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Взявши  до уваги найбільш важливі  з точки зору екології комплекси металургійні, 

енергетичні та автомобільного транспорту, традиційно до перших двох джерел 

забруднення довкілля  актуальними є важелі адміністративного впливу (норми, 

штрафи, інші «жорсткі» інструменти), тоді як  окрім перерахованих до  

автомобільного транспорту можна застосувати більш «м’які» інструменти на кшталт 

вибору «зеленого» маршруту, підвищення  вантажопідйомності та  рівня її  

використання , зростання середньої  швидкості переміщення. Надзвичайно  ефективно 

у цьому розумінні  виглядають  різноманітні  логістичні рішення, як типові так  і  

модифіковані. 

У контексті  викладеного  проблематика врівноваженого (сталого) розвитку  

хлібопекарських  підприємств набуває особливого значення. Якщо  зі сторони 

постачання сировини для виробництва  хлібопродуктів можна у повній  мірі 

використати екологічний потенціал логістики (вибрати відповідних 

постачальників, екологічних  перевізників (залізничний, річковий транспорт),  

збільшити величну партій, оптимізувати структуру запасів тощо), то зі сторони 

дистрибуції такі логічні рішення застосувати вкрай важко з огляду  на існуючі 

обмеження: з її сторони  продукту -  короткий період зберігання, а  відтак  часті 

поставки малими партіями; зі сторони споживача -  просторово – часові вимоги  

доступності товарів; зі сторони виробника - низький потенціал гнучкості 

дистрибуційної мережі.  Водночас,  виробники та ланки дистрибуційної/ 

торговельної мережі як певна система володіють вагомим потенціалом 

рентабельності з огляду на особливу  характеристику швидкої ротації 

хлібопродуктів. І ще одна не менш важлива особливість - велика децентралізація, 

розпорошення пунктів продажу, що теж впливає і на рентабельність 

хлібопродуктивного бізнесу, але також і на значимість логістики, обсяг 

логістичних дій, процесів, логістичних продуктів. З огляду на це хлібопродуктова  

промисловість  в межах очікуваної рентабельності капіталу має вагомий 

потенціал покращення екологічного балансу, що і визначило актуальність  та 

своєчасність ( у контексті нещодавно прийнятої Кабінетом Міністрів України 

Національної транспортної стратегії України на період до 2003року) виконаного 

дисертаційного дослідження. 

 

1. Новизна, обґрунтованість та достовірність наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.  

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у розробці та обґрунтуванні 

теоретичних і практичних рекомендацій, спрямованих на оптимізацію 
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товаротранспортних потоків підприємств для забезпечення їх 

конкурентоздатності, зниження антропогенного впливу на довкілля та 

підвищення рівня екологічної безпеки населення України. Заслуговують уваги 

окремі положення дисертаційної роботи, що складають її новизну. Ґрунтуючись 

на узагальненні положень літературних джерел автором  систематизовано основні 

визначення поняття «потік» вітчизняними та іноземними вченими (табл. 1.1, 

стор.35); охарактеризовано логістичні потоки підприємства (товарні, транспортні, 

інформаційні, фінансові) та місце в них товаротранспортних потоків та їх зв’язок 

між виробниками, торговельними підприємствами і споживачами (рис.1.1, 

стор.38); запропоновано організаційно-технологічну схему товаротранспортного 

потоку на підприємствах з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів (рис.1.2, стор.40), що дозволило запропонувати власне тлумачення 

поняття «товаротранспортного потоку», яке у роботі розглядається як динамічна 

бінарна система (поєднання одиниць потоку товарів і транспортного засобу), 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) 

та дає змогу враховувати в управлінні вплив не лише економічних, 

організаційних, а й екологічних факторів (с.42, с.50).  

