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У статті розглянуто сутність і зміст соціально-еколого-економічних обмежень, які накладаються на 
діяльність підприємств в умовах сталого розвитку. У зв’язку із цим розглядається дефініція – її зміст та 
застосовність як інтегрального показника – «біосферосумісність», що формується як обов’язкова компо-
нента концепту сталого розвитку в сукупності з іншими стратагемами за законами існування і розвитку 
динамічної системи. Виконано аналіз стратегічних програмних документів, прийнятих і задекларованих 
Україною в контексті міжнародної співпраці, для формування різниці цілей і виокремлення постійних еко-
номічних та екологічних проблем. Зазначено, що завдання та показники, за якими Україна не може взяти 
на себе зобов’язання, часто є вирішальними для впровадження політики сталого розвитку і переходу до 
циркулярної моделі економіки, що вже на початковому етапі призводить до хибних вихідних умов і від-
ставання у розвитку. Відзначено важливість формування концепції, стратегії розвитку, які максимально 
враховують світові, національні, регіональні умови й обмежуючі регресивні впливи, що йдуть усупереч 
принципам сталого розвитку. Запропоновано основні напрями стратегії, що зумовлюють перехід економі-
ки до сталих циркулярних бізнес-моделей, та сформульовано три базисні драйвери проєктування та імп-
лементації глобальних циркулярних ланцюгів створення доданої вартості, ураховуючи глобальні ланцюги 
постачання вторинної сировини.

Ключові слова: трансформація управлінської системи, циркулярна економіка, біосферосумісність,  
ресурсозбереження, стратегія підприємства.

В статье рассматриваются сущность и содержание социально-эколого-экономических ограничений, 
налагаемых на деятельность предприятий в условиях устойчивого развития. В связи с этим рассма-
тривается дефиниция – ее содержание и применимость как интегрального показателя – «биосферосов-
местимость», которая формируется как обязательная компонента концепта устойчивого развития в 
совокупности с другими стратагемами по законам существования и развития динамической системы. 
Выполнен анализ стратегических программных документов, принятых и задекларированных Украиной 
в контексте международного сотрудничества, для формирования разницы целей и выделения постоян-
ных экономических и экологических проблем. Отмечено, что задачи и показатели, по которым Украина 
не может взять на себя обязательства, часто являются решающими для внедрения политики устой-
чивого развития и перехода к циркулярной модели экономики, что уже на начальном этапе приводит 
к ложным исходным условиям и отставанию в развитии. Акцентировано внимание на формировании 
концепции, стратегии развития, которые максимально учитывают мировые, национальные, региональ-
ные условия и ограничивают регрессивные влияния, идущие вопреки принципам устойчивого развития. 
Предложены основные направления стратегии, обуславливающие переход экономики к устойчивым цир-
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кулярным бизнес-моделям, и сформулированы три базисных драйвера проектирования и имплементации 
глобальных циркулярных цепей создания добавленной стоимости, учитывая глобальные цепи поставок 
вторсырья.

Ключевые слова: трансформация управленческой системы, циркулярная экономика, биосферосовме-
стимость, ресурсосбережение, стратегия предприятия.

The article examines the essence and content of socio-ecological and economic restrictions imposed on the 
activities of enterprises in the context of sustainable development. In this regard, the definition is considered – its 
content and applicability as an integral indicator – "biosphere compatibility", which is substantiated as a special type 
of complex system, which is centrally subordinate to the regulatory framework, has a delineated regional aspect, 
socio-economic anomalies and depends on natural resources, however, it is not an independent isolated economic 
category, but is formed as an obligatory component of the concept of sustainable development in conjunction with 
other stratagems according to the laws of existence and development of a dynamic system. For state production, 
the position of the adaptation mechanism for the transition of the economy to the circular model is determined under 
conditions of environmental restrictions and a certain depletion of natural resources. The authors analyzed the stra-
tegic program documents adopted and declared by Ukraine in the context of international cooperation, in order to 
form a difference in goals and highlight permanent economic and environmental problems. The selectivity of indivi- 
dual estimated parameters of the components of sustainable development, which have different degrees of influ-
ence and interconnection within one component, is analyzed in order to identify their significance on the complex 
indicator of biosphere compatibility. It is noted that the tasks and indicators for which Ukraine cannot commit itself 
are often decisive for the implementation of a sustainable development policy and the transition to a circular model 
of the economy, which already at the initial stage leads to false initial conditions and a lag in development. It is im-
portant to formulate a concept, a development strategy that maximally takes into account global, national, regional 
conditions and limiting regressive influences that go against the principles of sustainable development. The main 
directions of the strategy that determine the transition of the economy to sustainable circular business models are 
proposed, and three basic drivers for the design and implementation of global circular value chains are formulated, 
taking into account the global supply chains of recyclable materials.

