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ВСТУП
Проблеми економічного зростання і економічного

розвитку на сучасному етапі залишаються одними із
головних для будь$якої держави. Економічне зростан$
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Ускладнення екологічної ситуації в світі змушує людство шукати нові економічні моделі, за яких заA

безпечується сталий розвиток. В умовах зростання населення планети, його потреб відбувається надспоA

живання природних ресурсів. Розглянуто фактори, які формуються в результаті поліморфізму складоA

вих системи "економіка"A"екологія"A"соціум". Однією з основних царин, що поглинає природні ресурси

протягом виробничого циклу і трансформує середовище проживання людства є будівництво. ЗапропоA

новано зміну моделі лінійної економіки, що реалізована зокрема в будівельній галузі, на модель циркуA

лярної економіки з її основними імперативами на всіх етапах створення продукції зі збереженням приA

родних ресурсів. Розглянуто схему залучення ресурсів — природних та енергетичних до виробничого

циклу. В результаті аналізу запропоновано напрями економічного розвитку, зорієнтовані на біосфероA

сумісне будівництво.

With the growth of the population of our planet, the volume of consumption, waste, environmental pollution

increases, there are less and less territories that can be used for waste disposal, and less resources for the production

of goods for a growing population. When using the linear economy model, these elements are directly proportional,

and population growth will certainly entail an increase in the use of the resource base. On the example of the

construction industry, one of the options for balancing a system consisting of environmental, economic and

social segments is shown. The increasing role of secondary resources in the economies of developed industrial

countries, caused by changes in the global economy, is associated with increasing difficulties in providing the

industry with valuable natural mineral raw materials against the background of a catastrophically rapidly

deteriorating environmental situation. One of the main resourceAconsuming and transforming human environment

is the construction industry. In this regard, the progress of effective technologies for the processing of industrial

building waste into highAquality secondary raw materials is turning into one of the main socioAeconomic,

environmental and technicalAtechnological problems of the development of production in the modern world.

The use, processing and disposal of all valuable industrial wastes that are potentially suitable for reuse as

secondary material resources is the main strategy for achieving goals, in the context of the tasks set for humanity

in a large number of program documents. Therefore, the prospective development of the economy cannot be

based on previous paradigms of economic growth. We need qualitatively new theoretical models, concepts, and

even imperatives, on the basis of which the theoretical and methodological foundations of a balanced ecological

and economic development model with new implicit functions are built. As part of the implementation of the

biosphereAmixed construction strategy, it is possible to envisage modernization of the industry by introducing

environmental standards, the market for recycled materials by recycling, as well as developing a methodology

for evaluating production efficiency based on the concept of resource conservation with the development of

appropriate tools.

Ключові слова: циркулярна економіка, рециклінг, природний капітал, екологізація, біосферосумісне бу�
дівництво.
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ня є показником результативності функціонування на$
ціональної економіки, одним з найважливіших завдань
сталого розвитку і підвищення рівня життя населення,
а дослідження його сутності має значний еволюційний
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шлях. Й. Шумпетер розмежував поняття "економічне
зростання" та "економічний розвиток", визначив кате$
горію останнього як "інновацію, прояв нового, раніше
невідомого, де засобом подолання економічних криз є
підприємницькі інновації, а рушієм — підприємець$но$
ватор". Економічне ж зростання є збільшенням вироб$
ництва і споживання товарів і послуг, найчастіше одних
і тих же, протягом певного часового періоду й безпосе$
редньо пов'язане з прибутковістю в діяльності
підприємств [1]. Як слідство, людство має на сьогодні
зростання антропогенного впливу на навколишнє сере$
довище, його забруднення різними відходами виробниц$
тва, поряд із надмірним використанням природних ре$
сурсів. В умовах вичерпності природного капіталу, дов$
готривалості (або неможливості) його відтворення, слід
пам'ятати, що біосфера — це унікальна саморегульова$
на система, для втрати рівноваги якій досить невеликих
дій в порівнянні з масштабами глобальних процесів.
Можливо, ці розбалансовані процеси знову прийдуть до
рівноваги: стабілізаційні сили природи великі, але гаран$
тованого місця в новій екосистемі людині просто може
не бути. Оцінка екологічної складової технічного про$
гресу орієнтується на результати спостережень або про$
гнозів в залежності від того, в якій області людської
діяльності вона використовується. Зазвичай така оцін$
ка припускала вибір оптимальних умов для людської
діяльності з урахуванням існуючих для цього економіч$
них резервів в аспектах соціальної відповідальності.
Однак насправді слід застосовувати поліморфічне оці$
нку даних, оскільки відокремити сферу людського від
сфери природного неможливо.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ЗВ'ЯЗОК
НАУКОВИМИ І ПРАКТИЧНИМИ ЗАДАЧАМИ
Сьогодні проводиться пошук оптимальних еконо$