В дисертаційній роботі розвинуто теоретичні засади екологічного управління 

транспортним циклом підприємств шляхом розробки структурно-логічної схеми 

оцінювання екологічних аспектів логістичного товаротранспортного потоку на 

хлібопекарських підприємствах з урахуванням дії екстерналій, що дасть змогу 

визначати повну вартість і ціну транспортних послуг, контролювати та планувати 

організацію обслуговування споживачів (с. 53-56). Із врахуванням цього автором 

запропоновано модель розрахунку економіко-екологічної ефективності 

управління логістичними товаротранспортними потоками, яка включає 

економічний та екологічний блоки показників (стор. 59-61). Для визначення умов 

моделювання та оптимізації товаротранспортних потоків проведено системний їх 

аналіз на макрорівні з урахуванням зовнішніх факторів впливу (стор.65-68). 

Здійснюючи аналітичну роботу щодо розподілу хлібопекарських 

підприємств м. Києва та Київської області за середньомісячними обсягами 

виробництва та викидами оксиду азоту та чадного газу (NОx та СО) в атмосферне 

повітря (с. 89), із врахуванням візуалізації організації товаротранспортного 

потоку хліба, хлібобулочних і борошняних виробів. На прикладі підприємства 

ПАТ «Київхліб» представлена схема формування логістичних 
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товаротранспортних потоків доставки (с. 104) і це дозволило автору реалізувати 

концептуальні підходи до визначення оптимальної зони доставки продукції за 

критерієм еколого-економічної ефективності взаємодії виробничих і торговельних 

підприємств на основі гравітаційної моделі товаротранспортного потоку 

хлібопекарських підприємств (с. 106-110).  

Автором удосконалено методичні засади факторного аналізу та оцінки 

окремих чинників впливу під час транспортування продукції підприємств 

хлібопекарської галузі за допомогою морфологічної матриці економічних, 

екологічних та соціальних факторів виробничого і торговельного підприємств, що 

є основою для прогнозування екологічних витрат залежно від розміру 

товаротранспортного потоку (с. 111-118). Проведений факторний аналіз є 

ефективним інструментом вивчення товаротранспортних потоків, пошуку та 

класифікації факторів, що впливають на економічні, екологічні і соціальні 

наслідки діяльності підприємств з виробництва хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів із виявленням причинно-наслідкових зв’язків (113-120). 

Вагоме наукове і практичне значення має запропонований комплексний 

підхід до планування раціональної організації перевезень хлібобулочної продукції 

відповідно до вимог споживачів і виробників за допомогою розробленої моделі 

оптимізації товаротранспортного потоку, в основу якої покладено мінімізацію 

економічних, екологічних та соціальних витрат (с. 126-135). Вона реалізована на 

підприємстві ПАТ «Київхліб» для визначення оптимального плану постачання 

хлібобулочних виробів для торговельних майданчиків за умови мінімізації 

загальних транспортних витрат та мінімізації екологічних збитків підприємства 

(с. 130-133). Проведені розрахунки дали змогу розробити рекомендації для 

підприємств ПАТ «Київхліб» щодо вибору плану доставки продукції. Для 

формування мережі каналів розподілу постачання хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів та управління інформацією товаротранспортного потоку для 

ПАТ «Київхліб» запропоновано також імітаційну модель оптимального 

постачання продукції за умови  задоволення потреб споживачів та обов'язкового 

виконання екологічних вимог до транспортування продукції (с. 141-143). 

До здобутків автора можна віднести обґрунтовані пріоритетні напрями 

модернізації транспортного парку підприємств по виробництву хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів, насамперед в частині заміни транспортних 

засобів категорії Євро-4 на Євро-6, що сприятиме зменшенню витрат на 

транспортування продукції та зниженню впливу на навколишнє природне 

середовище (с. 145-150).  
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Заслугою автора є також проведення власних цільових обстежень 

підприємств хлібопекарської галузі, що в умовах значного обмеження, а часто й 

відсутності необхідних даних у статистичній звітності має істотне значення для 

створення належної інформаційної бази проведення дослідження. У всіх розділах 

дисертаційної роботи та їх структурних елементах наводяться обґрунтовані 

висновки і пропозиції. Робота завершується загальними висновками та 

кваліфіковано представленими додатками. В цілому у висновках чітко 

сформульовані констатуюча, та конструктивні частини, вони цілком 

узгоджуються з поставленими метою та завданнями дисертаційної роботи, а 

також елементами наукової новизни. 

