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У

сучасних умовах найважливішим викликом
світового масштабу є виснаження природних
ресурсів і масштабне забруднення навколишнього середовища. Засобом вирішення даної проблеми є досягнення сталого розвитку. Впровадження
циркулярної економіки сприяє трансформації економічної системи в більш стійку й екологічно чисту, при
цьому дає змогу зберегти первинні ресурси, створити
нові робочі місця та підвищити конкурентоспроможність як окремого підприємства, так і всієї країни.
Просування українських підприємств до моделей
циркулярної економіки є важливим етапом на шляху
до євроінтеграції. Разом із тим, упровадження циркулярних бізнес-моделей в Україні пов’язане з певними
ризиками та труднощами для підприємств, у зв’язку
з чим необхідно дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку циркулярної економіки на українських підприємствах.
Мета статті – дослідження тенденцій упровадження бізнес-моделей циркулярної економіки та
стану їх використання на підприємствах Львівської
області.
Об’єктами дослідження є вибрані промислові
підприємства Львівської області.
Концепція циркулярної економіки виникла з
потреби зміни застарілої лінійної моделі економіки,
що базується на принципі «Take, Make, Waste» (видобути, використати, викинути). Була розроблена
принципово нова модель, в основі якої лежить правило «6R: Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Recycle and
Recover» (скорочення, повторне використання, ремонт, оновлення, переробка, відновлення) [1].
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На практиці ідея циркулярної економіки полягає в зниженні обсягу відходів до мінімуму, що означає збереження відходів у межах циклу виробництва
настільки довго, наскільки це можливо. Повторне використання відходів, продовження життєвого циклу
можуть створити додаткову цінність для підприємства, а також забезпечити конкурентні переваги.
Основні заходи в межах циркулярної економіки включають повторне використання (реюзинг),
ремонт, оновлення та відновлення (рековеринг), переробку (рециклінг) існуючих матеріалів і виробів, а
також превентивні дії щодо скорочення обсягу відходів. Головна ідея полягає в тому, що те, що раніше
вважалося «відходом», може перетворитися на цінний ресурс [2].

У

провадження ідей циркулярної економіки в
Україні є важливим кроком активізування
євроінтеграційних процесів. Це підтверджується тим, що у грудні 2015 р. Комісія ЄС затвердила
пакет Директив у сфері управління відходами, який
включає в себе заходи, що допоможуть стимулювати
перехід Європи до циркулярної економіки, посилити
глобальну конкурентоспроможність, сприяти сталому економічному зростанню та створити нові робочі місця. Європейська комісія зробила припущення,
що перехід до циркулярної економіки збільшить ВВП
Європи до 2030 р. на 17% [3].
У «Циркулярному пакеті» затверджено План
дій ЄС, який встановлює конкретну та амбітну програму заходів щодо розвитку циркулярної економіки,
які охоплюють весь цикл: від виробництва та спо-
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І

дея циркулярної економіки є новою для України,
тому вона значно відстає в розвитку даного напряму від країн Європейського Союзу. На рис. 1
зображено статистичні дані щодо поводження з відходами в ЄС та Україні.
Висновком наведеного порівняння є необхідність активізування переробки, відновлення та повторного використання відходів українськими підприємствами за допомогою бізнес-моделей циркулярної економіки.
Як і будь-які інноваційні економічні моделі,
циркулярна економіка пов’язана з низкою переваг
і недоліків для бізнесу. У табл. 1 виконано аналіз
сильних і слабких сторін, переваг і можливостей, які
створюють умови для використання підприємства-

ми моделей циркулярної економіки на українському
ринку.

