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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Інтеграція України у європейський економічний 

простір та реалізація ратифікованої Угоди про асоціацію з ЄС, «Стратегії 

сталого розвитку «Україна – 2020» передбачають зменшення енерго- та 

ресурсоємності виробництва при одночасному обмеженні техногенного 

навантаження на довкілля. Пріоритетним напрямом зменшення антропогенного 

впливу та скорочення суспільних витрат є оптимізація товаротранспортних 

потоків підприємств на принципах «зеленої» логістики. 

Особливо актуальності набуває проблема екологізації транспортних 

перевезень у такій соціально-важливій галузі як хлібопекарська. За даними 

Державної служби статистики України, тут функціонує 1,8 тис. підприємств з 

обсягом виробництва понад 463 млн грн (7 % від загального обсягу продукції 

харчової галузі) із вантажообігом майже 8 млн. т·км. Третину витрат 

хлібопекарських підприємств складають витрати на транспортування та 

паливно-мастильні матеріали. Обсяг викидів в атмосферу при транспортуванні 

хліба, хлібобулочних і борошняних виробів складає майже 106 тис т (в т.ч. в 

заторах понад 11 тис т). Крім того, має місце суттєвий екологічний збиток при 

транспортуванні продукції. 

Управління логістичними товаротранспортними потоками 

хлібопекарських підприємств повинно базуватися на результатах поглиблених 

досліджень, щодо сутності, класифікації, ефективності потоків, методів 

оптимізації на еколого-економічних засадах. Недостатнє вивчення вказаних та 

інших питань ускладнюють забезпечення еколого-орієнтованого управління 

логістичними товаротранспортними потоками.  

Оптимізація логістичних товаротранспортних потоків сприяє зменшенню 

собівартості хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, ліквідації заторів, 

скороченню викидів шкідливих речовин в атмосферу, земельні, водні ресурси, 

що дозволить покращити рівень та якість життя населення України. 

Дослідженням теоретичних і практичних проблем розвитку економічних систем, 

еколого-економічного управління, ефективності та екологізації виробництва, 

економіко-математичного моделювання присвячені праці провідних вітчизняних 

і зарубіжних учених-економістів, зокрема: В. Базилевича, Д. Баюри,  

Н. Гражевської, Г. Купалової, О. Лабурцевої, Ж. Мерліза, П. Пуена,  

А. Старостіної, Ж. Уінпенна, О. Черняка, Г. Чорноус, А. Шегди, Ю. Шувалової, 

Ю. Юсфіна та ін. Проблеми транспортної євроінтеграції, логістичної діяльності 

підприємств, ресурсозбереження, оптимізації товарних потоків за 

європейськими вимогами розкрито в роботах: В. Алькеми, Н. Гаврилюк,  

М. Гаджинського, О. Каніщенко, Є. Крикавського, Я. Лі, Є. Мішеніна, П. Мерфі, 

В. Мешалкіна, М. Окландера, Н. Павліха, Н. Пахомова, Р. Поіста, Н. Хвищуна, 

Ю. Чорток, Дж. Янга та ін. Тим часом проблема оптимальної організації 

логістичних потоків у хлібопекарській галузі з урахуванням екологічних вимог 

наразі не вирішена. Наукова і практична значущість цих питань зумовили вибір 

теми, мету та завдання дисертації. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано згідно з планом наукових досліджень 

економічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Вона є складовою теми «Розробка основних положень Концепції 

системної модернізації економіки України на засадах сталого соціально-

економічного розвитку» № 11 БФ 040-01 (державна реєстрація 0111U006456), 

підрозділ «Пріоритетні напрями державної політики охорони довкілля». Внесок 

автора полягає у розробці пропозицій щодо удосконалення системи показників 

оцінки ефективності логістичних товаротранспортних потоків підприємств та 

напрямів їх оптимізації.  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є удосконалення 

теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо оптимізації 

логістичних товаротранспортних потоків підприємств для забезпечення їх 

конкурентоздатності, зниження антропогенного впливу на довкілля та 

підвищення рівня екологічної безпеки населення України. 

Реалізація цієї мети обумовила постановку та розв’язання таких завдань: 

 розкрити сутність, особливості товаротранспортних потоків у системі 

логістичної діяльності; 

 виокремити види та охарактеризувати рух товаротранспортних потоків 

підприємств; 

 сформувати систему показників для аналізу та оцінки еколого-економічної 

ефективності товаротранспортних потоків;  

 запропонувати методи моделювання й оптимізації логістичних 

товаротранспортних потоків з урахуванням екологічних вимог; 

 здійснити оцінювання логістичних товаротранспортних потоків підприємств; 

 виявити особливості та основні тенденції формування ресурсної бази для 

організації логістичних товаротранспортних потоків підприємств 

хлібопекарської галузі; 

 розробити методичні підходи організації логістичних товаротранспортних 

потоків і виявити економічні, екологічні та соціальні чинники, які впливають 

на їх формування; 

 визначити основні напрями оптимізації логістичних товаротранспортних 

потоків підприємств хлібопекарської галузі за еколого-економічними 

принципами. 

Об’єктом дослідження є формування і функціонування логістичних 

товаротранспортних потоків підприємств м. Києва і Київської області по 

виробництву хліба, хлібобулочних і борошняних виробів. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних положень 

щодо оптимізації логістичних товаротранспортних потоків із доставки продукції 

хлібопекарських підприємств на еколого-економічних засадах.  

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною базою 

дисертаційної роботи є традиційні та спеціальні методи пізнання досліджуваних 

явищ і процесів. Використання діалектичного, логічного методів, індукції, 

дедукції, аналізу та синтезу дало змогу виокремити наукові підходи до 

трактування поняття «товаротранспортний потік» (пп. 1.1; 1.2). Застосування 
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методів порівняння і групування дало можливість розробити класифікацію видів 

та охарактеризувати товаротранспортні потоки (пп. 1.3). Для виявлення 

тенденцій і закономірностей функціонування логістичних товаротранспортних 

потоків використано ряди динаміки, графічний і табличний методи (пп. 1.4; 2.1; 

2.2). Аналіз та оцінювання еколого-економічної ефективності логістичних 

товаротранспортних потоків  підприємств хлібопекарської галузі проведено за 

допомогою балансового, індексного методів та методу інтегральної комплексної 

оцінки (пп. 1.3; 2.1; 2.2). Морфологічний, кореляційно-регресійний аналіз і 

моделювання застосовано для здійснення факторного аналізу і прогнозування 

економіко-екологічної ефективності логістичних товаротранспортних потоків 

підприємств хлібопекарської галузі (пп. 1.4; 2.3). Для моделювання 

транспортного циклу використано методи лінійного програмування та 

імітаційного моделювання (пп. 3.1; 3.2; 3.3). Визначення критеріїв еколого-

економічної ефективності товаротранспортного потоку здійснювалося за 

допомогою методу експертних оцінок (пп. 2.3; 3.2). 