Обґрунтованість наукових результатів проведених досліджень 

підтверджується достатнім опрацюванням теоретичних та експериментальних 

даних, апробацією в публікаціях автора та доповідях на всеукраїнських і 

міжнародних науково-практичних конференціях використанням 

загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. Результати досліджень 

підтверджені практикою, про що свідчать представлені акти впровадження, які 

засвідчують достовірність одержаних автором теоретичних результатів та 

вагомість в процесі впровадження та практичного розв`язання проблем 

оптимізації логістичного товаротранспортного потоку підприємств із 

виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів на еколого-економічних 

засадах.  

 

2. Повнота викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації та надрукованих працях.  

Повнота викладення отриманих результатів дослідження та їх оформлення 

можуть оцінюватись як достатні. Робота має завершений характер, висновки і 

пропозиції достатньою мірою розкриті і обґрунтовані в текстовій частині 

дисертації. Основні положення дисертаційної роботи викладено у 7 фахових 

виданнях, які належать до переліку, затвердженому ВАК України та входять до 

міжнародних науково-метричних баз, та 2 закордонних виданнях, і відображають 

вагомі результати проведених дисертаційних досліджень, а також у матеріалах 

наукових конференцій, що відповідають напряму наукових досліджень автора.  

Аналіз публікацій Хрутьби Ю.С. свідчить про достатню повноту 

висвітлених в них змісту та наукових результатів роботи, отриманих в дисертації. 

Слід також звернути увагу на одноосібні публікації дисертанта, що відображає 

його достатню компетентність.  
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3. Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату 

Дисертація та автореферат оформлені згідно з існуючими  вимогами. 

Типова структура роботи (3 розділи, які комплексно розвивають досліджувану 

проблему) теоретичні та методичні основи, сучасний стан, особливості та основні 

напрями оптимізації логістичних товаротранспортних потоків підприємств), 

логіка викладення матеріалу, ґрунтовно розроблене методичне забезпечення для 

проведення аналізу економіко-екологічної логістичної діяльності, професійний 

аналіз, що дає можливість визначити обґрунтовані напрями для подальшого 

розвитку досліджень.  

Докладне ознайомлення з дисертаційною роботою, авторефератом і 

публікаціями показало їх відповідність вимогам за змістом і ступенем наукової 

новизни. Висновки та основні результати дослідження відрізняються 

конкретністю викладення, достатньою аргументованістю. Автореферат написаний 

у науковому стилі, згідно з поставленими вимогами і повною мірою відображає 

зміст, сутність і структуру дисертаційної роботи. 

 

4. Важливість для науки і практики одержаних автором дисертації 

результатів.  

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.  

 

5. Рекомендації щодо застосування результатів і висновків 

дисертації.  

Отримані у дослідженні теоретичні та прикладні результати можуть бути 

використані, після відповідної адаптації, для оптимізації товаротранспортних 

потоків підприємств хлібопекарської та інших галузей промисловості на еколого-

економічних засадах для забезпечення сталого розвитку економіки України. 

Проведене дисертаційне дослідження створює передумови для подальших 
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розробок напрямів раціональної організації перевезень продукції за критеріями 

економіко-екологічної ефективності, що дозволяє вирішити задачу мінімізації 

витрат підприємства при розподілі товаротранспортного потоку.  

 

6. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації.  

Поряд із висвітленими елементами наукової новизни, теоретичного та 

практичного значення результатів дисертаційного дослідження робота Хрутьби 

Ю. містить ряд недоліків та дискусійних положень. На думку опонента, до них 

варто віднести: 

1. Оригінальним є підхід автора щодо трактування сутності терміну 

«товаротранспортний потік» ( стор. 42 дисертації) як певної системи, тобто 

логістичний продукт/вантаж розглядається разом із транспортними засобами. 

Водночас, це вимагає трансформації ряду оптимізаційних моделей у випадку 

використання інтермодальних видів транспорту, процесів із операціями 

консолідації/деконсолідації вантажів, процесів контрактної логістики тощо, 

що може бути ускладненим до використання. 