мічних механізмів раціонального використання природ$
ного капіталу планети в людській діяльності за умови
збереження довкілля на існуючому рівні та відтворення
втраченого в випадках, коли це ще можливо зробити.
Виснаження природного капіталу через антропогенні та
техногенні впливи настільки порушило рівновагу в біо$
сфері, що загроза існування для людства не менша, ніж
для будь$якого з представників біоти. Причина сучас$
ної екологічної кризи — в споживанні природних ре$
сурсів в обсязі, який природа вже не здатна відновити.
Тому перспективний розвиток економіки не може ба$
зуватись на попередніх парадигмах економічного зрос$
тання. Потрібні якісно нові теоретичні моделі, концепції
та, навіть, імперативи, на основі яких вибудовуються
теоретико$методологічні основи збалансованої еколо$
го$економічної моделі розвитку з новими імпліцитни$
ми на сьогодні функціями.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичне обгрунтування методології оцінки ста$

лого еколого$економічного розвитку на засадах біо$
сферосумісної економіки зустрічається в дослідженнях
багатьох вчених: Д. Медоуза, Г. Дейлі, Х. Фольмера,
С. Кузнеця, Т. Тітенберга та ін., а також у досліджен$
нях питань управління систем сталого розвитку. Ваго$
му частину праць у напрямі формулювання та розвитку
стратегії впровадження біосферосумісної економіки
присвятили українські науковці Борщук Є.М., Буp$
кинский Б.В., Гринів Л.С., Орловська Ю.В., Черни$
шев Д.О. Перспективи моделювання промислового комп$
лексу за принципами зеленої економіки з елементами
соціальної відповідальності знайшли в працях Смовжен$
ка Т.С., Скринника З.Е., Загорського В.С. та інш. Основ$
ним імперативом майбутнього є обов'язкова людська
колективна відповідальність за дії та наслідки Четвер$
тої технічної революції. Тому особливу увагу слід при$
діляти організації сумісного "помешкання" урбанізова$
ної людини, де вона є лише одним із складників екоком$
плексу з великим потенціалом можливостей і з ще

більшою відповідальністю перед планетою, собою та
нащадками.

Водночас потребують додаткового дослідження ас$
пекти розвитку взаємозв'язків між соціальними, еконо$
мічними та екологічними складовими, які безпосеред$
ньо впливають на проектування життєвого циклу буді$
вельного об'єкта як одного з основних чинників людсь$
кої діяльності, та механізми співпраці системи будівель$
ного комплексу в умовах збалансованої біосферосу$
місної економічної моделі.

Екологічна ситуація в сьогоденній Україні характе$
ризується як кризова, що сформувалась протягом три$
валого часу внаслідок привалювання сировинно$видо$
бувних та екологічно$небезпечних галузей промисло$
вості, нехтування об'єктивними законами розвитку і
відтворення природно$ресурсного потенціалу. Тому
синергія екологічно спрямованих факторів розвитку
виробництва з модернізацією будівельної галузі може
дати поштовх до екологізації всієї економіки.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — аналіз існуючих стратегій екологіч$

ного виробництва для визначення найбільш пристосо$
ваної для впровадження в будівельної галузі Україні.

У результаті аналізу має бути сформовано страте$
гію дій, спрямованих на досягнення рішення задачі еко$
логізації економіки з урахуванням різноманітності ан$
тропогенного впливу на навколишнє середовище в ца$
рині будівництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основна відповідальність за руйнацію довкілля до$

тепер несуть країни заходу як головні споживачі пер$
винних природних ресурсів від часу Першої індустріаль$
ної революції. Загроза сьогодні — це країни Третього
світу, що повторюють західну економічну стратегію роз$
витку. В умовах обмеженості ресурсів, зростання їх вар$
тості, стрімко пройти шлях до сталого економічного
розвитку — нездійсненне завдання для країн, які роз$
виваються. Тому створення біосферосумісної економі$
ки повинно відбуватись на пріоритетності чинника уці$
лілого природного капіталу перед штучним (рукотвор$
ним) капіталом. На макрорівні це означає, що метою
сучасної економічної політики повинно бути збільшен$
ня продуктивності і кількості природного капіталу, а не
нарощування потужностей рукотворного.