Інформаційною базою дослідження були нормативно-правові документи, 

матеріали Кабінету Міністрів України, Державної служби статистики України, 

Національного банку України, Міністерства екології та природних ресурсів 

України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Київської 

міської ради, міжнародних організацій. Використано також статистичну 

звітність хлібопекарських підприємств, розробки науково-дослідних установ, 

публікації вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, фахівців у галузі 

екології, матеріали міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференцій, ресурси інформаційної мережі Internet, результати монографічних 

досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні 

актуального науково-практичного завдання – удосконалення теоретичних та 

методичних підходів і розробка практичних рекомендацій щодо оптимізації 

логістичних товаротранспортних потоків хлібопекарських підприємств на основі 

критеріїв еколого-економічної ефективності та принципів сталого розвитку.  

Основні теоретичні і практичні результати, які характеризують наукову 

новизну дослідження та особистий внесок автора: 

вперше: 

- запропоновано цільовий підхід до планування та управління організацією 

перевезень хліба, хлібобулочних і борошняних виробів відповідно до потреб 

споживачів і виробників за допомогою розробленої моделі оптимізації 

логістичного товаротранспортного потоку, в основу якої покладено мінімізацію 

витрат: економічних (розподіл і доставка продукції), екологічних (зниження 

антропогенного навантаження на довкілля) та соціальних (задоволення потреб 

споживачів щодо доставки продукції), що, на відміну від традиційних в Україні 

підходів, дає змогу вибирати екологічний чи економічний пріоритет залежно від 

потреб споживача чи виробника; 

удосконалено: 

- трактування сутності товаротранспортного потоку як динамічної бінарної 

системи, елементом якої є транспортний цикл (поєднання одиниць потоку 
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товарів і транспортного засобу, які здебільшого розглядаються окремо), що 

дозволяє класифікувати види товаротранспортних потоків із застосуванням 

додаткових класифікаційних ознак впливу на довкілля (об’єкт, масштаб впливу 

на повітряні, водні, земельні та інші природні ресурси, ресурсоємність 

виробництва), що дає змогу враховувати в управлінні вплив не лише 

економічних, організаційних, а й екологічних факторів; 

- порядок визначення оптимальної зони доставки продукції за критерієм 

еколого-економічної ефективності взаємодії виробничих і торговельних 

підприємств на основі гравітаційної моделі товаротранспортного потоку 

хлібопекарських підприємств. Вона пов'язує величину транспортного циклу з 

обсягом виробництва і споживання продукції, відстанню, чисельністю та 

купівельною спроможністю населення. На відміну від існуючих в Україні 

методів, це дає змогу визначити залежність односпрямованого 

товаротранспортного потоку від параметрів внутрішньоекономічного стану 

виробника продукції і споживача; 

- методичні засади оцінювання ресурсної бази формування 

товаротранспортних потоків підприємств хлібопекарської галузі з 

використанням системи показників (фінансово-економічних, економіко-

екологічних, соціальних та логістичних) шляхом доповнення їх логістичною та 

екологічною складовими (обсяг перевезень, обсяг часу в заторах, викиди 

відпрацьованих газів в атмосферне повітря, забруднення водойм і ґрунтів тощо), 

що, на відміну від існуючих методів (враховують тільки економічні або 

екологічні показники), дало змогу розробити заходи з екологізації логістичного 

товаротранспортного потоку; 

- технологію прийняття управлінських рішень (склад та послідовність 

процедур) щодо вирішення конкретних логістичних завдань у сфері 

товаротранспортних перевезень (вибір перевізника, транспортний засіб, 

оптимальний маршрут та розмір партій), на основі використання сучасних 

інформаційних систем (Swarm, RePast, AnyLogic тощо), що в оперативному 

управлінні дозволяє розробити логістичні епюри та картосхеми доставки готової 

продукції і є базою оптимізації маршрутів перевезень на основі розроблених 

імітаційних моделей; 

набули подальшого розвитку: 

- система показників ефективності логістичних товаротранспортних 

потоків, які на відміну від існуючих, доповнено показниками економічної, 

екологічної та соціальної ефективності залежно від завдань підприємства, які є 

основою розробленої структурно-логічної схеми аналізу логістичного 

товаротранспортного потоку. Схема дає змогу визначати повну вартість і ціну 

транспортних послуг та побудувати за допомогою інтегрального показника 

оптимальний маршрут і обґрунтувати план доставки готової продукції 

(оптимальний або компромісний варіанти) із врахуванням екологічних аспектів; 

- методичні положення факторного аналізу формування і здійснення 

транспортного процесу підприємств хлібопекарської галузі на основі 

морфологічної матриці факторів (економічних, екологічних, соціальних) 

логістичної діяльності виробничого і торговельного підприємств. Морфологічна 
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матриця є підґрунтям для виявлення найдієвіших економічних та екологічних 

чинників впливу на товаротранспортний потік, що допоможе з’ясувати 

взаємозв’язки між виробником та споживачем та для прогнозування екологічних 

витрат залежно від величини товаротранспортного потоку; 

- організаційні  заходи модернізації транспортного парку підприємств із 

виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів (економічні, 

екологічні, організаційні), які ґрунтуються на оптимізації та удосконаленні 

структури автопарку,  шляхом заміни транспортних засобів категорії Євро-4 на 

Євро-6 згідно із міжнародними вимогами, що дасть змогу зменшити витрати на 

перевезення продукції та викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря, 

водні і земельні ресурси.  

Практичне значення одержаних результатів. Результати та розроблені 

рекомендації дозволили поглибити теоретичну базу дослідження і практичного 

розв`язання проблем оптимізації логістичного товаротранспортного потоку 

підприємств із виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів на 

еколого-економічних засадах. Теоретичні, методичні та науково-прикладні 

результати дослідження використано Міністерством екології та природних 

ресурсів України для внесення змін до Основних засад (стратегії) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року (довідка № 030251 від 

07.02.2017 р.); Київською міською радою для розвитку транспортної системи м. 

