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АНОТАЦIЯ 

Хрутьба Ю.С. Оптимізація логістичних товаротранспортних 

потоків підприємств  на еколого-економічних засадах. – Квалiфiкацiйна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук (доктора фiлософiї) за спецiальнiстю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – 

Київський національний університет iменi Тараса Шевченка, Мiнiстерство 

освiти i науки України, Київ, 2018. 

У дисертацiйнiй роботі досліджено задачі оптимізації логістичних 

товаротранспортних потоків підприємств для підвищення їх 

конкурентоздатності та зниження антропогенного впливу на довкілля. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук (доктора фiлософiї) за спецiальнiстю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – 

Київський національний університет iменi Тараса Шевченка, Мiнiстерство 

освiти i науки України, Київ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуального науково- 

технічного завдання є удосконалення теоретичних засад і розробки 

практичних рекомендацій щодо оптимізації логістичних 

товаротранспортних потоків підприємств для забезпечення їх 

конкурентоздатності, зниження антропогенного впливу на довкілля та 

підвищення рівня екологічної безпеки населення України. 

У роботі розкрито сутність, особливості та види товаротранспортних 

потоків у системі логістичної діяльності підприємств; охарактеризовано їх 

рух та сформовано систему показників для аналізу і оцінки еколого-

економічної ефективності товаротранспортних потоків. Автором 

запропоновано методи моделювання й оптимізації логістичних 

товаротранспортних потоків підприємств з урахуванням екологічних 

вимог та здійснено їх оцінювання. Виявлено особливості та основні 
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тенденції формування ресурсної бази для організації логістичних 

товаротранспортних потоків підприємств хлібопекарської галузі; 

розроблено методичні підходи їх організації і виявлено економічні, 

екологічні та соціальні чинники, які впливають на їх формування. 

Визначено основні напрями оптимізації логістичних товаротранспортних 

потоків підприємств хлібопекарської галузі за еколого-економічними 

принципами. 

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 «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.  

Основний науковий результат полягає у  полягає у вирішенні 

актуального науково-практичного завдання – удосконалення теоретичних 

та методичних підходів і розробка практичних рекомендацій щодо 

оптимізації логістичних товаротранспортних потоків хлібопекарських 
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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. 

Автором удосконалено трактування сутності товаротранспортного 

потоку як динамічної бінарної системи, елементом якої є транспортний 

цикл (поєднання одиниць потоку 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.  

В дисертаційній роботі удосконалено 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 
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методів, це дає змогу визначити залежність односпрямованого 

товаротранспортного потоку від параметрів внутрішньоекономічного 

стану виробника продукції і споживача. 

Удосконалено 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; 

Автором удосконалено 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 
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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 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.  

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, Київською міською радою для розвитку транспортної 

системи м. Києва, ПАТ «Київхліб» при розробленні схеми оптимізації 

маршрутів перевезень. 

Ключові слова: економіко-екологічна ефективність, еколого-

логістичний товаротранспортний потік, логістичні товаротранспортні 

потоки підприємств, принципи, оптимізація потоку. 
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АННОТАЦИЯ 

Хрутьба Ю.С. Оптимизация логистических товаротранспортных 

потоков предприятия на эколого-экономических принципах. - 

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. 

Диссертация посвящена обобщению и обоснованию теоретико-

методических проблем, связанных с оптимизацией логистических 

товаротранспортных потоков на эколого-экономическихпринципах. 

Уточнена сущность товаротранспортного потока в системе логистической 

деятельности предприятий, проанализированы методические подходы 

анализа и оценки эколого-экономической эффективности и изучены 

методы моделирования логистических товаротранспортных потоков 

предприятий. Усовершествовано подходы к классификации 

разновидностей и характеристикам движения потоков за счет применения  

дополнительных классификационных признаков воздействия на 

окружающую среду (объект, масштаб воздействия на воздушные, водные и 

земельные и другие природные ресурсы, ресурсоемкость производства и 

т.п.), что позволяет учитывать в управлении влияние не только 

экономических, организационных, но и экологических факторов для 

минимизации техногенного воздействия на окружающую природную 

среду. 

 Проанализировано состояние формирование логистических 

товаротранспортных потоков на предприятиях хлебопекарной отрасли и 

тенденции организации логистических товаротранспортных потоков. 

Раскрыты методические и организационные основы оценки ресурсной 

базы формирования логистических товаротранспортных потоков 
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предприятиях по производству хлеба на основе отобранных и 

объединенных в систему статистических показателей путем дополнения их 

логистической и экологической составляющими (объем перевозок, объем 

времени в пробках, выбросы отработанных газов в атмосферу, загрязнение 

водоемов и почв и т.д.), что дало возможность разработать систему мер по 

экологизации логистического товаротранспортного потока. Освещены 

методические и организационные особенности факторного анализа 

формирования и функционирования транспортного процесса предприятий 

хлебопекарной отрасли за счет построения морфологической матрицы 

факторов (экономических, экологических и социальных) 

производственного, торгового предприятий, что позволило выявить 

действенные экономические и экологические факторы, установить 

взаимосвязь между ними и спрогнозировать экологические затраты в 

зависимости от размера товаротранспортного потока.  

Предложен комплексный подход планирования рациональной 

организации перевозок хлебобулочной продукции в соответствии с 

требованиями потребителей и производителей с помощью разработанной 

модели оптимизации логистического товаротранспортного потока, в 

основу которой положен минимизацию затрат: экономических (по 

распределению и доставке продукции), экологических (по снижению 

антропогенной нагрузки на окружающую среду) и социальных (на 

удовлетворение потребностей потребителей по доставке продукции). 