2. Заслуговує уваги пропозиція автора щодо оцінювання та моделювання 

еколого-економічного впливу хлібобулочних підприємств (стор. 55-60), що 

дозволило автору розробити алгоритм оцінювання ефективності товаро-

транспортних потоків цих підприємств (стор.62, рис.1.7). Реалізація цієї 

моделі та алгоритму вимагає формування відповідної інформаційної бази для 

актуальних оцінок, що ускладнює процес управління. Більш практичним 

підходом було б обмеження кількості чинників та акцентуванням на таких 

синтетичних, зокрема, як середня швидкість, використання 

вантажопідйомності, середні запаси та ймовірність їх вичерпання в пунктах 

продажу, зворотні потоки тощо, при цьому у порівняльному вимірі. 

3. У другому розділі дисертації представлений вагомий аналітичний 

матеріал, сформований автором. За результатами власних досліджень, і це 

дає підстави для оцінювання та оптимізування логістичних потоків в регіоні. 

Подану аналітику доцільно було б доповнити статистикою щодо запасів 

(максимальних, мінімальних, не проданої продукції) готових виробів, 

зворотньої логістики/реверсних потоків (якщо таке явище має місце), 

вичерпання запасів готової продукції. Це дозволило б більш системно 

оптимізувати логістичні потоки. 

4. При моделюванні визначення оптимальної зони доставки 

хлібобулочних виробів (стор. 106-110) варто було б врахувати можливість 
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створення посередніх пунктів приготування готових виробів із 

напіввипеченого та замороженого продукту, що зокрема, могло б  подовжити 

короткий термін зберігання та в повній мірі використати ефект економічної 

величини замовлення згідно формули Вільсона, розширити зони доставки, 

застосувати моделі маршрутів на кшталт петлі молочника, променевих 

систем. Також, варто було б оцінити зміни середньої швидкості, 

використання вантажопідйомності, оскільки ці два чинники істотно 

впливають на рівень екологічного навантаження транспорту.  

5. З метою уникнення явища субоптимізації автору доцільно було б 

розширити модель оптимізації товаротранспортного потоку підприємств 

хлібопекарської галузі в частині критерія економічної ефективності (стор. 

126 – формула 3.1) чинниками впливу на формування, утримування та 

вичерпання запасів готової продукції в каналах дистрибуції/продажу, 

оскільки вплив витрат запасів на економічну ефективність може бути дуже 

істотним. 

6. Дискусійним виглядає твердження автора щодо трактування рівня 

виконання замовлення ( ступеня задоволення споживачів – стор. 126) у 

контексті розподільчої логістики в якості соціального показника. 

Доступність хлібобулочних виробів є традиційним завданням логістики 

(доступність просторова, часова, асортиментна, цінова тощо). У контексті 

сталого /врівноваженого розвитку соціальні цілі є значно ширшим поняттям. 

7. Представлені на стор. 132-133 економіко-математичні моделі є 

достатньо інформативними з формальної/математичної точки зору, однак 

було б бажано представити економічну інтерпретацію коефіцієнтів цієї 

моделі, виявити найбільш значимі, що дало б можливість спростити ці 

моделі, зробити їх більш придатними для практичного застосування в 

динамічному аспекті. 

8. Робота містить окремі контраверсійні елементи, котрі стосуються 

співвідношення/ієрархії понять планування і управління, транспорт і 

логістика, що певним чином відображає етимологію та розвиток подібних 

дефініцій. 

Водночас, опонент стверджує, що викладені зауваження та дискусійні 

положення істотно не впливають на загальний позитивний рівень виконаної 

дисертаційної роботи. 
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7. Загальний висновок та оцінка дисертації. 

Загальні недоліки та дискусійні питання не позначаються на позитивній 

оцінці дисертаційної роботи в цілому. Тема дисертації актуальна, висновки і 

пропозиції мають наукову новизну і практичну значущість, робота виконана на 

достатньо високому науково-практичному рівні. Виявлені закономірності, 

принципи, наукові підходи та методи оптимізації логістичних 

товаротранспортних потоків із доставки продукції хлібопекарських підприємств 

на еколого-економічних засадах підтверджують, що вихідні положення 

дисертаційного дослідження вірні, всі завдання виконано, мети досягнуто. Подані 

у дисертації результати дослідження є актуальними, мають теоретичну та 

практичну цінність.  

Теоретичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

сформульовані у дисертації теоретичні положення, висновки та рекомендації 

можуть бути використані у науково-дослідній, навчальній, практичній роботі. 

Вони становлять теоретичну основу подальших наукових досліджень з 

оптимізації логістичних товаротранспортних потоків підприємств на еколого-

економічних засадах. Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, 

що висновки та рекомендації даного дослідження було впроваджено у роботу 

Міністерства 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.); Київської міської ради для 

розвитку транспортної системи м. Києва (довідка № 053-4745 від 11.05.2017 р.); 

ПАТ "Київхліб" та 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". Основні положення дисертації 

обговорювалися і доповідалися на міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях. Звідси можна зробити висновок, що робота Хрутьби 

Ю.С. пройшла необхідну публічну апробацію.  

Отже, дисертаційна робота Хрутьби Ю.С. "Оптимізація логістичних 

товаротранспортних потоків підприємств на еколого-економічних засадах" є 

завершеним науковим дослідженням, яке містить нові теоретико-методичні 

розробки та результати. Робота оформлена відповідно до встановлених вимог.  

Враховуючи актуальність, новизну, важливість одержаних автором 

наукових результатів, їх обґрунтованість та достовірність, а також значну 

практичну цінність сформульованих положень і висновків, можна зробити 
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 висновок про те, що дисертаційна робота Хрутьби Ю.С. "Оптимізація 

логістичних  
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Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.12 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

 

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА  

 

Гаврилюк Надії Миколаївни 

на дисертаційну роботу Хрутьби Юлії Сергіївни, 

 подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  

за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами  

(за видами економічної діяльності) 

на тему «Оптимізація логістичних товаротранспортних потоків 

підприємств на еколого-економічних засадах» 

 

1. Актуальність обраної теми та її зв'язок з науковими програмами 

Висока Динаміка зовнішнього середовища та науково-технічного 

розвитку змушує вітчизняні підприємства шукати ефективні, оптимальні та 

сучасні засоби управління всіма ланками системи. Логістичне управління 

дозволяє розв’язати завдання щодо управління матеріальними, фінансовими та 

інформаційними потоками так, щоб забезпечити максимальну ефективність 

діяльності підприємства. Враховуючи той факт, що в хлібопекарській галузі 

третину витрат складають витрати на транспортування та паливно-мастильні 

матеріали, питання пошуку і впровадження найдієвіших способів зниження 

собівартості продукції набуває особливої актуальності. Істотним резервом 

зниження витрат є оптимізація логістичних потоків підприємств на всіх етапах 

організації роботи від постачання сировини до збуту продукції. Це 

підтверджують результати численних наукових досліджень та досвід 

функціонування зарубіжних компаній. Саме тому, важливим завданням є 

удосконалення існуючих і пошук нових підходів до планування та управління 

товаротранспортними потоками підприємств хлібопекарської галузі.  

Більшість підприємств в Україні при організації товаротранспортних 

потоків не враховують їх вплив на екологічне середовище. З кожним роком 

проблеми екології загострюються та потребують нагального вирішення. При 

цьому важливого значення набуває розроблення теоретико-методичних засад 

екологічно орієнтованого управління підприємствами для підвищення їх 

конкурентоспроможності. Недостатнє вивчення вищезазначених та низки 

інших питань ускладнюють забезпечення еколого-орієнтованого управління 

товаротранспортними потоками. На основі вище сказаного можна зробити 

висновок про те, що тема дослідження є актуальна.  

Підтвердженням актуальності дослідження є також зв’язок теми 

дисертації Хрутьби Ю. С. з планом науково-дослідних робіт економічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 

рамках держбюджетної тематики «Розробка основних положень Концепції 
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системної модернізації економіки України на засадах сталого соціально-

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

підрозділ «Пріоритетні напрями державної політики охорони довкілля». 