Києва (довідка № 053-4745 від 11.05.2017 р.); ПАТ «Київхліб» при розробленні 

схеми оптимізації маршрутів перевезень на основі логістичної епюри та 

картосхеми доставки готової хлібопродукції та в оперативному управлінні 

(довідка № 013/ІІ-12 від 09.12.2016 р.). Матеріали дисертаційної роботи також 

використовуються у навчальному процесі кафедри екологічного менеджменту та 

підприємництва економічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка при викладанні курсів «Екологічний 

менеджмент», «Сучасні технології зеленого бізнесу», у підготовці доповідей 

студентів на наукових конференціях (довідка № 03/474 від 10.10.2017). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до розв’язання 

актуального наукового завдання – оптимізація логістичних товаротранспортних 

потоків на основі удосконалення теоретичних, методичних і практичних засад 

доставки продукції підприємств із виробництва хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів. Наукові положення, висновки і рекомендації, які 

виносяться на захист, є особистим авторським здобутком.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертації доповідались і обговорювалися на 7 науково-практичних 

конференціях: ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Підвищення 

ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК» (м. 

Київ, 2014 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Особливості 

формування ефективної інновативно-інвестиційної моделі розвитку підприємства 

в сучасних умовах господарювання» (м. Київ, 2014 р.); Загальноросійській 

науково-практичній конференції «Современные тенденции регионального 

развития: баланс экономики и экологии» (м. Махачкала, 2014 р.); Міжнародній 
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науково-практичній конференції «Розвиток національної економіки: теорія і 

практика» (м. Івано-Франківськ, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Зелений бізнес: життя заради майбутнього» (м. Київ, 2016; 2017 

рр.); Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічні засади 

збалансованого регіонального розвитку» (м. Івано-Франківськ, 2016 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 16 наукових праць, 

що відображають основний зміст дисертації, загальним обсягом 6,84 д.а., з них: 7 

наукових статей у фахових виданнях (4,43 д.а.), 2 статті у зарубіжних наукових 

виданнях (1,0 д.а.) та 7 публікацій – матеріали та тези конференцій (1,41 д.а.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний зміст 

дисертації викладено на 211 сторінках комп’ютерного тексту. Дисертація містить 

18 таблиць на 12 сторінках, 15 рисунків на 6 сторінках. Список використаних 

джерел налічує 178 найменувань на 7 сторінках. Робота має 12 додатків. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано 

мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження, визначено наукову новизну і практичне 

значення отриманих результатів; вказано зв'язок з науковими програмами, планами, 

темами; наведено інформацію про апробацію та публікацію результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження логістичних 

товаротранспортних потоків підприємств» із застосуванням історичного 

підходу висвітлено сутність і особливості товаротранспортних потоків у системі 

логістичної діяльності підприємств, розглянуто види та наведено 

характеристику руху, розкрито методичні підходи до аналізу й оцінки еколого-

економічної ефективності, моделювання та оптимізації цих потоків.  

Під логістичним товаротранспортним потоком слід розуміти динамічну 

бінарну систему, елементом якої є об’єднання одиниць потоку товарів із 

транспортним засобом, організовану у просторі і часі, як рух, спрямований до 

кінцевого місця постачання за графіком, узгодженим між відправником і 

одержувачем вантажу. 

Зважаючи на наявність різних видів логістичних потоків, необхідно 

виробити єдину й чітку класифікацію, щоб ефективно управляти ними. 

Зважаючи на наявність різних видів логістичних потоків, розроблена єдина й 

чітка класифікація, для ефективного управління ними. Запропоновано 

розширити існуючу класифікацію видів потоків із застосуванням додаткових 

класифікаційних ознак, таких як структура та організація товарного потоку 

(стабільність, періодичність здійснення), шляхи сполучення (середньодобова 

інтенсивність руху, вид дорожнього покриття), транспортна мережа 

(інтенсивність транспортних заторів, зона обслуговування), інфраструктура 

потоку (вид технічного обслуговування, вид палива), ступінь впливу на довкілля 

(шкідливі викиди та скиди, масштаб шкідливого впливу, ресурсоємність). 

Застосування чітких класифікаційних ознак дасть змогу враховувати вплив не 

лише економічних та організаційних, а й екологічних факторів в управлінні 

цими потоками.  
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Управління логістичними 

товаротранспортними потоками 

Логістичний процес підприємства 
 

 

 
 

Рух за визначеним маршрутом 

Товар 

 

Виробник  . 

Продукція 

Транспортний засіб 

 

Споживач   . 

Економічний 

результат 

Вхід Вихід 

Екологічний вплив 

Природне середовище 

Зовнішнє середовище (організаційні, фінансово-

економічні та інші фактори) 

Логістичний товаротранспортний потік підприємств формується під 

впливом сукупності організаційних і технологічних чинників товарного та 

транспортного потоків, які здійснюються в результаті систематичного прийняття 

управлінських рішень щодо переміщення транспортних засобів із вантажем за 

певним маршрутом від розподільного центру до торговельних закладів (рис.1). 
 

 

 
 

 

 
 

Рис.1. Структурно-логічна схема управління логістичними 

товаротранспортними потоками підприємств хлібопекарської галузі з 

урахуванням економічних та екологічних чинників. 
Джерело: складено автором.  
 

Структурно-логічна схема аналізу екологічних аспектів логістичного 

потоку, розроблена автором, дозволяє виявляти резерви підвищення 

ефективності товаротранспортного потоку, покращити управління й контроль за 

діяльністю хлібопекарських підприємств з урахуванням їх впливу на довкілля. 

За допомогою цієї схеми можна побудувати та розрахвати інтегральний 

показник економіко-екологічної ефективності логістичного процесу, який 

враховує економічний, екологічний та соціальний ефекти. Вони вимірюються 

показниками, які визначають: особливості організації руху товаротранспортних 

потоків, еколого-економічні впливи підприємств та взаємозв’язок між вхідним 

рухом матеріальних потоків і вихідними економічними показниками, що дає 

змогу розробляти науково обґрунтований маршрут доставки продукції та 

обирати можливі варіанти плану доставки. 

Для управління товаротранспортним потоком підприємств хлібопекарської 

галузі доцільно використовувати гравітаційну модель, імітаційне моделювання, 

лінійне програмування з адаптацією транспортної задачі та задачі розподілу до 

специфіки хлібопекарської галузі. Формування каналів розподілу товарної 

продукції й побудови споживчої мережі ефективніше здійснювати на основі 

гравітаційної моделі, яка дає змогу при виборі торговельного підприємства 

оцінювати взаємні інтереси виробника і споживача. Для моделювання 

транспортної логістики доцільно використовувати методи лінійного 

програмування з адаптацією транспортної задачі до сфери та об’єкта 

дослідження. Перевірку ефективності моделей слід здійснювати за допомогою 

методів імітаційного моделювання.  
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У другому розділі «Формування логістичних товаротранспортних 

потоків на підприємствах хлібопекарської галузі» проаналізовано ресурсну 

базу, досліджено тенденції організації та виявлено основні чинники, які 

впливають на формування товаротранспортних потоків підприємств 

хлібопекарської галузі. 