Рассмотрена и решена задача линейного программирования для ПАО 

«Киевхлеб», результаты проанализированы, сделаны обоснованные 

выводы и разработаны рекомендации по повышению эффективности 

поставки хлебобулочных изделий. Это позволит улучшить 

конкурентоспособность предприятий, уменьшить антропогенную нагрузку 

на окружающую среду и обоснованы пути ее гармонизации в соответствии 

с европейскими стандартами. Обоснована необходимость использования 

современных информационных систем (Swarm, RePast, AnyLogic и др.) в 
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разработке логистической эпюры и картосхемы доставки готовой 

хлебопродукции в оперативном управлении, что позволяет 

оптимизировать маршрут перевозок на основе разработанной 

имитационной. Обоснованы организационно-методические основы 

формирования и модернизации транспортного парка предприятий по 

производству хлеба, хлебобулочных и мучных изделий путем замены 

транспортных средств категории Евро-4 на Евро-6 согласно 

международным требованиям, что позволит уменьшить расходы на 

перевозку продукции и выбросы вредных веществ в атмосферный воздух, 

водные и земельные. 

Ключевые слова: экономико-экологическая эффективность, 

эколого-логистический товаротранспортной поток, логистические 

товаротранспортные потоки предприятий, принципы, оптимизация потока.  

 

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 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 
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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 
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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. 
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ВСТУП 

 

 

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. Вихід України на європейський ринок висуває нові вимоги до 

організації транспортування продукції та управління підприємствами з 

метою зниження антропогенного впливу на навколишнє природне 

середовище. Пріоритетним напрямом зменшення антропогенного впливу 

та скорочення суспільних витрат є оптимізація товаротранспортних 

потоків підприємств на принципах «зеленої» логістики. Однією з 

глобальних соціальних, економіко-екологічних проблем, що постала і 

потребує нагального вирішення, є зниження викидів забруднюючих 

речовин пересувними джерелами. Автотранспорт є основним джерелом 

(понад 90 %) утворення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, 

що негативно позначається на здоров’ї населення  і спричиняє разом із 

іншими факторами глобальну зміну клімату.  Особливо актуальності 

набуває проблема екологізації транспортних перевезень у такій соціально-

важливій галузі як хлібопекарська. Обсяг викидів речовин пересувними 

джерелами в Україні становить щорічно понад 1,7 млн т (у м. Києві - 

більше 144,3 тис. т), або майже 37 % від загальної кількості викидів. Згідно 

даних Державної служби статистики України, найбільша концентрація 

шкідливих речовин (оксидів вуглецю, азоту, сірки тощо) у повітрі 

спостерігаються - в заторах (44 %), на перехрестях (37 %) та зупинках  

(19 %).  Частка збитків, спричинених функціонуванням транспортного 

комплексу України, становить щорічно 7-9 % від загального обсягу 

екологічних збитків.  
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Пріоритетним напрямом зменшення негативного антропогенного 

впливу транспорту та скорочення суспільних витрат є оптимізація 

транспортних,  в першу чергу, товаротранспортних потоків підприємств. 

Це потребує  встановлення жорсткіших екологічних вимог як до технічних 

параметрів якості транспортних засобів, так і до організації перевезень, 

формування логістичних товаротранспортних потоків підприємств.  

Особливо гостро питання транспортування продукції та своєчасної 

доставки її споживачу стоїть в хлібопекарській галузі, обсяг виробництва 

якої у 2016 р. склав 463,1 млн грн, або 7 % продукції харчової галузі. В цій 

сфері нині працює 1747 тис підприємств, які щодоби виробляють понад  

6,8 тис. т продукції, вантажообіг при  цьому становить – 7,3 млн ткм, час в 

заторах на один транспортний засіб в середньому складає понад 125 хв на 

добу. Обсяг викидів при транспортуванні хлібобулочної продукції складає 

12 % загальної кількості викидів пересувними джерелами (в т.ч. в заторах 

– 0,4 %). При цьому транспортно-заготівельні витрати та паливно-

мастильні матеріали складають майже третину від загальної суми витрат. 

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, 
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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. 

Проте питання оптимальної організації логістичних підходів з 

врахуванням екологічних вимог для хлібопекарської галузі висвітлено не 

повною мірою. Потребують додаткового  вивчення та вирішення ряд 

теоретико-методичних і практичних питань. Зокрема, вимагають 

подальшого розвитку теоретичні та методичні положення щодо 

трактування суті товаротранспортного потоку, класифікація його видів,  

система показників для аналізу та оцінки потоку, методи оптимізації та 

управління ними на еколого-економічних засадах. Удосконалення 

потребують інформаційні системи управління товаротранспортними 

потоками та технічне забезпечення транспортного парку підприємств 

відповідно до міжнародних екологічних норм.  

Отже, важливість та недостатнє вивчення вказаних питань, їх 

теоретична, практична значущість і визначили вибір актуальної  теми 

дисертаційної роботи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано згідно з планом наукових досліджень 
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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, методичного підходу щодо 

визначення їх економіко-екологічної ефективності та напрямів оптимізації 

відповідно до  європейських вимог. 

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; 
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 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 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, 
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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 виступали нормативно-правові 

документи, дані Кабінету Міністрів України, Державної служби 

статистики України, Національного банку України, Міністерства екології 

та природних ресурсів України, Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі, Київської міської ради, міжнародних організацій. Використано 

також статистичну звітність підприємств по виробництву хліба,  

хлібобулочних і борошняних виробів, розробки науково-дослідних 

установ, аналітичні доповіді,  публікації вітчизняних і зарубіжних учених-

економістів, екологів, матеріали міжнародних і всеукраїнських науково-

практичних конференцій, ресурси інформаційної мережі Internet, матеріали 

монографічних і соціологічних досліджень. 