О

тже, у короткостроковій перспективі використання бізнес-моделей циркулярної економіки
пов’язане з високим рівнем витрат і низьким
рівнем обізнаності як споживачів, так і партнерів, конкурентів, постачальників, а також з недосконалістю
в законодавчому регулюванні. Проте в довгостроковій перспективі використання циркулярних моделей
зумовлює позитивні ефекти як в екологічному, так і
в економічному аспектах, а також може забезпечити
підприємству стійку конкурентну перевагу.
Для подальшого аналізу було виокремлено складові зовнішнього середовища, які матимуть вплив на
підприємства, що приймуть рішення використовувати бізнес-моделі циркулярної економіки в Україні.
З цією метою було виконано PEST-аналіз (рис. 2).
Можна зробити висновок, що більшість чинників зовнішнього середовища загалом мають сприятливий вплив на впровадження бізнес-моделей циркулярної економіки українськими підприємствами.
З іншого боку, це несе загрозу для видобувних підприємств, яким необхідно здійснити переорієнтацію
на більш стійкі бізнес-моделі.
З метою визначення стану поводження з відходами в межах циркулярної економіки на прикладі
підприємств Львівської області було проаналізовано
Екологічний паспорт Львівської області. Загальну
статистику щодо поводження з відходами наведено
в табл. 2.
Таким чином, переважний обсяг відходів у кінці звітного періоду все ж залишається неутилізованим. Лише невелику частку відходів використано для
отримання енергії або утилізовано для подальшої пе-
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Рис. 1. Порівняння структури поводження з відходами в Україні та ЄС станом на 2018 р.
Джерело: сформовано за даними [5; 6].
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живання до управління відходами та ринку вторинної сировини, а також визначають часові межі для
виконання описаних дій. Запропоновані заходи передбачають «замкнення» життєвого циклу продукту
шляхом переробки та повторного використання, що
принесе користь як для навколишнього середовища,
так і для економіки.
Своєю чергою, Кабінет Міністрів України вперше визначив пріоритетним завданням перехід на засади циркулярної економіки у 2017 р. З цією метою
була створена національна система Цілей сталого
розвитку в Україні. Це стало наслідком затвердження
Глобальних Цілей сталого розвитку (ЦСР) на Саміті
ООН у 2015 р. Зокрема, механізмом реалізації однієї з
глобальних ЦСР, а саме: «Відповідальне споживання
та виробництво», є «...запровадження моделі циркулярної економіки, насамперед шляхом орієнтації на
енергозбереження, регенеративне екологічно чисте
виробництво та споживання» [4].
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Таблиця 1
SWOT-аналіз середовища використання українськими підприємствами моделей циркулярної економіки
Cильні сторони

Слабкі сторони

– Низький рівень конкуренції на ринку підприємств, залучених до циркулярної економіки;
– державна політика спрямована на підтримку інноваційних проєктів у межах циркулярної економіки

– Відсутність «енвайроментальної культури» серед підприємств і споживачів;
– фінансові перешкоди: вартість «зелених» інновацій
і бізнес-моделей потребують значних початкових витрат;
– відсутність прозорості на законодавчому рівні таких
понять, як відповідальність виробника, якості окремих
етапів рециклінгу, реюзингу та рековерингу;
– недостатність інформації про потенційні вигоди від імплементації циркулярної економіки;
– недостатність технологічних потужностей;
– недостатність або відсутність залучення мережі постачання до практики сталого розвитку

Можливості

Загрози

– Зменшення тиску на навколишнє середовище;
– підвищення конкурентоспроможності: циркулярна економіка може принести економію бізнесу та споживачам за
рахунок підвищення ефективності використання ресурсів;
– інновації: циркулярна економіка може спричинити
великий інноваційний рух у різних галузях економіки
через необхідність переробляти матеріали та продукти
для кругового використання;
– можливість залучення додаткового іноземного фінансування та грантів;
– зростання ВВП і кількості робочих місць

– Економічні виклики (циркулярна економіка може бути
збитковою в короткостроковій перспективі);
– додаткове споживання ресурсів при рециклінгу;
– зниження доходів промисловості;
– скорочення робочих місць у видобувному секторі економіки
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Економічна складова:
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Політична складова:
– зростання довіри
до українського бізнесу
на міжнародному ринку;
– сприяння євроінтеграції

– створення додаткових
робочих місць
і потенційне зростання ВВП;
– залучення іноземних
інвестицій;
– виникнення загрози
для розвитку
видобувної галузі

Соціальна складова:

Технологічна складова:

– підвищення рівня
соціальної відповідальності
підприємств;
– зростання довіри
споживачів до «зелених»
брендів;
– зміна культури
споживання

– сприяння розвитку
інноваційних технологій,
спрямованих
на екологічність;
– переорієнтація
з технологій виробництва
на технології переробки

Рис. 2. PEST-аналіз зовнішнього середовища в межах упровадження українськими підприємствами
моделей циркулярної економіки
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Таблиця 2
Динаміка основних показників поводження з відходами I–ІV класів небезпеки у Львівській області
за 2016–2017 рр., тис. т [7]
Показник

2017 р.

2016 р.