Одночасно слід враховувати вимоги, викладені в
Маніфесті 2020 Світового економічного форуму в Да$
восі, про те, що концепція стійкого розвитку закладаєть$
ся на основі моделі кругової економіки з дотриманням
принципу незастосування матеріалів, які не можна ви$
користовувати повторно. Щоб не втратити останній
шанс, людству пропонується прийняти скорочення
кількості відходів на чверть упорівнянні з 2019 роком
завдяки інтеграції інноваційних елементів і технологій
та введення більш суворих екологічних стандартів [2].

Основу заходів з екологічного захисту складають
принципи нормування якості навколишнього природно$
го середовища. Сучасні світові стандарти з питань нор$
мування екологічних параметрів архітектурно$будівель$
ної галузі стосуються, переважно, екологічної, енерге$
тичної і економічної ефективності так званих "Зелених
технологій" ("Green technology") і розробляються як
системи добровільних рейтингових сертифікацій. Най$
відомішими з них є англійська BREEAM і американська
LEED. Механізми цих систем також розроблені на ос$
нові моніторингу показників довкілля. Але, як відміча$
лось раніше, екологічна оцінка виробництва, технології,
товару чи послуги сама по собі не є самодостатньою і
об'єктивною. Так само необ'єктивною буде оцінка інду$
стріальної складової за майбутнім комерційним потен$
ціалом об'єкта без врахування економічних резервів в
аспекті соціальної відповідальності компанії$виробни$
ка [3]. Для симбіотичної оцінки технології слід засто$
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совувати поліморфізм параметрів та кри$
теріїв, які здатні оцінити виробництво в
системі "екологія" — "економіка" — "со$
ціум". Принципова схема перетину сфер
взаємовпливу оціночних параметрів, що
впливають на формування "зеленої" тех$
нології, може бути представлена в вигляді
пересічних кіл Ейлера, як це зображено
на рисунку 1.

 Звичайно кількісне превалювання ан$
тропогенної складової в сучасному вели$
кому місті, що є складною системою з не$
розривно поєднаними природніми й
людськими компонентами, призводить до
домінування антропогенних впливів на
навколишнє середовище [4]. Але навіть у
цьому випадку завжди є зворотній (на$
слідковий) вплив екології на людину. Су$
часне проектування, будівництво будь$
яких локальних об'єктів чи великих місто$
будівельних комплексів, роботи з рекон$
струкції будівель і територій, а також ви$
робництво будівельних матеріалів не мо$
жуть більше проводитися без урахуван$
ня екологічних нормативів. Наприклад,
ще в 1993 році всесвітньому конгресі арх$
ітекторів у м. Чикаго ухвалив "Деклара$
цію взаємозв'язків для стійкого майбут$
нього", у якій головною метою визнава$
лось забезпечення стійкості природного
середовища і врахування екологічних ви$
мог як пріоритетних під час проектування і будівницт$
ва. У 2002 р. Європейська організація будівельної
індустрії прийняла рішення про здійснення комплексу
заходів із захисту навколишнього середовища в процесі
будівельної діяльності, зокрема впровадження кон$
цепції мінімізації будівельного сміття механізмами вто$
ринного застосування та рециклінга.

Як правило, такі підходи активно впроваджуються
в країнах з високим рівнем розвитку економіки, перед
якими не стоїть завдання стрімкого подолання бідності,
як одного з чинників екологічних проблем людства [5].
Для країн з перехідною економікою, як Україна, має
бути виконана трансформація до екологічноцентрова$
ної моделі з врахуванням національно$історичного
спадку в виробничій сфері. А саме адаптація до моделі
біосферосумісної економіки з метою максимального
нівелювання економічного спаду в перехідний період не
слід робити на основі лінійної моделі виробництва, яка
залишилась у країні разом із сировинно$видобувною
промисловістю.

У лінійній моделі зростання витрат ресурсів прямо
пропорційно до обсягів виробництва, що суперечить
завданню збереження цінного природного капіталу. На
противагу лінійній моделі циркулярна економіка ба$
зується на засадах безперервного обороту технічних і
біологічних матеріалів при виробництві та імперативах,
пов'язаних з довговічністю товарів [6—8]. Збільшення
життєвого циклу продукту є складним для реалізації
принципом в сучасному бізнес$просторі, оскільки йде в
розріз з ідеєю параметризації. Параметризація перед$
бачає випуск товарів з фіксованим (гарантійним) термі$
ном служби, по завершенні якого споживач купує но$
вий товар, забезпечуючи виробникові запланований
обсяг прибутку, паралельно збільшуючи частку відходів.
Однак зосередження на отриманні прибутку приводить
суспільство до спрощення природних ценозів, вносить
хаос в їх натуральну впорядкованість та ієрархію. Тому
потрібно відпрацювати модель економічного зростан$
ня та соціального розвитку, яка б враховувала факт об$
меженості природних ресурсів за просторово$часовим
детермінантом.