2. Структура та обсяг дисертаційної роботи 

Дисертація Хрутьби Ю. С. складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 

джерел і 12 додатків. Загальний обсяг дисертації викладено на 211 сторінках, 

список використаних джерел нараховує 178 найменувань. 

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 із 

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. 

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. 

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.  

 

3. Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації  

В тексті автореферату викладені основні положення дисертації. Зміст 

автореферату відповідає структурі дисертаційної роботи. У його тексті стисло 

та послідовно викладено результати та висновки проведеного Хрутьби Ю. С.  

дослідження. Автореферат ідентичний до основних положень дисертаційної 

роботи.  

 

4. Обгрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність 

Мета дослідження відповідає темі дисертаційної роботи Хрутьби Ю. С. 

Зміст сформульованих наукових завдань структурно і логічно узгоджений, їх 

кількість достатня для розкриття обраної теми та досягнення поставленої мети. 
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Наукові завдання вирішені відповідно до об'єкту та предмету дослідження. У 

роботі запропоновано розв'язання низки актуальних питань, спрямованих на 

розкриття теми дисертації. Робота оформлена якісно, відповідно до 

встановлених вимог. Наукові положення та висновки, сформульовані в 

дисертаційній роботі повні і випливають із її змісту та відображають отримані 

здобувачем нові результати. Дисертація є завершеним науковим дослідженням. 

Найвагоміші результати дисертаційної роботи отримано на базі 

традиційних і спеціальних методів пізнання, логічних законів побудови 

висновків, глибокого аналізу наукових праць провідних вітчизняних і 

зарубіжних фахівців.  

Висновки дисертації грунтуються на використанні таких методів: 

діалектичного, логічного, індукції, дедукції, аналізу та синтезу - для уточнення 

сутності поняття «товаротранспортний потік»; порівняння і групування – для 

характеристики товаротранспортних потоків та розробки класифікації їх видів; 

ряди динаміки, графічний і табличний методи - для виявлення тенденцій і 

закономірностей функціонування логістичних товаротранспортних потоків;  

балансовий, індексний метод та метод інтегральної комплексної оцінки – для 

проведення аналізу та оцінювання еколого-економічної ефективності 

логістичних товаротранспортних потоків підприємств хлібопекарської галузі; 

морфологічний, кореляційно-регресійний аналіз і моделювання – для 

здійснення факторного аналізу і прогнозування економіко-екологічної 

ефективності логістичних товаротранспортних потоків підприємств 

хлібопекарської галузі; метод лінійного та імітаційного програмування - для 

моделювання транспортного циклу; метод експертних оцінок – для визначення 

критеріїв еколого-економічної ефективності товаротранспортного потоку. 

Достовірність і практична значущість отриманих результатів 

підтверджуються їх апробацією на підприємстві та відповідними актами 

впровадження. Принципових зауважень, які б ставили їх під сумнів немає. 

Отже, сформульовані та обґрунтовані в дисертаційній роботі наукові 

положення, висновки і рекомендації мають наукове і практичне значення, 

оскільки створюють основу для подальших наукових пошуків щодо оптимізації 

логістичних потоків на економічних та екологічних засадах. 

 

5. Наукова новизна результатів досліджень 

Найбільш вагомими результатами дисертаційної роботи є:  

- запропоновано підхід до планування та управління організацією 

транспортних потоків підприємств хлібопекарської галузі з урахуванням потреб 

споживачів і виробників за допомогою моделі оптимізації логістичного потоку, 

в основу якої покладено мінімізацію економічних, екологічних та соціальних 

витрат; 

- удосконалено процедуру визначення оптимальної зони доставки 

продукції на основі гравітаційної моделі товаротранспортного потоку 

хлібопекарських підприємств. Вона враховує величину транспортного циклу з 
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обсягом виробництва і споживання продукції, відстань, чисельність та 

купівельну спроможністю населення;  