2542105

2773766

–

–

1

Утворено

2

Одержано від інших підприємств

3

Спалено

603046

58655

– у тому числі з метою отримання енергії

48627

58654

4

Використано (утилізовано)

603046

482658

5

Спрямовано в сховища організованого складування (поховання)

1085818

1642520

6

Передано іншим підприємствам

–

–

7

Втрати відходів унаслідок витікання, випаровування, пожеж, крадіжок

–

–

8

Наявність на кінець звітного року в сховищах організованого складування
та на території підприємств

221524668

231799750

реробки. Наведені дані свідчать про низький рівень
залучення підприємств Львівщини до циркулярної
економіки.
За даними Департаменту екології та природних
ресурсів Львівської облдержадміністрації, основними
накопичувачами промислових відходів є ВАТ «Львівський дослідний нафто маслозавод», ВАТ «Наф
топереробний комплекс «Галичина», НГВУ «Бориславнафтогаз», ВП «Вагонне депо Дрогобич», ВАТ
«Зміна» [8].
Основними відходами цих підприємств є кислий гудрон, нафтошлам, осад з відстійників після
реагентної очистки стічних вод гальванічного виробництва.

Щ

о стосується видалення та захоронення промислових відходів різного рівня екологічної
безпеки, у табл. 3 наведено інфраструктуру
місць видалення відходів (МВВ) Львівщини.
Можна зробити висновок, що місць видалення
надзвичайно небезпечних відходів у Львівській області є мало, деякі з МВВ закриваються, що підтверджує необхідність у впровадженні моделей рециклінгу на промислових підприємствах.
Утилізація та оброблення відходів відбувається
в певних пунктах приймання, інфраструктуру яких
наведено в табл. 4.
Отже, кількість пунктів утилізації та оброблення промислових відходів у Львівській області є кри-

тично малою (враховуючи той факт, що в області нараховується більше 3000 промислових підприємств).
Згідно з даними Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації,
лише 8 підприємств здійснюють діяльність у сфері
поводження з небезпечними відходами на території регіону (за кодами діяльності 38.01 – збирання,
38.02 – перевезення, 38.03 – зберігання, 38.04 – оброблення) та 56 підприємств здійснюють збирання,
заготівлю відходів як вторинної сировини (за кодами
відходів 37.01 – макулатура, 37.02 – склобій, 37.03 –
відходи полімерні, 37.04 – відходи гумові, 37.05 –
матеріали текстильні вторинні, 37.06 – використана
металева тара). Саме вони можуть вважатися підприємствами, які повною мірою використовують бізнесмоделі циркулярної економіки.
На рис. 3 зображено структуру утворених відходів за 2018 р. у Львівській області за видами.
Отже, велику частку відходів займають харчові
та інертні відходи, вуличний відсів та, зокрема, паперові відходи, які продукуються всіма підприємствами. Це створює підґрунтя для застосування таких
циркулярних моделей, як впровадження електронного документообігу, а також переробки макулатури.
Частка текстильних, пластикових і гумових відходів є
також значною, що створює умови для застосування
моделей рециклінгу, оскільки такі відходи найбільш
придатні для переробки.
Таблиця 3

Інфраструктура місць видалення відходів (МВВ) у Львівській області за критерієм екологічної безпеки [7]
Місця видалення відходів
категорії Г – надзвичайно
небезпечні

Місця видалення відходів
категорії В – небезпечні

Місця видалення відходів
категорії Б – помірно
небезпечні

Місця видалення відходів
категорії А –
малонебезпечні

діючі, од.

закриті, од.

діючі, од.

закриті, од.

діючі, од.

закриті, од.

діючі, од.

закриті, од.

3

–

19

6

5

–

1

2
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з/п

129

Таблиця 4
Інфраструктура утилізації та оброблення відходів у Львівській області [7]
Пункти приймання/збирання зношених шин, од.

Пункти приймання/збирання відходів електрон
ного та електричного
обладнання, од.

Пункти приймання
транспортних засобів
на утилізацію, од.

Пункти та установки
централізованого
знешкодження медичних
відходів, од.

3

2

5

2

Склобій; 4%
Вуличний відсів ;
15%

Гума; 2%
Полімер; 13%

Інертні відходи;
12%

Текстиль; 8%

Небезпечні
відходи; 0,20%

Металева тара;
2%

Деревина; 5,50%

Інші відходи;
22%

Харчові відходи;
26%

Макулатура; 10%
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Рис. 3. Структура утворених відходів за 2018 р. у Львівській області за видами [8]

Згідно з даними Департаменту з питань поводження з відходами у Львівській області, 27% вмісту
утворених відходів придатні до використання як вторинна сировина, але на практиці лише 3% утворених
відходів використовуються повторно [8].