Key words: transformation of the management system, circular economy, biosphere compatibility, resource 
conservation, enterprise strategy.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Будь-який сучасний виробни-
чий менеджмент поєднує поточний раціоналізм 
оперативного управління зі стратегією постій-
ного оновлення. Але прагнення до підвищення 
показників економічного зростання не завжди 
рухається паралельним курсом із соціальним 
складником людського існування. Тому кла-
сичні критерії планування діяльності виробни-
цтва, а саме модернізація й оновлення наявних 
фондів, технологій і товарного асортименту, у 
сучасному реінжинірингу повинні мати часові 
горизонти планування від початку проєктного 
планування інвестиційної діяльності. Орієнтація 
виробництва на ймовірнісні моделі з урахуван-
ням соціально-еколого-економічних обмежень, 
що відповідає стратегії сталого розвитку Укра-
їни [1], змушує шукати не лише новації в реалі-
зації сучасних технологій за характеристикою їх 
екологічності, а й упроваджувати нові необхідні 
організаційні структури, які повинні відслідкову-
вати відповідність національним та міжнарод-
ним стандартам. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. На думку бага-
тьох учених, громадських діячів парадигма 
економічної науки сьогодні повинна бути змі-
нена докорінно. У тріаді факторів виробництва 
«соціум – екологія – економіка» визначальним 

має бути «екологія» як першооснова життє-
діяльності людини, а не «економіка» [2]. Цей 
імператив стає дедалі вирішальним під час 
розроблення концепцій розвитку держав або 
регіональних (федеральних чи міждержавних) 
об’єднань на макрорівні та підприємств мікро-
рівня і запровадження ефективного екологічно 
орієнтованого стратегічного менеджменту [3]. 
Тобто основна вимога сьогодні – це максиміза-
ція інтегрального еколого-економічного ефекту 
(сумарно економічних та екологічних результа-
тів господарської діяльності) замість максимі-
зації прибутковості, яка не вилучає з прибутку 
екологічних збитків. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. У період адаптації до нових 
вимог виробництва стейкхолдерам різного 
рівня необхідні розроблення стратегії розви-
тку підприємств і чітке дотримання плану дій. 
У цьому сенсі завдання організаційних структур 
зводяться до максимальної реалізації вироб-
ничого потенціалу, до ефективного управління 
капіталом підприємства, ресурсами, технологіч-
ним розвитком в умовах накладених обмежень. 
Вибір типу організації повинен відповідати 
інноваційним, науково-технічним, соціальним, 
екологічним і фінансово-економічним можли-
востям. Тому аналіз діяльності організації, який 
базується на традиційному співставленні тех-
ніко-економічних показників, повинен урахову-
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вати й специфічні критерії екологічності та соці-
альної зорієнтованості виробництва.  

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). У зв’язку із сьогоднішніми вимо-
гами впровадження принципів сталого розвитку 
в усі сфери людської діяльності, у тому числі в 
механізм діагностування ринку, на тлі зростання 
темпів модернізації виробничих технологій, ско-
рочення життєвих циклів інноваційних продук-
тів масового вжитку призводить до дисонансу 
в оцінці проєктів модернізації виробництва. 
Здатність виробничої системи гнучко сприймати 
модернізаційні перетворення, стрімко змінювати 
технології та адаптуватися до умов соціально-
екологічного домінування є безперечним пози-
тивним рушієм упровадження принципів сталого 
розвитку в економічну модель як країни (як на 
макрорівні), так і підприємства (на мікрорівні).

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Багатовекторність під час запро-
вадження низки ресурсних обмежень створює 
підвищену складність менеджменту. На рівні 
управління державою (або галуззю) це означає 
переорієнтацію концепції стратегічного розви-
тку, напрацювання (або адаптація існуючих) 
нормативних актів до нових цілей. Найбільшою 
складністю на мікроекономічному рівні, де лока-
лізовані та просторово детерміновані еколого-
економічні проблеми, є необхідність прийняття 
важкого вибору між «економічно екзальтова-
ним» та біосферосумісним технічним прогре-
сом. Це означає необхідність оцінки виробни-
цтва за екологічним стандартом з оглядом на 
соціальні аспекти регіону, що може суттєво зву-
зити стратегічні напрями інноваційного розвитку 
та/або обмежити інструментарій управління під-
приємством [4].