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 
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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 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 
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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 матриця є підґрунтям для виявлення найдієвіших 
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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 сформувати теоретичну базу для 

дослідження і практичного розв`язання проблем оптимізації логістичного 

товаротранспортного потоку підприємств по виробництву хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів на еколого-економічних засадах.  

Теоретичні, методичні та науково-прикладні результати дослідження 

використано Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого  

органу Київської міської ради, щодо впровадження просторової 

гравітаційної моделі та інтегрованої моделі оптимізації 

товаротранспортного потоку, які дозволяють визначити ефективність 

взаємодії між пропозицією підприємства по виробництву хліба, 

хлібобулочних та борошняних виробів (кількість виробленої продукції) і 

попитом цієї продукції (довідка № 053-4745 від 11.05.2017 р.) 

Запроваджено в роботу департаменту стратегічного планування, 

економіки та фінансів Міністерства екології та природних ресурсів 

України еколого-економічну оцінку логістичних товаротранспортних 

потоків, що  здійснювалася на основі розробленої автором узагальненої 

системи показників та критеріїв для аналізу логістичних 

товаротранспортних потоків підприємств. Використання запропонованого 
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автором комплексу окремих, групових та інтегральних критеріїв дозволило 

сформувати цільові функції для вибору методу оптимізації логістичного 

товаротранспортного потоку підприємства (довідка  № 11-02/410 – 17 р. 

від 04.09.2017 р.) 

Науково-прикладні результати щодо впровадження в роботу 

логістичної епюри та картосхеми доставки готової хлібопродукції в 

оперативному управлінні на підприємстві ПАТ «Київхліб» у плані 

формування оптимального маршруту перевезень продукції (довідка № 

013/ІІ-12 від 09.12.2016 р.). 

Основні теоретико-практичні висновки та результати дисертаційної 

роботи впроваджені у навчальний процес на кафедрі екологічного 

менеджменту та підприємництва економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка при викладанні курсів 

«Наукові засади економіки природокористування» і «Економіка 

природокористування», 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 надзвичайно актуального наукового завдання – оптимізації 

логістичних товаротранспортних потоків на основі удосконалення 

теоретичних, методичних та організаційно-практичних засад побудови 

моделі оптимізації логістичного товаротранспортного потоку доставки 

продукції підприємств по виробництву 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 обговорювались на 9 науково-практичних 

конференціях: ІІ міжнародна науково-практична конференція 

«Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в 

контексті економічної безпеки», (м. Черкаси, 28-30 березня 2014 р.); ІІІ 
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Всеукраїнська науково-практична конференція «Підвищення ефективності 

діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК» (м. Київ, 19-

20 листопада 2014 р.); ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Особливості формування ефективної інновативно-інвестиційної моделі 

розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання» (20-21 

листопада 2014 р); Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные тенденции регионального развития: баланс экономики и 

экологии» (Махачкала, 25 - 26 ноября 2014 г.); LXXI науково-практична 

конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та 

співробітників відокремлених структурних підрозділів Національного 

транспортного університету «Підвищення екологічної безпеки об’єктів 

транспортно-дорожнього комплексу» (м. Київ, 26-27 березня 2015 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ,  

3-4 квітня 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Зелений 

бізнес: життя заради майбутнього» (м. Київ, 2016, 2017 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ. 10-11 травня 

2016 р.). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 18 

наукових праць загальним обсягом 9,42 д.а., з них: 8 наукових статей у 

фахових  та інших виданнях (6,03 д.а.), 2 статті у зарубіжних  наукових 

виданнях (1,42 д.а.) та 9 публікацій матеріалів та тез конференцій (2,66 

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 на 18 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ 

ТОВАРОТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ 

 

1.1. Товаротранспортні потоки в системі логістичної діяльності 

підприємств  

 

 

В умовах соціально-політичних змін в Україні та інтеграції в ЄС 

реалізація стратегії сталого розвитку стає одним із найважливіших завдань. 

Указом Президента України від 12.01.2015 р. схвалено «Стратегію сталого 

розвитку «Україна - 2020», метою якої є вихід країни на провідні позиції у 

світі та впровадження європейських стандартів життя [1]. Нині 

розробляється проект «Стратегії сталого розвитку України» на період до 

2030 р., частиною якої є «Стратегія сталого розвитку транспорту» [2].  

Розробка сталої транспортної політики має на меті узгодження 

природоохоронних, соціальних та економічних цілей і вимагає вирішення 

широкого спектру проблем, пов’язаних з наземним транспортом,  потребує 

виконання низки політико-економічних, організаційних, техніко-

технологічних і правових заходів. З транспортом пов’язані також суттєві 

соціально-економічні проблеми, які загострюються з розвитком економіки 

та збільшення обсягів перевезень. До таких проблем належать: зростання 

дорожньо-транспортної аварійності; підвищення негативного впливу 

транспорту на стан довкілля та здоров’я населення; збільшенням збитків 

через  транспортні затори; викидів  парникових газів і витрат палива. За 

даними державної статистичної звітності 2016 р., в Україні викиди 

забруднюючих речовин пересувними джерелами становили 1663,9 тис. т. 

(у т.ч. м. Київ – 144,3 тис. т), або 36,8% від загальної кількості шкідливих 

викидів в атмосферне повітря (у т.ч. м. Київ – 22,5%). Викиди 
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автомобільного транспорту становлять понад 90 % забруднюючих 

речовин, що потрапляють в атмосферу від пересувних джерел. З 2016 р. 

статистичні спостереження обсягів викидів від пересувних джерел 

забруднення не проводяться. Сукупний розмір збитків, викликаних 

функціонуванням транспортного комплексу України, експерти оцінють в 

7–9 % у рік від загальних екологічних збитків. Зниження негативного 

впливу на довкілля постає дедалі складнішим завданням перед 

перевізниками [15, с. 47-48]. 