В

елика частка підприємств Львівської області
використовує сміттєзвалища в поводженні зі
своїми відходами. Це, насамперед, пов’язано з
тим, що більшість промислових підприємств Львівщини є малими за розмірами, тому не застосовують
спеціальних дій у поводженні з відходами, оскільки
на початковому етапі це створює додаткові витрати.
Це свідчить про негативну тенденцією, оскільки малі
підприємства не використовують свій потенціал у межах циркулярної економіки.
Станом на 2018 р. у Львівській області налічується 154 несанкціонованих звалища, які не відповідають усім необхідним вимогам щодо об’єктів захоронення відходів і становлять небезпеку для довкілля [9].
Моделі циркулярної економіки впроваджені
лише у 2% підприємств Львівської області, більшість
з яких використовують моделі рециклінгу та продовження життєвого циклу продукту. Така статистика
зумовлена також тим, що не всі підприємства, які за-
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лучені до переробки відходів або мають замкнутий
цикл виробництва, ознайомлені з поняттям «циркулярна економіка» [10].
Оскільки значна частка відходів не підлягає
вторинному використанню, циркулярна економіка
зорієнтована не лише на утилізацію вже наявних відходів, а й на мінімізацію їх утворення. З цією метою
підприємства можуть використовувати модель «продукт як послуга» (надання певних товарів в оренду
чи лізинг), впроваджувати технологічні рішення для
уникнення перевиробництва, розширювати межі
своєї соціальної відповідальності та просувати ідею
раціонального споживання, уникати паперового документообігу тощо [11].
Під час дослідження було проаналізовано діяльність окремих підприємств Львівської області, залучених до циркулярної економіки:
 державне підприємство «Боднарівка» – єдиний завод в Україні, який займається повною
переробкою відходів, що містять ртуть: з алюмінієвого цоколя лампи виробляють різні деталі; скло відправляють на інше підприємство
для повторного використання як вторинну
сировину для виробництва ламп; ртуть надалі використовується у виробництві ртутних
приладів [12];
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Під час дослідження було описано передумови впровадження моделей циркулярної економіки
в Україні та окреслено їх особливості, а також виконано аналіз стану використання циркулярних бізнесмоделей на підприємствах Львівської області.
За результатами SWOT- і PEST-аналізу було
виявлено, що зовнішнє середовище загалом є сприятливим для впровадження моделей циркулярної
економіки в Україні. Потенційні можливості переважають загрози в довгостроковій перспективі, що
є позитивним фактором для підприємств, які планують реалізовувати циркулярні моделі. Найбільш
вагомими недоліками є високий рівень початкових
витрат і низький рівень свідомості ринку щодо понять про циркулярну економіку. Разом із тим, низька обізнаність конкурентів може, навпаки, створити
конкурентну перевагу для підприємства.
З метою поглиблення дослідження було проаналізовано статистичні дані стосовно поводження з
відходами у Львівській області, у результаті чого було
виявлено критичну ситуацію, пов’язану з низьким
рівнем утилізації відходів. Загальний рівень відходів
у Львівській області за 2018 р. зменшився, але відносна частка перероблених відходів теж спадає, що
свідчить про негативні тенденції. У результаті аналізування статистичних даних було виявлено, що лише
3% промислових підприємств використовують моделі рециклінгу, рековерингу та реюзингу.
Однією з вагомих проблем використання бізнес-моделей циркулярної економіки підприємствами
Львівської області є недостатня поінформованість
підприємців і споживачів щодо переваг цих моделей.
З метою усунення вказаної проблеми у Львівській області функціонують соціальні проєкти, спрямовані на
поширення ідей стійкого розвитку та свідомого споживання.
На основі отриманих у дослідженні даних було
запропоновано бізнес-моделі, які можуть бути вико-
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О