Вибудовувати будь$яку модель слід на основі посту$
лату, що кожна система є споживачем ресурсів. Вели$

кий потік енергії та ресурсів використовується населен$
ням у вигляді товарів, послуг чи техносферою для ви$
робництва тих самих товарів і послуг. На рисунку 2 на$
ведено модель біосферосумного циклу виробництва для
циркулярної економіки, де враховано можливість замі$
щення — часткового або повного, — природного капі$
талу рукотворним [9]. Тобто залучення вторинної си$
ровинної бази до потоків енергії та ресурсів пропо$
нується виконувати через аналізатори інформації. В них
відслідковується весь спектр якісної та кількісної скла$
дової будь$якої продукції чи послуги, впорядковують$
ся звітні дані, пропонуються перспективні напрями для
повторного використання чи модернізації. На основі
аналізу інформації з бази даних виконується перена$
правлення зібраних ресурсів для науково$технологічної
трансформації на переробних заводах у "зелену" енер$
гію та ресурси, які включаються в новий цикл виробниц$
тва.

Таким чином, енергію та ресурси, що надходять до
системи ззовні, можна оцінити як обсяг природного ка$
піталу, необхідного для виробництва заданого виду то$
варів чи послуг.

Обсяг ресурсів, що надходять до ресурсного блоку,
сумарно буде становити an RRR += , де nR  — нові ре$

сурси первинного використання, aR  — відновлювальні
ресурси, отримані шляхом рециклінга. В умовах еко$
номії природних ресурсів звичайно привабливою вигля$

датиме доданок aR , коли 1→
R
Ra , 0→nR . Фізично це

означає, що тривалість існування в системі ресурсу пер$
винного використання, який повторно потрапляє в сис$
тему в якості вторинної сировини, має бути максималь$
ною. Тобто циклзаг ТТ 〉〉 , де загТ  — загальна тривалість

життєвого циклу ресурсу, циклТ  — тривалість існуван$
ня ресурсу в межах одного виробничого циклу.

Обсяг енергії, яка необхідна для виробництва, та$
кож можна представити як суму нової nЕ  та відновле$

ної ("зеленої") aЕ  енергії: an ЕЕЕ += . В умовах еко$

Рис. 1. Принципова схема поліморфізму параметрів системи
"екологія" — "економіка" — "соціум"

Джерело: розроблено автором.
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номії природних ресурсів звичайно привабливою вигля$

датиме доданок aR , коли  1→
R
Ra , 0→nR .

Логічно зауважити, що за аналогією до викладено$
го вище та з урахуванням концепції енергоефективності
обсяги нової енергії nЕ , продукування якої вимагає но$

вих ресурсів, мають бути мінімізовані: 1→
Е
Еa , 0→nЕ .

Відповідно їх частку повинні замістити ресурси вторин$
ного використання. Як видно з моделі, ресурси вторин$
ної переробки та відновлювальна ("зелена") енергія по$
требують у процесі трансформації також ресурсних та
енергетичних витрат. Тобто виходить, що зменшення ви$
користання природнього капіталу при виробництві при$
зводить до зростання обсягів його використання. Як
відзначалось раніше, вихід полягає в розробці техно$
логій, застосування яких забезпечує максимальну про$
дуктивність використання природних ресурсів за умо$
ви неможливості заміни їх у повному обсязі відновлю$
вальними ресурсами, принаймні при сьогоднішньому
рівні розвитку науки та індустрії. Це повністю відпові$
дає основному принципу циркулярної економіки "ефек$
тивність понад усе": вимога до забезпечення максималь$
ної ефективності кожного процесу виробництва, спо$
живання та експлуатації продукції [8].

Тоді постає питання: що робити зараз, адже невідо$
мо, через який часовий період людство віднайде від$
повідні технології та чи віднайде взагалі?