Ресурсна база логістичних потоків підприємств формується під впливом 

двох взаємозалежних складових – попиту на продукцію (споживання) та 

пропозиції (виробництво). В останнє десятиріччя спостерігається тенденція до 

відчутного зменшення кількості підприємств та виробництва хлібобулочної 

продукції, що спричиняє збільшення протяжності маршруту та відповідну 

інтенсифікацію товаротранспортних потоків. За даними Державної служби 

статистики України та результатами вибіркових спостережень  автора, на 

початок 2017 р. в Україні функціонувало 1863 тис. підприємств із виробництва 

хліба, хлібобулочних та борошняних виробів, або більше чверті усіх 

підприємств-виробників харчових продуктів. Порівняно із 2005 р. їх кількість 

зменшилась з на 48,2 %, а обсяги виробництва продукції скоротилися  на 59,2% 

при одночасному збільшені середньої відстані однієї т вантажу на 12,1%. 

Основу ресурсної бази логістичних товаротранспортних потоків 

підприємств хлібопекарської галузі становить продукція потужних заводів у 

центральних регіонах України (м. Київ, Київська та Харківська області). 

Основний сегмент ринку 83 % займають великі підприємства, середньодобова 

потужність яких становить близько 440 т на добу. Особливостями реалізації 

хлібобулочної продукції є нетривалий термін зберігання, тому виробники 

змушені реалізувати хлібобулочні вироби переважно тільки у своєму регіоні. 

Розширення території збуту продукції призводить до збільшення логістичних 

потоків, транспортних витрат і негативного впливу на довкілля. Якщо 

продукцію доводиться транспортувати на відстань більше 100–150 км, вона стає 

нерентабельною, а екологічні збитки зростають.  

Підприємства хлібопекарської галузі здебільшого не враховують 

екологічні фактори при формуванні товаротранспортних потоків. Для 

об’єктивного аналізу формування ресурсної бази логістичних потоків цих 

підприємств з урахуванням екологічних факторів доповнено систему критеріїв 

та їхніх вагових коефіцієнтів екологічною складовою і параметрами 

транспортування. Це дозволило згрупувати виробників за показниками -  

середньомісячними обсягами виробництва та обсягами викидів відпрацьованих 

газів (чадного газу та оксидів азоту) в атмосферне повітря: І група – найменші 

(найдрібніші), що виробляють продукцію для окремих населених пунктів або 

районів м. Києва, а саме: міні-пекарні, пекарні в торговельних закладах (обсяг 

виробництва до 150 т на добу); ІІ група – малі підприємства: ВАТ «Коровай», 

компанія «Колос Лтд», ТОВ «Агросервіс 2000» (150 – 300 т), ІІІ група – середні 

за розміром підприємства: ТОВ «ДКМ ХЛІБ», ТОВ «ХЛІБ СТОЛИЦІ» (300 – 

450 т), ІV група об’єднує великі підприємства, основними представниками яких 

є ПАТ «Київхліб», ТОВ «Перший столичний завод», ТОВ «Українсько-

словенське спільне підприємство» Київський обласний хлібопекарський 

комплекс, ТОВ «Хлібна скарбниця» (понад 450 т). Такий розподіл підприємств 
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за обсягом виробничих потужностей доцільно враховувати при організації 

потоків. В останнє десятиріччя на хлібопекарських підприємствах м. Києва та 

Київської області спостерігалася тенденція до зменшення вантажообігу і 

середньодобової ваги вантажів (табл. 1).  

Таблиця 1 

Динаміка показників логістичної діяльності підприємств з найбільшим 

обсягом виробництва хліба та хлібобулочних виробів (ХБВ) у м. Києві та 

Київській області, 2006-2017 рр., на початок року 

Показник 2006 2011 2017 
2017 у % до: 

2006 2011 

Вантажообіг, тис. т·км у рік 5116,7 4369,1 4283,0 83,7 98,0 
Середня швидкість товароруху, км/доба 295 270 300 101,7 111,1 
Середньодобова вага вантажів, т 1234 1186 1094 88,7 92,2 
Середня відстань перевезення 1 т вантажу, км 497 504 557 112,1 110,5 
Частка перевезених ХБВ у продуктах, % 10 10 9 90,0 90,0 

Джерело: розраховано за даними вибіркових обстежень підприємств ІV групи, 

проведених автором. 
 

У м. Києві та Київській області функціонує внутрішня системна дистрибуція 

хліба, хлібобулочних і борошняних виробів між дочірніми підприємствами ІV 

групи. У цьому регіоні зосереджено найбільше виробничих потужностей ПАТ 

«Київхліб» з максимальною потужністю 1072 т/добу. Підприємство постачає 

продукцію у понад 1050 торговельних закладів населених пунктів України. 

Загальний щоденний автомобілеобіг дорівнює понад тисячі кілометрів, а рухомий 

склад формується із власного (15 %) і орендованого транспорту (85%). Структурно-

логічну схему логістичного забезпечення товаротранспортного потоку на прикладі 

ІV групи підприємств наведено на  рис. 2. 

 
 

 

 

 

Ресурсна база для формування логістичного потоку має широкий 

географічний спектр території, що ускладнює визначення меж 

Формування логістичної мережі для постачання продукції 

Оптимізація розподілу Оптимізація доставки 

Власна торговельна 

точка 

 
Спеціалізована 

торговельна точка 
 

Супермаркет 

 

Транспортування продукції 

 

Орендований транспорт 

Власний та орендований транспорт 

Власний транспорт 

Вибір та модернізація 
транспортного засобу 

Вибір перевізника 

Вибір маршруту 

Рис. 2. Структурно-логічна схема формування товаротранспортного 

потоку великих хлібопекарських підприємств м. Києва та Київської області. 
Джерело: розроблено автором. 
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товаротранспортного потоку. Для вдосконалення системи доставки продукції 

при виборі торговельного підприємства побудовано гравітаційну модель (1), яка 

дає змогу визначити ефективність взаємодії виробника ( )  та суб’єкта реалізації 

продукції ( ), а також оцінити взаємозв'язок між пропозицією і попитом, 

відстанню, чисельністю і купівельною спроможністю населення із 

використанням критерію еколого-економічної ефективності взаємодії 

виробничих і торговельних підприємств: 
 