крім підприємств, що безпосередньо задіяні
в циркулярній економіці, у Львівській області започатковано також соціальні ініціативи,
спрямовані на інформування споживачів про необхідність утилізації відходів і важливість свідомого
споживання.
Яскравим прикладом є сервіс «Garbage 31» – це
інтерактивний сайт, що співпрацює як зі споживачами, так і з представниками відповідального бізнесу,
з метою розвитку культури сортування та мінімізації
сміття в побуті. На даній платформі можна знайти інформацію про правильне сортування відходів, а також про найближчі пункти збору та підприємства, які
приймають різні види відходів на переробку.
Ще однією ініціативою є проєкт «Zero Waste
Lviv», метою якого є популяризація та впровадження
практик попередження утворення відходів та свідомого споживання.
Оскільки рівень впровадження стійких моделей
на підприємствах Львівської області є низьким, доцільно розробити рекомендації щодо впровадження
«замкнутих» моделей для українських підприємств у
різних галузях економіки.
Аналізування літературних джерел дало змогу
виявити 5 основних бізнес-моделей у межах циркулярної економіки:
 циркулярні постачальники;
 переробка ресурсів;
 продовження життєвого циклу продукту;
 продукт як послуга;
 платформи для обміну [13; 14].
Вказані бізнес-моделі циркулярної економіки
можуть бути застосовані в різних варіаціях і для різ-

них галузей. У табл. 5 наведено рекомендації щодо
застосування, а також характеристику основних циркулярних бізнес-моделей, які можуть бути застосовані як для підприємств Львівської області, так і українського ринку загалом.
Підсумовуючи, можна стверджувати, що для
ефективного впровадження бізнес-моделей циркулярної економіки підприємствам необхідно враховувати як економічний, так і соціальний та екологічний аспекти. Разом із застосуванням циркулярних
бізнес-моделей необхідно використовувати стратегії
маркетингових комунікацій з метою створення конкурентної переваги та зміни в сприйнятті культури
споживання. Доцільно наголошувати на екологічній
користі продукту для середовища, довговічності та
надійності, а також на заощадженні коштів на більш
важливі потреби.
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 ПрАТ «Картонно-паперова компанія» (Львівкартонопласт) – підприємство, яке використовує паперові відходи як вторинну сировину;
приймає відходи виробництва паперу, картону, використані книги, журнали, продукцію
поліграфічної промисловості;
 ТОВ «Greencup» – виробник екологічно чистого разового посуду з кукурудзяного крохмалю, жита, очерету, бамбука та пшеничних
висівок.
Варто зауважити, що ці підприємства можуть
відігравати роль циркулярних постачальників для інших підприємств, що використовують моделі циркулярної економіки.
На сьогодні у Львівській області функціонують
також підприємства, які застосовують альтернативні моделі циркулярної економіки. Наприклад, платформа для оренди суконь “Miss Princess” пропонує
клієнтам здавати свій одяг для урочистих подій для
подальшого продажу та оренди. Таким чином, одяг
прослужить довше і задовольнить потреби інших клієнтів, що зумовлює як економічну вигоду, так і екологічну користь.
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Таблиця 5
Рекомендовані до впровадження бізнес-моделі циркулярної економіки для українських підприємств
Бізнес-модель

Сектор економіки

Характеристика

Сільське господарство, машинобудування та приладобудування

Використання перероблених або біорозкладних
матеріалів; укладення договорів з постачальниками
екосировини та матеріалів, яким можна було б повернути продукцію або відходи на переробку (наприклад,
застарілу техніку, картриджі тощо)

Переробка ресурсів

Сільське господарство, легка
промисловість

Використання компостування й анаеробного зброджування для одержання добрив і енергії, переробка
продукції, непридатної для відновлення та повторного
використання; розвиток інфраструктури збору та сортування відходів зі створенням відповідних виробничих потужностей

Продовження життєвого циклу продукту

Машинобудування та приладобудування

Відновлення використаних продуктів на базі первинного виробництва (можливість повернення використаних продуктів споживачами)

Лізинг транспортних засобів
та техніки

Передбачає можливість виробника наситити ринок
своєю продукцією, зробити її більш доступною для
споживача й одночасно отримати прибуток за рахунок
післяпродажного обслуговування й обслуговування
під час використання продукції. Варто зазначити, що
на виробника поширюється відповідальність за утилізацію продукції в кінці її життєвого циклу

Продовольча продукція, легка
промисловість

Є різновидом моделі «продукт як послуга», що також
дає змогу продовжити життєвий цикл продукції та її
використання, зумовлює скорочення обсягів виробництва низки продуктів і матеріалів та обсягів відходів,
а також становить вигоду як для споживача, так і для
виробника

Циркулярні
постачальники

Продукт як послуга

ристані українськими підприємствами в умовах активізування циркулярної економіки.
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