У Європейському Союзі автотранспортний сектор – один із жорстко 

врегульованих з відповідними особливостями дозвільної, антимонопольної 

систем, системи технічного регулювання. Відповідно до [31] темпи 

реформування й інтегрування політики в інтересах забезпечення сталого 

розвитку транспорту в країнах Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії 

(СЄКЦА) і Південно-Східної Європи (ПСЄ) в останні роки були 

повільними. Одна з причин криється в тому, що необхідність відновлення 

економіки відсувала природоохоронні завдання на другий план. Екологічні 

характеристики європейського транспорту теж покращуються повільно. У 

2015 р.  викиди парникових газів зменшилися лише на 0,6 %  та 

залишаються, як і раніше, на 25 % більшими від рівня 1990 р. В Україні 

частка відновлюваної енергії, яка споживається транспортом, збільшилася 

за  2014 -  2015 рр. від 3,5 % до 3,8 %. У Національному плані дій з 

відновлюваної енергетики на період до 2020 року передбачено, що частка 

енергії з відновлюваних джерел у валовому кінцевому обсязі споживання 

енергії у 2020 р. становитиме 11 % [88]. Отже, досягнення довгострокових 

цілей потребує значних змін у роботі транспортної системи. 

Однією із стратегічних галузей розвитку економіки України є 

переробна промисловість, яка формує продовольчу безпеку й експортний 

потенціал держави та покликана забезпечувати стабільне постачання 

населення якісними продуктами харчування. Наміри вступу України до ЄС 

прискорює інтеграцію переробної промисловості у світову економіку. Це 
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висуває нові вимоги до організації виробництва, транспортування готової 

продукції та управління підприємствами галузі з урахуванням зниження 

негативних впливів виробничої діяльності на навколишнє природне 

середовище. Важливою складовою переробної галузі є виробництво 

харчових продуктів, де виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів посідає провідне місце. Завданням державного значення є 

безперебійне забезпечення виробництва якісного хліба, хлібобулочних та 

інших борошняних виробів згідно з нормами державної продовольчої 

безпеки та своєчасне постачання кінцевому споживачеві. Доставка 

(транспортування) споживачеві продукції відповідної якості у необхідній 

кількості та у визначені терміни є одним із пріоритетних завдань 

хлібопекарьких підприємств. Вони вирішуються на основі логістичного 

підходу, який дає змогу оптимізувати доставку товарів і сировини у 

заданій кількості в певний час та належної якості. У подальшому під 

терміном «хлібопекарська галузь» слід розуміти галузь, що об’єднує 

підприємства з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів. 

За даними Державної служби статистики України [2], у 2016 р. в 

Україні у сфері виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 

працювали 1747 підприємств різної потужності, які щодоби виробляли 6,8 

тис. т хліба і хлібобулочних виробів. Витрати на транспортування 

продукції займають провідне місце у виробництві і реалізації продукції. 

Так, у 2016 р. витрати на паливно-мастильні матеріали становили 26 %,  а 

на транспортно-заготівельні витрати - 5%  від загальної суми витрат.  

Важливим об'єктом дослідження в логістики є логістичні ланцюги та 

системи, різноманітні матеріальні, інформаційні та фінансові потоки, 

сукупність яких утворює безліч логістичних потоків, а також логістичні 

процеси. Вони включають в себе різні логістичні операції та логістичні 

функції. Використання логістичних методів в економічній діяльності 

суб’єктів господарювання дає можливість оптимізувати рух товарів і 

сировини, а отже, зменшити операційні й інші витрати підприємства. 

http://ukrstat.gov.ua/telefon/ukr/reglam.htm
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Логістична діяльність забезпечує координацію процесів постачання 

сировини, виробництва продукції чи послуг підприємства, її складування 

та переміщення за ланцюжком поставок відповідно до вимог замовника 

при мінімальних витратах. Для вітчизняних підприємств з виробництва 

хліба, хлібобулочних і борошняних виробів такий напрям є одним з 

інструментів підвищення їх конкурентоспроможності.  

Аналіз літературних джерел засвідчує наявність різних авторських 

позицій щодо визначення сутності логістики. У прихильників науково-

дисциплінарного підходу (Карп М.І. [3], Корінь М.В. [4]) тлумачення 

терміна «логістика» охоплює тільки поняття наукової дисципліни про 

управління потоками в господарських системах. Ця позиція науковців не 

розкриває основні функції та складові логістики. 

Друга група вчених є прихильниками управлінського підходу, 

зокрема: Анікін Б.А. [5], Бауєрсокс Дж. і Клосс Д.Дж. [6], Гаджинський 

М.А. [7], Крикавський Є.В. [8], Семененко Ю.В. [9], Сергєєв В. І. [10], 

Шевчук М.Б. [11], Неруш Ю.М. [12], Ларіна Л.Л. [13], Гордон М.П., 

Тишкін Є.М., Усков М.С. [14]. Вони розкривають логістику із позиції 

управління потоками. Але такий підхід можна вважати дещо обмеженим, 

оскільки він не враховує взаємодії науки й управління. 

За твердженням третьої групи вчених, які дотримуються 

комплексного підходу (Залманова М.Є., Новіков О.О., Семененко О.І. 

15), логістика - це   концепція з інтегрованою функцією ринкових 

інструментів. Трактування сутності поняття логістики на основі 

поглибленого ретроспективного аналізу пропонує Хвищун Н.В. Він 

визначає логістику як науково-практичний напрям управління та 

оптимізації логістичних потоків для досягнення оперативних, тактичних та 

стратегічних цілей у певній логістичній системі [16, с.27]. 