       
               

           
       

       
        

        
      (1), 

   

де    - фізична віддаленість між суб’єктом виробництва та суб’єктом реалізації 

продукції, км; 

    - обсяг товарного потоку тис. грн; 

    - еколого-економічні впливи;  

   - показники, які характеризують діяльність суб’єкта виробництва продукції, тис. грн; 

  - показники, які характеризують потік споживання продукції, тис. грн;  

   - взаємозв’язок між вхідним рухом матеріальних потоків і вихідними економічними 

показниками та грошовою вартістю; 

  - чисельність населення у регіоні, тис. осіб;  

    - торгові преференції, що існують між суб’єктом виробництва ( ) та суб’єктом 

реалізації продукції ( ), якщо власна мережа, то      = 1; в іншому випадку;    = 2; 

   - купівельна спроможність населення, грн; 

       коефіцієнти еластичності;   - вільний член рівняння; 

  - випадкова похибка. 
 

За допомогою гравітаційної моделі визначено оптимальні зони доставки 

продукції на основі критерію еколого-економічної ефективності взаємодії 

виробничих і торговельних підприємств (рис. 3).  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Залежно від потреб підприємства та споживача економічний і соціальний 

ефекти досягаються за рахунок співвідношення оптимального використання 

власного та/або залученого транспорту для кожної зони розподілу. Перша зона 

Власні транспортні засоби 

Орендований і власний транспорт  

Орендовані транспортні засоби 
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Зона 1 

 

Зона 2 

Зона 3 

Рис. 3. Зони раціональної організації доставки продукції транспортними 

засобами за гравітаційною моделлю. 
Джерело: розроблено автором. 
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характеризується максимальним економічним ефектом для підприємства, але 

мінімальною соціальною складовою для населення, що проживає в районі, через 

незручність розташування. Відстань від виробництва до пункту реалізації 

мінімальна. Друга зона характеризується середнім економічним та соціальним 

ефектом, тобто частково задовольняються потреби споживачів та є частковий 

економічний ефект у виробника. Третя зона характеризується віддаленістю 

районів, завдяки чому досягається максимальний соціальний ефект, з 

мінімальним економічним ефектом для підприємства – витрати збільшуються 

порівняно з першою зоною доставки. Відстань від виробництва до пункту 

реалізації максимальна, але щільність проживання населення вища. 

Факторний аналіз товаротранспортних потоків підприємств із виробництва 

хліба, хлібобулочних і борошняних виробів з урахуванням екологічних вимог 

дав змогу визначити параметри оптимізації логістичного процесу з метою 

оперативного реагування на доставку продукції та своєчасне усунення 

екологічних загроз.  

Третій розділ «Напрями оптимізації логістичних товаротранспортних 

потоків хлібопекарської галузі на еколого-економічних засадах» 

присвячений розробленню та впровадженню оптимізаційної моделі еколого-

логістичних товаротранспортних потоків підприємств, використанню сучасних 

інформаційних систем для управління цими потоками, модернізації 

транспортного парку підприємств відповідно до сучасних екологічних норм.  

Визначення основних напрямів раціональної організації перевезень 

продукції повинно базуватися на розробленій оптимізаційній логістичній моделі, 

яка враховує критерії економіко-екологічної ефективності. Це дає можливість 

вирішити задачу мінімізації витрат підприємства при розподілі 

товаротранспортного потоку. Для моделювання цих потоків доцільно 

застосувати метод лінійного програмування з адаптацією транспортної задачі до 

специфіки хлібопекарської галузі. Оптимізаційну модель товаротранспортного 

потоку доставки продукції підприємств хлібопекарської галузі необхідно 

будувати за критеріями ефективності логістичного потоку з використанням 

системи показників: економічних (витрати щодо розподілу і доставки 

продукції), екологічних (витрати щодо зниження антропогенного навантаження 

на довкілля) та соціальних (витрати, спрямовані на задоволення потреб 

споживачів щодо доставки продукції). У плануванні раціональної організації 

перевезень варто застосовувати комплексний метод, сутність якого полягає у 

мінімізації витрат відповідно до моделі оптимізації еколого-логістичних 

товаротранспортних потоків хлібопекарських підприємств.  

Оптимізаційна задача організації еколого-логістичних товаротранспортних 

потоків підприємств по виробництву хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 

полягає у тому, щоб з поміж усіх допустимих планів перевезень продукції від 

постачальників до споживачів визначити такий, за якого загальні транспортні 

витрати з урахуванням екологічних обмежень були б найменшими. Така задача 

описується системою рівнянь (2): 
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      (  
      

 )          ̅̅ ̅̅̅

      (  
       

 )          ̅̅ ̅̅̅

      (  
        

 )          ̅̅ ̅̅ ̅̅ }
 
 

 
 

   (2), 

 

де    
      

 ,   
       

 ,   
        

  – дійсні змінні (керовані параметри); 

   - інтегральний показник ефективності організації еколого-логістичних 

товаротранспортних потоків підприємств хлібопекарської галузі; 

    показник економічної ефективності системи; 

    показник екологічної ефективності логістичної системи; 

    показник соціальної ефективності логістичної системи; 

         - вагові коефіцієнти важливості кожного показника; 

   – економічні витрати у  - постачальників;   (     ̅̅ ̅̅̅) номер окремого постачальника 

   – екологічні витрати у  -го постачальника  (     ̅̅ ̅̅̅);  

   – попит на продукцію з боку  -го суб’єкта реалізації продукції  (     ̅̅ ̅̅ ̅̅ );   – 

кількість суб’єктів реалізації продукції; номер окремого суб’єкта реалізації продукції 

позначимо через   (     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ); 

       – показники, які визначають особливості організації руху товаротранспортних 

потоків; еколого-економічні впливи; врахування впливу логістичної діяльності на довкілля. 
 

Вищенаведена оптимізаційна модель (2) застосована для підприємств ПАТ 

«Київхліб». Показник соціальної ефективності логістичної системи  найчастіше 

має якісну оцінку, тому для подальшого дослідження доцільно враховувати 

тільки економічний  та екологічний показники ефективності логістичної 

системи. Модель задачі для економічного та екологічного показників 

ефективності логістичної системи передбачає мінімізацію загальних витрат на 

перевезення хліба. Плани перевезень складають з урахуванням результатів 

оптимізації кожної моделі відповідно до вагових коефіцієнтів важливості 

економічного та екологічного показників залежно від завдань підприємства. Це 

дає змогу вибрати логістичну схему доставки готової продукції за інтегральним 

показником, для чого розраховують оптимальний за економічними або 

екологічними показниками план чи компромісний (табл. 2).  