Однак, як показує аналіз результатів гло-
бальних світових заходів (на кшталт саміту в 
Глазго-2021), екологізація економічної діяль-
ності сьогодні є прерогативою стабільних у 
соціально-політичному аспекті країн зі стійкою 
ринковою економікою. Тільки країни з висо-
корозвиненою фінансовою системою в змозі 
вкладати дуже великі кошти в екологічне вироб-
ництво, де, наприклад, вартість природоохорон-
ного обладнання може досягати 30% і більше 
від вартості всього устаткування на підприєм-
стві. Тому найважливішим завданням держави, 
яка прагне до економічного зростання на прин-
ципах сталого розвитку, є створення таких умов 
функціонування підприємств, щоб вони були 
зацікавлені в розробленні та реалізації принци-
пів екологоорієнтованого менеджменту, спрямо-
ваного на природоохоронну діяльність [5].

Якщо принципи побудови виробництва з 
погляду слідування функціонально-техноло-
гічним компонентам повинні забезпечувати 
гнучкість і маневреність діяльності підприєм-
ства, чіткий рух інформації, сировини, матеріа-
лів і готової продукції за стадіями виробничого 

циклу (відповідно до принципової схеми на 
рис. 1), то організаційно-структурні компоненти 
формування потенціалу підприємства пови-
нні відображати світові тенденції щодо еколо-
гізації життя [6]. Проте впровадження іннова-
ційних (новаторських) проєктів, розроблення 
пріоритетних напрямів, нових технологій і т. д. 
збільшують витрати виробництва, вимагають 
додаткових капіталовкладень у розвиток НДР, 
тобто погіршують економічні показники в корот-
костроковому періоді. Це означає, що можли-
вість перепроєктування і кардинальної пере-
будови виробництва цілком залежить від стану 
й організаційно-технічного рівня виробництва. 
З іншого боку, заходи реінжинірингу й удоско-
налення виробничих систем вимагають високої 
інноваційної та інвестиційної активності і зна-
чних капіталовкладень. 

В економічній літературі існують уявлення, 
що оцінка виробничого процесу відповідає сумі 
робочої сили, засобів праці і предметів праці 
та сумі чинників внутрішнього та зовнішнього 
впливу. Цей підхід є сумарним, але не систем-
ним. Для визначення оцінки виробничого про-
цесу потрібно застосувати системний підхід. 
Останній трактує виробничу систему як дина-
мічну з тим або іншим ступенем детермінізму і 
включає взаємодію як між елементами виробни-
чого процесу, так і між чинниками внутрішнього 
та зовнішнього впливу.

Ураховуючи, що підприємство є цілісною 
одиницею лише в тому разі, коли воно розгля-
дається як система, тобто з погляду сукупності 
багаторівневих підсистем, що перебувають у 
неперервному взаємозв’язку одна з одною, а 
відповідно до синергетичного підходу є відкри-
тою нелінійною динамічною системою з двома 
напрямами самоорганізації, які виникають уна-
слідок еволюції просторово-часових структур із 
загальносистемними властивостями – порядок 
або хаос, його вдосконалення відбувається за 
умови пристосування головних принципів функ-
ціонування до умов функціонування соціальної 
системи. Таким чином, необхідно підходити до 
підприємства як до складного утворення, роз-
глядаючи його з погляду системного підходу [7], 
коли воно є частиною великої системи (галузі, 
економіки регіону, країни у цілому). Тому для 
забезпечення продуктивної адаптації інститу-
ційних учасників та стейкхолдерів до взаємодії 
на ґрунті біосферосумісності слід запроваджу-
вати методологічний підхід з єдиним аналітич-
ним комплексом дифузних показників, які вра-
ховують ентропію складників сталого розвитку 
і ґрунтуються на статистичних та обліково-звіт-
них даних підприємств, із метою оцінки розви-
тку всієї системи або окремих складників відпо-
відно до заявлених регіональних, національних 
чи міжнародних екологічних стандартів за інте-
гральним показником – біосферосумісністю.

Концепт-модель біосферосумісності вироб-
ництва, розроблена на базі принципів сталого 
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розвитку, є складною. Її аналіз та оцінка повинні 
базуватися на системно-інтегрованому підході, 
тобто виокремленні багатофакторних показни-
ків (індикаторів), що відображають зв’язок між 
економічним, соціальним та екологічним склад-
никами з погляду корисності біосферосумісних 
технологій на рівні держави.

Розглянемо реалізацію концепт-моделі ви- 
робництва біосферосумісності на прикладі буді-
вельної галузі, впровадження якої в практичну 
площину пропонується за такими етапами:

Перший етап – створення цільової стратегії 
біосферосумісного будівництва сучасного міста 
з урахуванням інфраструктури та містоформу-
ючого чинника (промислове, курортне, турис-
тичне тощо). 