Найповніше визначення поняття «логістика», яке поділяє автор 

дисертаційної роботи, наводить В.П. Мешалкін. Він розглядає логістику як 

вид комплексної організаційно-управлінської діяльності, що забезпечує 
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споживача додатковою корисністю (або цінністю) купленого товару і 

передбачає доставку виробленого необхідного товару в необхідне місце в 

необхідний час, тобто визначається надійністю обслуговування покупця 

товару [17, с. 43]. 

Сучасна тенденція щодо екологізації глобальної економіки та її 

переходу до сталого розвитку визначила нові вимоги до логістичної 

діяльності, які полягають у необхідності врахування впливів на 

навколишнє природнє середовище в типових логістичних задачах. 

Наприклад, Джоназан Вікс, колишній голова Інституту логістики 

Великобританії, визначив цей термін, як «рух природних ресурсів від їх 

добування, виробництва, розподілу, споживання та повернення назад у 

землю» [18, с. 39]. Логістичний процес включає в себе завдання 

повернення продукту для повторного використання (рециклінг), 

переробку, утилізацію, діяльність, яка може розглядатися як ключова 

частина «зеленої» логістики. 

Різноманіття підходів до трактування поняття «екологічна логістика» 

дозволяє визначити завдання екологізації логістики, як забезпечення руху 

матеріального потоку у виробничих процесах до його перетворення на 

товарний потік і відходи з мінімальною шкодою для довкілля. Отже, 

екологічна логістика може забезпечувати товарні та транспортні потоки, в 

тому числі і з відходів, які утворюються при споживанні товарів, їх 

транспортуванні, утилізації за умови безпеки для навколишнього 

середовища. У цьому зв’язку заслуговує на увагу теоретично обґрунтоване 

трактування поняття «екологічна логістика». У дослідженнях Чорток Ю.В. 

воно визначається,  як підсистема управління матеріальними, фінансовими 

та інформаційними потоками всього логістичного ланцюга при цьому 

здійснюється  мінімізація негативного  (екодеструктивного) впливу на 

довкілля [19, с. 84]. Такий підхід дозволяє застосовувати еколого-

економічний механізм управління макрологістичною системою міста 

(регіону) і мікрологістичною системою підприємства. Для всіх процесів 
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екологічного управління логістичними потоками варто розглядати такі 

завдання:  

- підвищення екологічної ефективності палива у вантажних 

перевезеннях; 

- проведення постійного аудиту вуглецевих викидів у ланцюгу 

поставок; 

- перевезення вантажів переважно на «зеленому» виді транспорту; 

- виробництво «зелених» транспортних засобів; 

- зменшення впливів на навколишнє середовище при складуванні; 

- впровадження реверсивної (оборотної) логістики поводження з 

відходами; 

- створення стійкої системи логістики міста; 

- державне забезпечення стійкості логістичної системи [20, с. 23]. 

За результатами дослідження англійської компанії Інтернешенал (PE 

International), керівники і топ-менеджерами великих транспортних 

компаній визнається ряд суттєвих економічних переваг у впровадженні 

системи екологічної логістики [18, с. 33]. Дослідження компанії-

перевізника «Eyefor Transport» доводять, що екологізація логістичних 

ланцюжків руху товаротранспортних потоків сприяє покращенню 

суспільної думки про перевізника, поліпшує відносини з клієнтами, 

підвищує фінансову віддачу від інвестицій і ефективність поставок, 

дозволяє сумлінніше дотримувати законодавчих вимог, сприяє економії 

палива та знижує ризик, у тому числі й екологічний. Компанія «Aberdeen 

Group» пояснює необхідність контролювати екологічні впливи 

підприємства бажанням бути лідером у галузі сталого розвитку в умовах 

постійного зростання вартості енергії і палива, що збільшує вартість 

транспортування. Як бізнес-переваги екологізації логістичної діяльності 

компанія зазначає зменшення загальних витрат на ведення бізнесу, 

підвищення рівня корпоративної відповідальності, збільшення прибутків, 

зменшення обсягів відходів та поліпшення поводження з ними, 
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покращення мотивації щодо впровадження екологічних ланцюгів 

споживання, розширення використання вторинної сировини, підвищення 

ефективності використання пального, скорочення викидів та використання 

токсичних матеріалів, залучення нових клієнтів, розробки нових продуктів 

і морального задоволення співробітників. 

Незважаючи на те, що у вказаних вище дослідженнях не акцентовано 

увагу на необхідності захисту довкілля, все ж таки найважливішим 

чинником впровадження принципів екологічної логістики є готовність до 

збереження навколишнього середовища. Це дасть змогу підтримувати 

високий рівень економічної активності в довгостроковій перспективі. 

Екологічна логістика розглядається як ефективна практика бізнесу, яка має 

певні особливості в  організації руху матеріальних, фінансових потоків і 

позитивно впливає на операційні результати виробничої діяльності. 

Отже, застосування логістичних інструментів для оптимізації 

системи управління потоковими процесами для впровадження їх у 

господарську діяльність підприємств є важливим фактором підвищення 

конкурентноспроможності господарюючого суб’єкта [21, с. 49]. 

Впровадження інструментів логістики підприємствами здійснюється за 

кількома напрямами. Перший напрям включає логістику ресурсних 

потоків, незалежно від їх стану - руху або спокою. Другий передбачає 

оптимізацію розподілу ресурсних потоків. Третій напрям визначає 

логістику процесів концентрації ресурсних потоків, а четвертий – 

логістичний потік, що забезпечує моніторинг і контроль стану потокових 

процесів. Важливим завданням є мінімізація шкідливих впливів 

логістичної діяльності на навколишнє природнє середовище.  

Аналіз літературних джерел засідчує про наявність різноманітних 

підходів до визначення  поняття «потік» (табл. 1.1).  