Таблиця 2 

Варіанти планів доставки продукції підприємств ПАТ «Київхліб»  
Умова       Рекомендація   , тис грн   , грн K, грн 

      (     ) (     ) Оптимальний за 
економічними 
показниками план 

1569,4 1307,8 2223,3 

      [       ] [       ] Компромісний план  1473,2 1480,3 2213,35 

      (     ) (     ) Оптимальний за 
екологічними 
показниками план 

145,1 163,0 226,6 

Джерело: розраховано автором за оперативними даними ПАТ «Київхліб». 
 

Для функціонування логістичної системи хлібопекарських підприємств 

необхідна інформація, яка є найважливішою умовою для управління. 
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Використання сучасних інформаційних технологій дає можливість 

контролювати ланки логістичного ланцюга незалежно від географічного 

розташування торговельного закладу. Продуктові мережі мають значний 

географічний розподіл об'єктів, тому інформаційна система дає змогу 

аналізувати й оцінювати  стан справ на достатньо віддалених об'єктах. Сучасні 

інформаційні технології є основою управління логістичних товаротранспортних 

потоків хлібопекарських підприємств. За допомогою методів імітаційного 

моделювання розроблено модель маршруту перевезення продукції на основі 

часткових імітаційних модулів підсистем торговельної мережі. 

За результатами імітаційного моделювання сформовано оптимальний план 

доставки (епюра товаропотоку та карта маршруту) продукції ПАТ «Київхліб» 

для торговельних майданчиків з мінімальними витратами та впливом на 

довкілля в інтересах споживачів і виробників. Реалізація зазначеного 

оптимального плану доставки у 2017 р. дозволила ПАТ «Київхліб» скоротити 

час в заторах на один транспортний засіб у середньому на 7 %, зменшити 

транспортні витрати з 1,7 млн грн до 1,6 млн грн, або на 5,9 %, а екологічні 

збитки – з 152,2 тис. грн до 145,1 тис. грн, або на 4,7% (табл. 3). 

Таблиця 3 

Еколого-економічний ефект оптимізації логістичного товаротранспортного 

потоку ПАТ «Київхліб» (на одному маршруті), 2017 р.  

Показник 
Оптимізація 

обсягу 
перевезень 

Оптимі-
зація 

маршруту 

Модерні-
зація 

автопарку 

Разом 

Загальні транспортні витрати, тис. грн 1 569,4 1 467,5 1 306,3 4 343,2 
Загальні екологічні збитки, тис. грн 145,1 130,5 116,1 391,7 
Економія палива на 104 км, л 24,5 23,2 21,8 69,5 
Економія на вартості палива на 
оптимізованому маршруті, грн 

– 14 105,0 21 035,0 35 140,0 

Скорочення транспортних витрат 
після оптимізації маршруту, грн 

– 24 990,0 64 459,5 89 449,5 

Скорочення відверненого збитку від 
викидів в атмосферне повітря, грн 

– 5 329,0 10 585,0 15 914,0 

Інтегральний показник ефективності 
оптимізації товаротранспортних 
потоків 

5,5 1,6 1,4 4 343,2 

Джерело: розраховано автором за даними ПАТ «Київхліб». 
 

Модернізація транспортного парку передбачає вибір виду автотранспорту 

за критеріями еколого-економічної ефективності. Організація 

товаротранспортного потоку повинна передбачати використання транспортних 

засобів, обладнаних двигунами типу Євро-4, Євро-5, Євро-6, завдяки чому 

будуть обмежені викиди оксидів азоту та сажі, які є причиною виникнення 

шкідливого фотохімічного смогу. Перехід на «зелений» вид транспорту згідно зі 

стандартами Євро 6 для ПАТ «Київхліб» (заміна ГАЗ –3302 на Nova P280) 

забезпечить зниження транспортних витрат більш, як на 25 % і зменшення 

викидів в атмосферне повітря майже на 14 %. Концентрація викидів оксиду 

азоту при цьому може зменшитися у 5 разів, сажі – удвічі, вуглеводнів – у 3,5.  
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Оптимізація товаротранспортних потоків підприємств по виробництву 

хлібопродукції сприятиме скороченню антропогенного навантаження на 

довкілля, підвищенню економічної ефективності діяльності цих підприємств. За 

умови постійної реалізації запропонованих еколого-економічних заходів щодо 

оптимізації логістичних товаротранспортних потоків екологічні збитки 

підприємства ПАТ «Київхліб» до 2025 р. можна знизити на 80,1% порівняно з 

2017 р. Розроблені теоретичні положення та практичні рекомендації щодо 

оптимізації логістичного товаротранспортного потоку доцільно застосувати на 

всіх підприємствах хлібопекарської галузі України. 
 

ВИСНОВКИ 

У дисертації вирішено актуальне науково-практичне завдання -

удосконалення теоретичних основ і розробка практичних рекомендацій щодо 

оптимізації логістичних товаротранспортних потоків підприємств 

хлібопекарської галузі  на еколого-економічних засадах. Результати дослідження 

дали змогу сформувати висновки і пропозиції теоретичного та науково-

практичного характеру відповідно до поставленої мети і завдань.  

1.  Ефективна політика збалансованого соціально-економічного та 

екологічного розвитку України включає в себе оптимізацію логістичних систем 

соціально-важливих галузей промисловості, у тому числі хлібопекарської,  на 

принципах «зеленої» логістики із застосування сучасних економіко-

математичних методів моделювання. Вирішенню проблеми скорочення 

автотранспортних витрат підприємств хлібопекарської галузі із одночасним 

зменшенням їх антропогенного впливу на довкілля сприяє розробка теоретичних  

засад управління  логістичними товаротранспортними потоками, аналіз та 

оцінювання ресурсної бази їх формування, ефективності організації та 

визначення напрямів оптимізації  на еколого-економічних засадах. 

2.  Товаротранспортний потік -  це динамічна бінарна система, елементом 

якої є об’єднання  товарів із транспортним засобом, організована у просторі і 

часі, це - рух, спрямований до кінцевого місця постачання за графіком, 

узгодженим між відправником та одержувачем вантажу. Таке розуміння потоку 

дозволить уникнути ототожнення терміну «товаротранспортний потік» з 

товарним та/або матеріальним потоком і дасть змогу розглядати товарний потік 

разом із транспортним як єдиний елемент логістичної товаротранспортної 

системи. 