Другий етап – створення симбіотичної сис-
теми взаєморозвитку міста і людини sine qua 
non, у якій критеріально враховується взаємний 
вплив природних і антропогенних компонентів.

Третій етап – створення єдиної системи діа-
гностики, оцінки та моніторингу системи біо-
сфероорієнтованого існування, яка спрямована 
на дослідження антропогенних критеріїв (насе-
лення міста) та природного потенціалу територій.

Четвертий етап – закріплення нормативно-
правових меж упровадження біосферосумісного 
будівництва, що стосуються вимог до проєкту-
вання, зведення, експлуатації, реконструкції та/
або ліквідації об’єктів протягом усього життєвого 
циклу, із дотриманням національних, міжнарод-
них екологічних норм та соціально-гуманітарних 
парадигм. 

П’ятий етап – створення національної сис-
теми екологічної сертифікації будівельної про-
дукції, спрямованої на комплексну оцінку еко-
логічних, соціальних та економічних параметрів 
проєктів, існуючих будівель і споруд [6]. 

Кожен із запропонованих етапів повинен 
мати свої практичні результати. 

Такий формалізований підхід спрямований 
на дотримання чіткої логіки послідовного запро-
вадження біосферосумісного будівництва на 
запит урбанізованого суспільства, створення 
чіткої архітектоніки взаємозв’язків у системі 
«екологія – економіка – соціум», а етапність 
упровадження стратегії дає можливість вирі-
шувати локальні завдання різного рівня (розро-
блення законодавчої бази на макрорівні, ураху-
вання особливостей будівельного майданчика 
під час проєктування – мікрорівень) із подаль-
шим об’єднанням в єдину загальногалузеву про-
граму реформації держави. Структурно-логічна 
схема стратегії не передбачає вилучення будь-
якого з етапів, оскільки це призведе до розба-
лансування системи і втрати часу на розвиток 
галузі за вимогами сталого розвитку.

Ще в 2002 р. Європейська організація буді-
вельної індустрії (СІСА) прийняла рішення про 
здійснення комплексу заходів із захисту навко-
лишнього середовища в процесі будівельної 
діяльності [8]. Проте Українській державі і буді-
вельній галузі зокрема слід оперативно залуча-
тися до концепції запровадження біосферосу-
місного будівництва в умовах прийняття нашою 
країною політики досягнення цілей сталого роз-

Рис. 1. Принципова схема операційної системи
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витку. У зв’язку із цим відпрацювання системи 
стандартів для збалансованості розвитку біо-
сферосумісного будівництва вимагає глибоких 
змін в економічній, соціальній, екологічній та 
етичній сферах, а також їх узгодження із зако-
нами розвитку біосфери та принципами гума-
нізму [9]. 

Однак не слід проводити адаптацію до біо-
сферосумісного будівництва з метою макси-
мального нівелювання економічного спаду на 
основі лінійної моделі виробництва, яка зали-
шилася в країні у спадок від постіндустріаль-
них революцій [10]. Лінійна модель передба-
чає зростання сировинних (ресурсних) витрат 
прямо пропорційно до обсягів виробництва, що 
суперечить завданню їх збереження. 

В умовах сталого розвитку оптимальною є 
модель циркулярної економіки. У зв’язку із цим 
виникає необхідність в одночасній трансформа-
ції відносин і в національній економіці у цілому. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
З огляду на сучасний стан еколого-економічного 
розвитку країни, для переходу до моделі цирку-
лярної економіки та реалізації стратегії сталого 
розвитку в контексті біосферосумісності вироб-

ництва будь-якої галузі пропонуються вжити такі 
групи заходів [11]:

– загальні – урахування ціни багаторазового 
використання природних ресурсів та переро-
блення й утилізації відходів у ціні вартості това-
рів та продукції; нормування та сертифікація 
технологій виробництва продукції, відходи якої 
придатні до перероблення та утилізації, тощо;

– у сфері побутових відходів – повне від-
шкодування витрат за рахунок включення до 
тарифу з поводження з побутовими відходами 
всіх утрат, пов’язаних із наданням таких послуг; 
забезпечення використання ресурсоцінного по- 
тенціалу побутових відходів тощо;

– у сфері промислових відходів – запрова-
дження більш чистих виробництв/технологій і 
створення мережі центрів, які надаватимуть необ-
хідну технічну, консалтингову та інформаційну 
підтримку; визначення найкращих доступних тех-
нологій для повторного використання, переро-
блення та утилізації промислових відходів тощо;

– трансферні – імплементація європей-
ських практик свідомого поводження з природ-
ними ресурсами;

– інноваційні – розвиток інноваційних техно-
логій із мінімізацією частки утворення відходів. 
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