Одним з превентивних заходів повинна стати відмо$
ва від виробництва, продукція якого протягом життє$
вого циклу стає шкідливою для навколишнього середо$
вища. Це може бути заміна невідновлювального компо$
ненту технології на штучний аналог, випуск якого не

потребує значних ресурсів. Інший шлях — це уніфіка$
ція продукції для можливості заміни компонентів еле$
ментами подібних товарів без потреби їх нового вироб$
ництва.

Прикладом у царині будівництва є поступка азбес$
тових панелей на користь біопанелей з відновлюваль$
ного очерету, або використання бетонного лому як за$
повнювача при бетонних роботах замість гранітного
щебеню.

В умовах неможливості вітчизняній переробній про$
мисловості з огляду на ступінь науково$технічного роз$
витку та технологічного оснащення забезпечити сучас$
ний рівень переробки будівельного сміття пропонуєть$
ся змінити концепцію виробництва продукції, а саме:
збільшити гарантійні терміни використання готової про$
дукції. Тобто, якщо рівень технологій переробки не
може забезпечити умову, де  циклзаг ТТ 〉〉 , слід намага$
тись максимально подовжити тривалість існування ре$
сурсу в межах одного виробничого циклу: загцикл ТТ → .
Вимога більш довгого життєвого циклу продукту має на
меті налагодження випуску продукції з більшим стро$
ком споживання (експлуатації). Для реалізації цей прин$
цип циркулярної економіки є найскладнішим, оскільки
іде в розріз з ідеєю параметризації продукції, на якому
побудовано сучасний бізнес. Тому слід шукати нові шля$
хи отримання прибутків. Для будівельної галузі перс$
пективним напрямом діяльності стає ринок оренди, коли
девелопер виступає власником та орендодавцем своїх
об'єктів.

Ідею уніфікації будівельних конструкцій покладе$
но в концепцію функціональної трансформації будівель$
ного об'єкта протягом його життєвого циклу [10]. Пе$
реробка і вторинне використання будівельних мате$
ріалів (рециклінг) як найкраще демонструє принцип цир$

Рис. 2. Модель циклу біосферосумісного виробництва

Джерело: розроблено автором.
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кулярної економіки "збагачення без споживання": за
рахунок вторинної переробки ресурсів (рукотворного
капіталу) відбувається економічне зростання без зрос$
тання споживання природних ресурсів (природного ка$
піталу). Стратегія біосферосумісного будівництва обо$
в'язково повинна враховувати національну проблемати$
ку: специфіку організації сучасних антропогенних
центрів — міст$мегаполісів, економічні реалії існуван$
ня будівельних компаній в умовах існуючого законодав$
ства, спонукати до реалізації та забезпечення сталого
функціонування еколого$економічної концепції буді$
вельного виробництва.

ВИСНОВКИ
Дуже часто в політиці економічне зростання розг$

лядається тільки як спосіб вирішення різноманітних
соціальних проблем — безробіття, бідність, голод тощо.
Але економіка не є механічно ізольованою, закритою й
самодостатньою системою, в якій кругообіг грошей між
виробником та споживачем відбувається за замкненим
циклом. Вона функціонує в межах глобальної екосис$
теми, є "вмурованою" в природну екосистему та пере$
буває від неї в функціональній залежності [9].

У результаті стратегія реалізації екологічної полі$
тики, спрямованої на функціонування біосферосуміс$
ної економіки, має базуватись на концепції взаємодії
суспільства, природного середовища та економічної
моделі на пріоритетах сталого розвитку й принципах
збалансованості трьох складових розвитку держави:
економічної, екологічної, соціальної.

Кожна галузь виробництва повинна мати апарат
оціночних параметрів, які впливають на формування
природозбережної "зеленої" технології. Враховуючи,
що жодна з систем не є закритою, всі вони мають між
собою об'єднувальні взаємозв'язки, які дозволяють ви$
окремити більшість загальних заходів (елементів еко$
логічної корпоративної відповідальності) з мінімізації
негативного впливу діяльності на навколишнє природ$
не середовище.

Відпрацювання системи стандартів для збалансова$
ності розвитку біосферосумісного будівництва привнесе
значні зміни в економічну, соціальну, екологічну та етич$
ну сфери. Наслідування концепцій розвитку техноцен$
триків на сьогодні неприпустиме.

У межах реалізації стратегії біосферосумісного бу$
дівництва можливо передбачити модернізацію галузі
шляхом впровадження екологічних стандартів, ринку
вторинної сировини засобами рециклінга, а також роз$
робку методології оцінки ефективності виробництва на
засадах концепції ресурсозбереження з опрацюванням
відповідного інструментарію.
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