3. Класифікація товаротранспортних потоків доповнена такими 

важливими ознаками: структура та організація товарного потоку (стабільність 

потоку, періодичність здійснення), шляхи сполучення (середньодобова 

інтенсивність руху, вид дорожнього покриття), транспортна мережа 

(інтенсивність транспортних заторів, зона обслуговування), інфраструктура 

потоку (вид технічного обслуговування, вид палива), ступінь впливу на довкілля 

(шкідливі викиди та скиди, масштаб шкідливого впливу, ресурсоємність). 

Врахування їх хлібопекарськими підприємствами дасть можливість підвищувати 

еколого-економічну ефективність виробництва, виділити напрями 

удосконалення логістичного товаротранспортного потоку та здійснити 

диверсифікований підхід в управлінні з урахуванням екологічної складової. 
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4.  Оцінювання товаротранспортного потоку ґрунтується на застосуванні 

показників відібраних та об’єднаних автором у три групи: фінансово-економічні, 

економіко-екологічні та соціальні, а також розрахунку на їх основі інтегрального 

показника економіко-екологічної ефективності логістичного процесу. 

Інтегральний показник повинен  враховувати економічний, екологічний та 

соціальний ефекти. Це дозволить виявляти резерви підвищення ефективності 

потоку, покращити управління й контроль за діяльністю підприємств по 

виробництву хлібопекарської продукції з урахуванням їх впливу на довкілля. 

5. Удосконалена система показників розрахунку ефективності 

логістичного товаротранспортного потоку хлібопекарської галузі  (у тому числі 

вагових коефіцієнтів) за рахунок використання показників, які відображають 

ступінь досягнення економічної, екологічної та соціальної ефективності 

відповідно до завдань підприємства. Такий підхід дає можливість підприємству 

розробити науково обґрунтовану карту-схему доставки готової продукції та 

обрати можливі варіанти плану доставки (оптимальний за 

економічними/екологічними показниками або компромісний). 

6. Для забезпечення регулярного надходження продукції від підприємства-

виробника до споживача досліджено формування ресурсної бази логістичних 

товаротранспортних потоків, зокрема, динаміку тенденції зміни її обсягу і 

структури. Запропоновано систему статистичних показників доповнити 

екологічною складовою та параметрами транспортування. Це дозволяє  

згрупувати підприємства за середньомісячними обсягами виробництва, 

викидами відпрацьованих газів чадного та оксиду азоту в атмосферне повітря і 

розробити систему заходів з екологізації транспортного циклу.  

7. Система доставки продукції з хлібозаводів у частині вибору 

торговельного підприємства для розгалуженої мережі передбачає використання  

побудованої автором просторової гравітаційної моделі, яка дозволяє визначити 

ефективність взаємодії підприємства виробника і підприємства торгівлі й 

оцінити взаємозв'язок між пропозицією продукції і попитом на неї. За 

допомогою гравітаційної моделі можна визначити оптимальні зони доставки 

продукції на основі критерію еколого-економічної ефективності взаємодії 

виробничих і торговельних підприємств. Зони характеризуються 

взаємозалежністю потреб підприємств і споживачів. Економічний та соціальний 

ефекти досягаються за рахунок співвідношення оптимального для кожної зони 

використання власного та/або залученого транспорту. 

8. Для раціонального формування та функціонування  

товаротранспортного потоку доцільно використати методичні та організаційні 

засади факторного аналізу. На основі побудованої морфологічної матриці 

представлено оптимальний набір факторів у вигляді множин: економічних 

(обсяг виробництва та реалізації продукції), екологічних (викиди речовин в 

атмосферне повітря, вид транспортного засобу, екологічний збиток, вплив на 

довкілля) та соціальних (частка соціальних сортів продукції, додержання графіка 

постачання товару). Це є основою для розробки плану перевезення продукції 

підприємств хлібопекарської галузі. Оцінка взаємозв’язку між визначеними 

факторами на основі кореляційного аналізу за побудованою регресійною 
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моделлю дозволяє прогнозувати зміни екологічних витрат залежно від обсягів 

транспортування продукції. Ця модель надасть можливість ефективно реагувати 

на зміни транспортування та своєчасно виявляти екологічні загрози 

транспортного циклу. 

9. Визначено пріоритетні напрями раціональної організації перевезень 

продукції на основі розробленої оптимізаційної логістичної моделі за 

критеріями економіко-екологічної ефективності. Вона дозволила вирішити 

задачу мінімізації витрат підприємства у розподілі товаротранспортного потоку. 

За результатами моделювання для ПАТ «Київхліб» сформовано оптимальний 

план доставки хлібної продукції для торговельних майданчиків відповідних зон 

доставки з мінімальними витратами та шкодою довкіллю з урахуванням вимог 

споживачів і виробників.  

10. Удосконалено інформаційну складову логістичної системи 

підприємств для використання її в управлінні товаротранспортними потоками 

для забезпечення чіткого графіка доставки продукції. Застосування методів 

імітаційного моделювання для складання логістичної схеми за допомогою 

AnyLogic в ПАТ «Київхліб» дозволило у 2017 р. зменшити транспортні витрати 

з 1,7 млн грн до 1,6 млн грн, або на 5,9 %, а екологічні збитки – з 152,2 тис. грн 

до 145,1 тис. грн (на 4,7%).  

11. Мінімізація витрат на транспортування продукції та зменшення 

антропогенного навантаження на довкілля відповідно до міжнародних 

екологічних норм досягається шляхом модернізації транспортного парку 

підприємств хлібопекарської галузі. За умови переходу ПАТ «Київхліб» на 

«зелений» вид транспорту за стандартами Євро 6 витрати на пальне у 

розрахунку на один транспортний засіб на оптимізованому маршруті (104 км) 

знизяться з 120,80 до 60,10 грн. Модернізація транспортного парку дасть змогу 

також зменшити витрати на 11,3 тис. грн у розрахунку на оптимальну довжину 

маршруту, що в перерахунку на всю маршрутну мережу підприємства 

забезпечить скорочення витрат на 0,9 млн грн у рік. Розмір збитку через вплив 

на довкілля на оптимізованому маршруті зменшиться на 79,78 грн (з 88,48 грн. 

до 8,70 грн), тобто майже у десять разів.  

Реалізація розроблених теоретичних положень і практичних рекомендацій 

сприятиме оптимізації логістичних товаротранспортних потоків підприємств 

хлібопекарської та інших галузей промисловості на еколого-економічних 

засадах, сталому розвитку  економіки України. 
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АНОТАЦІЯ 

Хрутьба Ю.С. Оптимізація логістичних товаротранспортних потоків 

підприємств на еколого-економічних засадах– Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018.  