Таким чином, під логістичною діяльністю ми розуміємо управління 

та оптимізацію логістичних товаротранспортних потоків для досягнення 
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Таблиця 1.1 

Основні визначення поняття «потік» вітчизняними та іноземними 

вченими  

Автор Визначення «потоку» 

Ю.В. Пономарьова Сукупність об'єктів, що сприймаються як єдине 

ціле [22, с. 33]. 

О.М. Тридід  Маса, що рухається, сукупність об'єктів, які 
сприймаються як єдине ціле [23, с. 52]. 

А.І. Семененко,    
В.І. Сергєєв 

 

Спрямований рух сукупності чогось умовно 
однорідного, не тільки ресурсів у вигляді, формі 

матеріалів, фінансів чи  інформації, а й будь-якого 

процесу  [60, с. 78]. 

Т.Н. Рубан  Економічний процес, що відбувається безперервно 
в часі і вимірюваний в одиницях за певний період 

часу [63, с. 74]. 

О.А. Новиков,  

В.А. Ніс,  

М.Є. Рейф,  
С.А. Уваров  

 Сукупність об'єктів, що переміщаються та 

сприймаються як єдине ціле [26, с. 32]. 

О.М. Ремизов   
 

Повна енергія, що переноситься за одиницю часу 
через дану поверхню [66, с. 47]. 

Б.К. Плоткин,  

В.Н. Стаханов,  

С.Н. Шеховцев 

Взаємопов'язані і взаємообумовлені процеси руху 

ресурсів суспільства для досягнення соціально-

економічних і суспільно-політичних цілей [70,       

с. 33; 71, с. 56]. 

В. Попов,  
І. Крайнюченко  

Узагальнений термін «РЕІ-потік», як композиція 
речовини (Р), енергії (Е) та інформації (І) [72, с. 12]. 

Л.В. Фролова  Системно-структурні взаємопов'язані елементи, що 

виступають як єдине ціле, підвладні динамічній 

зміні в конкретний період часу [73, с. 116]. 

Р.К. Олівер,  

М.Д. Вебер  

Ланцюг поставок, що планується, реалізується і 

контролюється [74, с. 172]. 

Б. Книлл Безперервний, синхронний потік. Деталі й 

компоненти поставляються вчасно, у правильній 
послідовності, скільки потрібно [80, с. 29]. 

П.Г. Брунер,  

Х. Рехбергер  

Маса в одиницю часу, що обробляється  як 

безрозмірні коефіцієнти процесів, а запаси 

виступають як маса [75, с. 125]. 

Дж.А. Андерсон, 

Г.Л. Мерфі 

Переміщення товарів від споживача до виробника в 

каналі розподілу [81, с. 103]. 

Джерело: систематизовано автором на основі [22,23,65,70-
75,80,81] 
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оперативних, тактичних та стратегічних цілей у певній логістичній системі 

за умови мінімізації негативних впливів на довкілля. Управління 

логістичною системою підприємства охоплює комплекс завдань з 

управління потоком в ланцюжку постачальник–споживач, включаючи 

безпосередньо промислові потоки підприємства та логістичні канали, в 

яких ці потокові процеси знаходять своє втілення на ринку.  

Крім того, для функціонування будь-якої логістичної системи 

необхідна інформація, яка є не тільки потенційним об'єктом, а й 

найважливішою умовою для управління. З розвитком інформаційних 

технологій виникає можливість контролю, незалежно від географічного 

розташування, ланки логістичного ланцюжка. Продуктові мережі мають 

значний географічний розподіл своїх об'єктів, тож інформаційна система 

дає змогу аналізувати й оцінювати реальний стан попиту на продукцію на 

достатньо віддалених об'єктах. Ця умова дозволяє планувати логістичні 

потоки й стежити за попитом на кожний її вид. 

Управління логістичним потоком є процесом виконання 

взаємопов’язаних дій, які в сукупності формують і забезпечують рух 

потоків від місця їх первинного виникнення до місця кінцевого 

споживання. Логістичний потік дає можливість  об’єднати окремі 

елементи логістичної системи в єдиний чіткий механізм. Аналізуючи 

вищенаведені поняття «потік», можна дійти до висновку, що потік є 

множиною окремих об'єктів або елементів, що визначаються  цілісним 

єдиним процесом у певному часовому інтервалі та вимірюється в 

абсолютних одиницях за певний проміжок часу. Незважаючи на 

відсутність у логістиці та в економічній науці єдиного підходу до 

визначення потоку, більшість учених вважають, що саме потік є об'єктом 

логістики. Оскільки потік рухається на певному матеріальному носії, то всі 

потоки можна вважати матеріальними. У господарській практиці 

матеріальні потоки найчастіше визначаються у конкретнішому значенні  

потоків матеріальних ресурсів для виробництва або споживання, тобто як 
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рух продукції чи товарів. Так, на думку американських учених Дж.Р. Стока 

і Д.М. Ламберта [34, с. 233], у логістичному менеджменті планують, 

реалізують та контролюють потік товарів, їх запаси, сервіс і пов'язану 

інформацію від точки їх утворення до точки поглинання (споживання) з 

метою задоволення вимог споживачів. Наведене визначення охоплює 

потоки товарів (та їх зберігання), послуги, тобто матеріальні потоки, і 

потоки інформації (та її зберігання) у секторах виробництва й 

обслуговування.  

В.С. Буланова стверджує, що товарний потік характеризує взаємні 

поставки товарів, вироблених різними господарськими структурами, в 

основі яких лежить взаємна економічна вигода. На її думку, промислові 

товаропотоки – це достатньо стабільний рух товарів від виробників до 

споживачів у галузевих і територіальних системах, що забезпечує їх 

реалізацію за цінами, що задовольняють виробника і споживача [35, с. 86]. 

