більш ширшого використання на практиці
циркулярних товарів, розробки та впровадження
нових структур побудови взаємодії між
виробниками та споживачами продукції.
Саме циркулярна економіка спрямована
на внесення змін у виробничі процеси з метою
мінімізації обсягів використання ресурсів та
утворення
відходів, вторинна
переробка,
повторне використання результатів праці, після
проведення модернізації, мінімізація негативного
людського впливу на довкілля (рис .2)
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Внесення змін у виробничі процеси з метою мінімізації обсягів
використання ресурсів та утворення відходів, вторинна
переробка, повторне використання результатів праці, після
проведення модернізації, мінімізація негативного людського
впливу на довкілля

ЦИРКУЛЯРНА
ЕКОНОМІКА

Впровадження концепції циркулярної економіки на засадах:

-

скорочення обсягів використання природних ресурсів;

повторне використання ресурсів;
виробництва якісної, довговічної та максимально надійної продукції;
багаторазовості у використанні;
часткового оновлення або модернізації виробничих процесів;
переробка та повернення до виробничого циклу відходів;
інтелектуалізація виробничих процесів та віртуалізація товарів

Результат

Оптимізація використання природних ресурсів, матеріалів та енергії

Результат

Зміна загального ставлення споживачів до товарів
Нові можливості для розвитку інноваційного підприємництва
Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки

Рисунок

2.

–

Концептуальні

засади

впровадження

моделі

циркулярної

економіки

Джерело: створено автором на основі [1-9]

Поява нових можливостей для розвитку
підприємництва сприятиме розвитку нових
навичок та додаткових робочих місць, що
сприятиме
формуванню нової структури
регіональної економіки, яка сприятиме рівновазі
соціально-економічної системи й досягненню
стратегічних цілей розвитку в умовах зростання
конкуренції.
Одним з важливих завдань є включення
питань екологізації в науково-технологічну
політику
підприємств.
Інструментами
заохочення підприємств до цього є як
стимулювання  пільгове оподаткування,
кредитування, прискорена амортизація, субсидії
тощо, так у формі примусу, що передбачає плату
за
викиди
забруднюючих
речовин
до
навколишнього середовища, а також за
використання ресурсів природи у застосуванні

екологічно шкідливих технологій виробництва
[10, с.159].
Ресурсна складова формування інноваційного
потенціалу виступає основою здійснення
інновацій і включає матеріальні, фінансові,
інформаційні, наукові та людські ресурси, серед
яких невичерпними є лише інформаційні.
Загальновідомо, що матеріальні з одного боку,
формуються у відповідних галузях, а з другого,
закладають у ці галузі потенційні можливості
шляхом створення нових засобів виробництва.
Що стосується людського капіталу, то він
виступає головною креативною силою як
сукупність
проінвестованих
суспільно
необхідних виробничих та загальнолюдських
навичок, знань, здібностей, якими володіє
людина, і саме на його удосконалення повинна
бути направлена дія системи управління.
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Відображенням кінцевих результатів реалізації
– відкриває нові перспективи для розвитку
інноваційного потенціалу та його ціллю виступає підприємництва – з‘являється ширше коло
результативна складова, розвиток якої створює можливостей для розвитку бізнесу та його
потенційні можливості для кількісних та якісних інноваційних напрямів з більшою доступністю та
змін всієї системи [11, с.55].
різновидами виконання робіт.
Формування та використання інноваційного потенціалу
механізму управл
Висновкияк організаційно-економічного
та перспективи подальших
інноваційних ресурсів, збільшувати можливості досліджень. Дослідженням встановлено, що
використання фінансових ресурсів в інновації та концепція циркулярної економіка реалізується
знизити ризик у процесі використання інновацій. через внесення змін у виробничі процеси з
Здійснюючи обмін знаннями, організовуючи заходи метою
або створюючи
мінімізації
платформи
негативного
обміну, регіони
впливуможуть
на ініціювати
Впровадження циркулярної економіки також довкілля. Визначено, що впровадження концепції
включає реалізацію функції стимулювання циркулярної економіки ґрунтується на засадах:
інновацій, що ґрунтується на новому способі скорочення обсягів використання природних
мислення та нового сприйняття системи ресурсів; повторного використання ресурсів;
виробництва;
зміцнення
співпраці
між виробництва якісної, довговічної та максимально
розробниками,
товаровиробниками
та надійної
продукції;
багаторазовості
у
переробними підприємствами; створення нових використанні;
часткового
оновлення
або
можливостей для отримання прибутку через модернізації виробничих процесів; переробки та
мінімізацію витрат, забезпечення ланцюга повернення до виробничого циклу відходів;
поставок та безпеки постачання ресурсів та інтелектуалізації виробничих процесів та
формування їх запасів.
віртуалізація товарів.
До основних переваг циркулярної економіки
До основних переваг циркулярної економіки
регіону віднесено [4, с.10] :
регіону віднесено:
зменшення використання
– зменшення використання невідновлюваних невідновлюваних ресурсів; зниження вуглецевих
ресурсів, як показує зарубіжна практика щодо викидів в атмосферу; досягнення нульових
повторного використання ресурсів та повне або відходів; нівелювання «практики планового
часткове їх відновлення (не викидання старих старіння» нові перспективи для розвитку
товарів) є нормою, що гарантує використання підприємництва.
меншого обсягу невідновлюваних ресурсів;
Впровадження засад циркулярної економіки є
– зниження вуглецевих викидів в атмосферу важливою умовою розвитку інноваційного
через запровадження у управління матеріалами, підприємництва та розширення можливостей
повне або часткове виготовлення з вторинної щодо створення додаткових робочих місць у
сировини в циркулярній економіці, що сприяє кожному регіоні країни. Завданням розвитку
скорочення на понад 60% викидів шкідливих циркулярної економіки на регіональному рівні є
парникових газів;
зростання стійкості через мінімізацію чинників
– шлях до досягнення нульових відходів залежності від надходження ресурсів ззовні, що
через повторне використання товарів та ресурсів, дає змогу оптимізувати використання наявних
до безвідходної моделі, що в свою чергу має матеріальних ресурсів та енергії в економіці
значні переваги для природної екосистеми. регіону. В контексті реалізації циркулярної
Зменшення забруднення пластиком океану, економіки формування інноваційного потенціалу
зменшення сміттєзвалищ та значно менша сприяє соціально-економічним трансформаціям,
потреба щодо пошуку обмежених ресурсів через прогресивним змінам у сферах виробництва та
їх повторне використання;
споживання, що уможливить розвиток регіону у
– отримання переваг для споживачів через напрямі досягнення сталості розвитку економіки.
повторне використання матеріалів що нівелює
Вбачаємо за доцільне проведення подальших
«практику планового старіння», тобто вироби досліджень
з
проблематики
розширення
можуть довше використовуватись. Циркулярна напрямів розвитку циркулярної економіки на
економіка сприяє також появі нових видів регіональному та державному рівнях.
промислового виробництва й відповідно появі
нових робочих місць;
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