У роботі узагальнено теоретико-методичні засади щодо визначення сутності 

логістичних товаротранспортних потоків підприємств, проаналізовано види та 

охарактеризовано їх рух, вивчено методичні підходи аналізу й оцінки економіко-

екологічної ефективності, згруповано методи моделювання оптимізації логістичних 

товаротранспортних потоків для підприємств хлібопекарської галузі. Виокремлено 

закономірності формування логістичних товаротранспортних потоків. Здійснено 

комплексну оцінку тенденцій організації логістичних товаротранспортних потоків 

підприємств хлібопекарської галузі. Окреслено основні чинники впливу на 

товаротранспортні потоки, що дозволило розробити методи ефективного реагування 

на доставку продукції, а в разі погіршення екологічного та економічного стану, 

здійснити відповідні заходи щодо своєчасного уникнення екологічних загроз. 

Обґрунтовано напрями оптимізації логістичних товаротранспортних потоків 

хлібопекарської галузі з урахуванням екологічних та економічних факторів. 

Розроблена і впроваджена оптимізаційна модель еколого-логістичних 

товаротранспортних систем. Проаналізовані сучасні інформаційні системи для 

управління логістичними потоками підприємств. Визначені напрями модернізації 

транспортного парку підприємств по виробництву хліба, хлібобулочних і 
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борошняних виробів м. Києва та Київської області за сучасними європейськими 

екологічними нормами. 

Ключові слова: товаротранспортний потік, екологізація логістики, 

оптимізація потоку, еколого-логістичний товаротранспортний потік, економіко-

екологічна ефективність. 

АННОТАЦИЯ 

Хрутьба Ю. С. Оптимизация логистических товаротранспортных потоков 

предприятий на эколого-экономической основе. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

В диссертации обобщены теоретико-методические основы по определению 

сущности логистических товаротранспортных потоков предприятий, 

проанализированы их виды и движение, изучено методические подходы анализа и 

оценки экономико-экологической эффективности, сгруппированы методы 

моделирования оптимизации логистических товаротранспортных потоков для 

предприятий хлебопекарной отрасли. Выделено закономерности формирования 

логистических товаротранспортных потоков. Осуществлена комплексная оценка 

тенденций организации логистических товаротранспортных потоков предприятий 

хлебопекарной отрасли. Очерчено основные факторы, влияющие на 

товаротранспортные потоки, что позволило разработать методы эффективного 

реагирования на доставку продукции, а в случае ухудшения экологического и 

экономического состояния, осуществить соответствующие мероприятия по 

своевременному предотвращению экологических угроз. Обоснованы направления 

оптимизации логистических товаротранспортных потоков хлебопекарной отрасли с 

учетом экологических и экономических факторов. Разработана и внедрена 

оптимизационная модель эколого-логистических товаротранспортных систем. 

Проанализированы современные информационные системы для управления 

логистическими потоками предприятий. Определены направления модернизации 

транспортного парка предприятий по производству хлеба, хлебобулочных и мучных 

изделий г. Киева и Киевской области по современным европейским экологическим 

нормам. 

Ключевые слова: товаротранспортный поток, экологизация логистики, 

оптимизация потока, эколого-логистический товаротранспортный поток, 

экономико-экологическая эффективность.  

ABSTRACT 

Khrutba Yu.S. Environmental and economic based optimization of the logistics 

goods and transport flows of an enterprise. – Manuscript.  

PhD thesis in Economics and Enterprise Management (by types of economic activity) 

(08.00.04) – Taras Shevchenko National University of Kyiv, the Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kyiv, 2018.  

The thesis generalizes and substantiates theoretical and methodological approaches to 

the optimization of logistics transport flows, which is based on the environmental and 

economic principles. The study explores the nature of the product transport flows in the 
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system of logistic activity of enterprises, analyzes methodological approaches to the 

analysis and assessment of environmental and economic efficiency, and also considers 

methods for modeling logistic transport flows at the enterprises. The approaches to the 

classification of the varieties of flows and their characteristics are improved owing to the 

application of additional classification indicators of the impact on environment (the object, 

the scale of the impact on air, water and land and other natural resources, resource intensity 

of production, etc.), which allows management to take into account not only economic, 

organizational, but also environmental factors in order to minimize the anthropogenic 

impact of transport on the environment. 

The study analyzes existing logistics transport flows at bakery enterprises, as well as 

trends in the organization of logistics transport flows. Methodological and organizational 

foundations were proposed to assess the resource base for the formation of logistics 

transport flows at bread-producing enterprises. The collected data were combined into a 

system of statistical indicators supplemented with logistical and environmental components 

(traffic volume, time in traffic, emissions of exhaust gases to the atmosphere, pollution of 

water bodies and soils, etc.), which made it possible to develop a package of measures 

aimed at ecologization of the logistics freight flow. 

The methodological and organizational aspects of the factor analysis for studying 

formation and operation of transport processes at bakery enterprises were explored with a 

morphological matrix of factors (economic, ecological and social) of the producing and 

trading enterprises, which enabled to identify effective economic and environmental 

factors, establish a relationship between them and predict environmental costs depending 

on the size of the transport flow. An integrated approach to planning an optimal 

organization of transportation of bakery products was proposed taking into account the 

requirements of consumers and producers in the use of the developed model of 

optimization of the logistics transport flow. This model is based on the principle of 

minimizing costs: economic (for the distribution and delivery of products), environmental 

(to reduce the anthropogenic load on the environment) and social (to meet the needs of 

consumers to deliver products). 

The task of linear programming for PJSC "Kyivkhlib" was considered and solved, the 

results were analyzed, conclusions were drawn and recommendations developed to 

increase efficiency of the delivery of bakery products. This will improve competitiveness of 

the enterprise, reduce anthropogenic load on the environment and thus outline ways to 

harmonize the activities of the enterprise in accordance with European standards. This 

study justifies the need to use modern information systems (Swarm, RePast, AnyLogic, 

etc.) in the development of a logistic diagram and a map of the delivery of finished 

products in operational management, which allows optimizing the transportation route 

based on the developed simulation scheme. The proposed organizational and 

methodological foundations for the formation and modernization of the transport fleet of 

enterprises dealing with bread, bakery and flour products involve the replacement of 

vehicles of the Euro-4 category by Euro-6, which meets international requirements, thereby 

cutting transportation costs and reducing emissions of harmful substances into atmospheric 

air, water and land. 

Key words: goods and traffic flow, ecologization of the logistics, the optimization of 

a flow, ecological-logistic freight transport flow, economic and ecological efficiency. 