- удосконалено технологію прийняття управлінських рішень (зокрема 

алгоритм) щодо вирішення логістичних завдань у сфері транспортних 

перевезень, зокрема з використанням сучасних інформаційних систем (Swarm, 

RePast, AnyLogic та інших); 

- в дисертаційній роботі отримали подальший розвиток методичні 

положення аналізу формування та здійснення транспортного процесу 

підприємств хлібопекарської галузі на основі морфологічної матриці факторів 

логістичної діяльності підприємств. Морфологічна матриця є підґрунтям для 

виявлення значущих економічних та екологічних чинників впливу на 

товаротранспортний потік, що може сприяти встановленню взаємозв’язків між 

виробником і споживачем та прогнозування екологічних витрат залежно від 

величини товаротранспортного потоку. 

- автором удосконалено трактування сутності товаротранспортного 

потоку як динамічної бінарної системи, елементом якої є транспортний цикл, 

що дає змогу враховувати в управлінні вплив не лише економічних, 

організаційних, а й екологічних факторів; 

- доповнена системи показників оцінки товаротранспортних потоків 

підприємств хлібопекарської галузі логістичною та екологічною складовими 

(обсяг перевезень, обсяг часу в заторах, викиди відпрацьованих газів в 

атмосферне повітря, забруднення водойм і ґрунтів тощо), що дало змогу 

розробити заходи з екологізації логістичного товаротранспортного потоку. 

Важливе значення мають пропозиції автора, щодо оптимізації 

логістичного товаротранспортного потоку підприємств із виробництва хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів. У дисертаційній роботі автором також 

отримані інші неменше значимі науково-практичні результати, що мають певні 

елементи новизни. 

 

6. Наукове та практичне значення одержаних результатів 

Варто зазначити практичну цінність отриманих результатів, оскільки 

дисертант доводить власні теоретичні та методичні розробки до рівня їх 

реалізації на практиці. Практична значущість отриманих результатів 

підтверджуються їх апробацією у 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.).  

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 11.05.2017р.). Матеріали дисертаційної роботи також 

використовуються у навчальному процесі кафедри екологічного менеджменту 
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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). Основні 

положення і результати дисертаційної роботи пройшли широку апробацію на 

наукових конференціях і семінарах. 

Оптимізація товаротранспортних потоків підприємств по виробництву 

хлібопродукції сприятиме підвищенню економічної ефективності їх діяльності 

та скороченню антропогенного навантаження на довкілля. Розроблені 

практичні рекомендації щодо оптимізації товаротранспортного потоку доцільно 

застосувати на всіх підприємствах хлібопекарської галузі України. 

 

7. Повнота викладення наукових положень висновків в 

опублікованих працях 

За результатами досліджень здобувачем опубліковано 16 наукових праць, 

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.). Загальний обсяг наукових праць складає 6,84 д.а. Опубліковані праці 

відображають основний зміст дисертаційної роботи. Надруковані наукові праці 

та дисертація свідчать про особистий внесок автора у розвиток економічної 

науки. 

 

8. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації 
За загальної позитивної оцінки проведеного дослідження, необхідно 

зазначити окремі дискусійні питання та недоліки, що наявні в дисертації і 

потребують уточнення: 

1. Автором зазначено, що подальшого розвитку набули критерії 

оцінювання ефективності логістичних товаротранспортних потоків, які, на 

відміну від існуючих, були доповнені серед інших показниками економічної 

ефективності. В той же час, показники економічної ефективності були і є 

основоположними при плануванні товаротранспортних потоків (с. 61 - 62). 

2. В деяких запропонованих автором схемах (с. 38; с. 45; с. 46) не 

відображено специфіку хлібопекарської галузі. Вони мають узагальнений 

характер. 

3. За результатами проведеного дослідження запропонована гравітаційна 

модель товаротранспортного потоку хлібопекарських підприємств для 

визначення оптимальної зони доставки продукції за критерієм еколого-

економічної ефективності взаємодії виробничих і торговельних підприємств (с. 

106-111). Проте, застосування лише двох критеріїв для її побудови не достатньо. 

Автору доцільно було б продемонструвати механізм визначення оптимальної 

зони доставки продукції та представити її кількісні характеристики. 