В.А. Малахов під товарним потоком промислового підприємства розуміє 

потік матеріальних ресурсів, які визначають відповідно вхідні чи вихідні 

потоки товарів або, інакше кажучи, потоки первісних, пов’язаних із 

постачанням необхідних ресурсів виробництва, та кінцевих (виробленої 

продукції) товарів підприємства [36, с. 5].  

Заслуговує на увагу визначення С.В. Мочерного, в якому потік 

товарів розглядається у вигляді сукупності товарів, що утворюються в 

процесі виконання над ними різноманітних торгово-технологічних, 

логістичних та інших операцій протягом певного часового інтервалу [37,     

с. 39]. За твердженням Є.В. Крикавського, товарний потік - це частина 

матеріальних потоків у процесі виконання над ними логістичних процесів 

[8, с. 47].  

Логістичні потоки підприємства та місце в них товаротранспортних 

потоків відображено на рис.1.1.  
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Джерело: розроблено автором  

 

Узагальнивши вищезазначені поняття, можна стверджувати, що 

товарний потік підприємства є матеріальним потоком, який рухається у 

просторі та змінюється у часі.  Отже, матеріальний потік можна розглядати 

Виробник 

 

Підприємства оптової торгівлі 

 

Рис. 1.1. Товарні, транспортні, інформаційні та грошові потоки 

підприємств та їх зв’язок між виробниками, торговельними підприємствами і 

споживачами 
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як товарний потік, але лише тоді, коли матеріали – це готові товари, що не 

потребують додаткової переробки. Матеріали у вигляді сировини мають 

властивості перетворюватися у запаси, що не відповідають характеристиці 

товару через інші властивості. Економічний потік можна ототожнювати з 

товарним потоком, в якому економічним елементом виступає товар.  

Товаротранспортні потоки – універсальні потоки. При цьому сам 

товар і право власності на нього (товарний потік) та переміщення товару 

(транспортний потік) є прямими потоками, спрямованими від виробників 

до споживачів [11, с. 34]. Частина інформаційних і фінансових потоків 

спрямована в обидві сторони, тоді вони є двосторонніми. Це потоки 

переговорів, фінансування і ризиків. Одосторонніми зворотними потоками 

є потоки замовлень (інформаційні потоки) та платежів (фінансові потоки). 

Особливість планування логістичного товаротранспортного потоку в 

локальних роздрібних мережах – систематичне прийняття планово-

управлінських рішень щодо фізичного переміщення за певним маршрутом 

транспортних засобів із вантажем від розподільного центру до підприємств 

роздрібної торгівлі, тобто планування товаротранспортних маршрутів. 

Для того щоб не виникли проблеми з плануванням 

товаротранспортного потоку, необхідно враховувати організаційні й 

технологічні чинники. Організаційно-технологічну схему 

товаротранспортного потоку на підприємствах з виробництва хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів відображено на рис.1.2.  

До організаційних чинників товарного потоку нами віднесено такі 

параметри локальних роздрібних мереж: обсяг обороту, його товарна 

структура, кількість підприємств роздрібної торгівлі та їх обсяги продаж, 

кількість асортиментних позицій, розмір торгової площі і ефективність її 

використання, кількість постачальників. До організаційних чинників 

транспортного потоку нами віднесено особливості товаротранспортного 

маршруту, який здійснюється  вантажним автомобільним транспортом 

тоді, коли обсяг вантажу утворюється з декількох дрібних партій товару, 
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що доставляються до різних підприємств роздрібної торгівлі з 

розподільчого центру. 

 
 

Рис. 1.2. Організаційно-технологічна схема організації 

товаротранспортного потоку підприємства з виробництва хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів 

Джерело: складено автором  

 

До технологічних чинників включено тип транспортного засобу 

(впливає на протяжність маршруту); частоту і тривалість вантажно-

розвантажувальних робіт залежно від кількості підприємств роздрібної 
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загального часу). Слід також враховувати чинник взаємного розташування 

автотранспортного підприємства, оптового посередника та роздрібного 

торгового підприємства, оскільки в загальному пробігу транспортного 

засобу значна частина припадає на порожній пробіг. 

Результати аналізу організації та планування логістичних 

товаротранспортних потоків по локальних роздрібних мережах показали, 

що максимально можливе скорочення транспортних витрат на 

переміщення дрібних партій товарів – на 25%, залежить від планування 

товаротранспортних маршрутів і на 75% від оптимізації структури парку 

транспортних засобів.  

Розлядаючи технологічні чинники, що впливають на планування 

товаротранспортного потоку, зазначимо, що до них відносимо чинники, 

що охоплюють властивості партій товарів. Передусім це об'ємно-вагові 

характеристики товарів. За результататами аналізу нами виявлено 

особливості логістичних товаротранспортних потоків підприємств. Так, 

майже 70% партій товарів у локальних роздрібних мережах мають обсяг до 

1 куб. м. Отже, обсяг переміщуваних товарів відповідає визначенню 

дрібної партії товарів, доставка яких на підприємства роздрібної торгівлі 

значно дорожча, ніж об’ємних партій  вантажів. Так, на 2 % загальних 

транспортних перевезень дрібних партій товарів припадає понад 32 % 

транспортних витрат [3, с. 65]. Тому особливу увагу слід приділити  

календарному плануванню й організації логістичних товаротранспортних 

потоків, оперативному управлінню, технологічним процесам, які 

забезпечують збереження вантажів у процесі транспортування, зокрема 

тих, що швидко псуються. 