4. Одна із пропозицій автора стосується проведення модернізації 

транспортного парку ПАТ «Київхліб». Позитивно оцінюючи приведені 

дисертантом розрахунки економічного ефекту, необхідно зазначити, що 
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приводячи економічне обгрунтування (табл. 3.8, с. 147 та табл. 3.11, с. 150) автор 

не зазначає вартості придбання транспортних засобів та терміну окупності 

необхідних інвестицій. 

5. Третя глава дисертаційної роботи перенасичена математичними 

викладками щодо дослідження оптимізації логістичних товаротранспортних 

потоків підприємств на еколого-економічних зсадах (параграф 3.2). Вважаю 

доцільно було б посилити позицію автора щодо удосконалення системи 

інформаційного забезпечення аналізу та прийняття управлінських рішень на 

підприємствах хлібопекарської галузі з використанням сучасних інтегрованих 

систем управління цілим підприємством поряд із наведеними прикладними  

програмними продуктами (с. 135-145). 

Проте, зазначені дискусійні питання не знижують в цілому високий 

науково-теоретичний та практичний рівень результатів дисертаційної роботи. 

 

9. Загальні висновки та оцінка дисертації щодо її відповідності 

чинним вимогам 

1. Оцінюючи результати дисертаційної роботи Хрутьби Юлії Сергіївни 

на тему «Оптимізація логістичних товаротранспортних потоків підприємств 

на еколого-економічних засадах», слід зазначити, що робота є завершеним 

комплексним самостійно виконаним дослідженням, яке характеризується 

новизною та практичною цінністю.  

2. Наукова та практична значущість розв’язання проблем полягає у 

забезпеченні досягнення високих якісних і кількісних показників оптимізації 

логістичних товаротранспортних потоків підприємств хлібопекарської галузі  

на еколого-економічних засадах.  

3. Вибрану тему дисертаційної роботи розкрито, завдання в цілому 

виконано, поставлену мету досягнуто. Тема дисертації відповідає паспорту 

спеціальності 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) та охоплює такі напрями, що присутні в дисертації: 

виробничо-господарська діяльність підприємства; маркетингова та логістична 

діяльність підприємства; економічні проблеми і механізми ресурсо- та 

енергозбереження, інтенсифікації виробництва; прогнозування перспектив 

технологічного оновлення підприємств з урахуванням загальних тенденцій 

науково-технічного та інноваційного розвитку. 

4. Зміст дисертаційної роботи загалом відповідає обраній темі, 

забезпечує досягнення поставленої мети і завдань дослідження. Винесені на 

захист нові наукові положення, висновки та рекомендації є достовірними, а 

декларована в дисертації наукова новизна адекватно розкривається в роботі. 

Дисертація написана науковим стилем, матеріал викладений у логічній 

послідовності, висновки науково обґрунтовані та підтверджені результатами 

досліджень. 

5. Зміст автореферату повністю відповідає змісту дисертаційної роботи. 

Автореферат є ідентичним дисертації за структурою та не містить інформації, 

відсутньої у дисертаційній роботі. Публікації автора повно відображають 
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результати досліджень. Повнота відображення результатів дисертаційної 

роботи і вимоги щодо кількості публікацій відповідають вимогам.  

6. Актуальність обраної теми дослідження, належний науково-

теоретичний рівень, аргументованість та достовірність отриманих висновків і 

рекомендацій, достатній ступінь наукової новизни, висока теоретична та 

практична значущість досліджень дають підстави стверджувати, що 

дисертаційна робота на тему «Оптимізація логістичних товаротранспортних 

потоків підприємств на еколого-економічних засадах» за своїм змістом і 

оформленням відповідає вимогам, що висуваються до кандидатських 

дисертаційних робіт (п.п. 9, 11-14 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 

30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р.), а її автор - Хрутьба Юлія Сергіївна 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності).  

 

 

Офіційний опонент, 

кандидат економічних наук,  

старший викладач кафедри  

організації авіаційних перевезень 

Національного авіаційного університету                       Н.М. Гаврилюк  
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