Іншими особливостями логістичних товаротранспортних потоків 

підприємства з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів є 

нетривалий термін зберігання готової продукції, специфічні вимоги до 

транспортування  продукції, невеликі обсяги партій готової продукції, що 

призводить до подорожчання транспортних витрат.  При цьому не 
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допускається втрата товарного вигляду і псування продукції, що потребує  

використання транспортних засобів із кузовом типу фургон. Такий  

технологічний фактор впливає на певний порядок розміщення партій 

товарів у кузові транспортного засобу й на вибір типу транспортного 

засобу з урахуванням його вантажопідйомності та вантажомісткості. Це 

пов'язано з тим, що, відповідно до технологічних вимог, партії товарів 

завантажуються згідно із запланованою послідовністю їх вивантаження на 

певних підприємствах роздрібної торгівлі. Слід також враховувати й таку 

особливість, як неприпустимість спільного перевезення різних видів 

товарів. 

Рух товарного потоку забезпечується відповідним транспортним 

потоком. Термін транспортний потік походить від англійського «traffic 

flow» і використовується західними вченими й дослідниками за аналогією 

з потоками в суцільних середовищах. Транспортний потік найчастіше 

визначають як сукупність транспортних засобів, які одночасно рухаються 

на визначеній ділянці вуличної та дорожньої мережі [35, с. 47]. 

У наукових джерелах не наводиться єдиного універсального терміна 

товаротранспортного потоку. Для трактування сутності  

товаротранспортного потоку доцільно спочатку встановити зв'язок між 

транспортним потоком і з розміщенням підприємств торгівлі, їх потребою 

у продукції для реалізації.  Об'єднавши товарні та транспортні потоки в 

одне поняття, під товаротранспортним потоком  розуміємо динамічну 

бінарну систему, елементом якої є сукупність товарів з транспортним 

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

місця постачання за графіком, узгодженим між відправником та 

одержувачем вантажу. При цьому бінарна система з погдяду математики 

розглядається як поєднання двох елементів у множину: потік товарів / 

готової продукції з одним транспортним засобом. 

Таким чином, логістичні потоки, які формуються й реалізуються на 

підприємстві, різноманітні за своєю економічною природою (матеріальні, 
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фінансові, інформаційні й трудові). Це дозволяє розподілити їх  

значущістю впливів на зміст і форми організації промислової логістики 

підприємства. Найпоширенішими є матеріальні потоки, супутні їм –

інформаційні та фінансові. Крім того, слід виділити потоки трудових 

ресурсів, енергетичні, потоки відходів тощо. Товарний потік є видом 

матеріального потоку. Доставка товару забезпечується відповідним 

транспортним потоком, що створює певний логістичний 

товаротранспортний потік як динамічну бінарну систему, елементом якої є 

сукупність товарів із транспортним засобом, організовану у просторі і часі 

як рух, спрямований до кінцевого місця постачання за графіком, 

узгодженим між відправником та одержувачем вантажу. Визначені 

особливості логістичних товаротранспортних потоків підприємства з 

виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів: нетривалий 

термін зберігання готової продукції, особливі вимоги до транспортування  

продукції, невеликі обсяги партій готової продукції тощо. Це потребує 

подальшого вивчення їх видів з метою класифікації товаротранспортних 

потоків підприємств. 

 

 

1.2. Види та характеристика руху товаротранспортних потоків 

підприємств 

 

 

Нині не існує єдиної й чітко визначеної видової класифікації 

логістичних потоків. Зокрема, в табл. 1.2 наведено види логістичних 

потоків, виділені вітчизняними та іноземними ученими.  Велика кількість 

вітчизняних та іноземних науковців вважають основним матеріальний 

потік, а інші види потоків (інформаційний, фінансовий, сервісний, 

людський, транспортний) – супутні. Слід зазначити, що багатьма 
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науковцями ототожнюються економічні, матеріальні потоки, товарорух із 

товаропотоками.  

Таблиця 1.2 

Види логістичних потоків, виделені вітчизняними і зарубіжними вченими  

Джерело: систематизовано автором на основі досліджень учених 

 

Для того щоб виявити відмінності, варто дослідити кожен із них. За 

економічною природою економічні потоки поділяються на матеріальні, 

фінансові та інформаційні.Виділяють трудові потоки (Громовік В., 

Ніколайчук В, Кузнєцов В.), транспортно-людські (Міротін Л.), сервісні 

Вид потоків Коментар Автори 

Матеріальний та потік 

продукції 

Вирізняються 

окремо поняття 
«матеріалопотік» та 

«потік продукції» 

М. Залманова,  Л. Федоров,  

Ю. Неруш, М. Окландер,  
Л. Ларіна, М. Гордон,   

М. Усков, Є.Тишкін, Г. 

Плахута,   І. Решетнікова [27,  
с. 49] 

Матеріальні та 
інформаційні  

Не виділяються 
фінансові потоки, 

хоча вони  є 

основою для 
виникнення 

матеріальних 

потоків. 

А. Гаджинський, Дж. Бушер, 
В. Дибська, Г. Павеллек,  

А. Смєхов, А. Колобов,  

А. Родніков, І. Омельченко,         
А. Литвиненко [26] 

Матеріальні, 

транспортно-людські 
та трудові  

Л. Міротін, Б. Громовік [39, с. 

62] 

Матеріальні, 
інформаційні, трудові 

та енергетичні потоки 

В. Ніколайчук, В. Кузнєцов 
[108, с. 73] 

Матеріальні, 

фінансові, правові та 

інформаційні  

Не розкрито 

сутність правового 

потоку 

О. Новіков, А. Семененко [40,      

с. 33] 

Матеріальні, 

інформаційні та 
фінансові  

Обмежуються 

тільки цими видами 

Б. Плоткін, А. Тунаков,  

Є. Крикавський [41, с. 72.] 

Матеріальні, 

інформаційні, 

фінансові та сервісні  

Не враховується 

основна властивість 

логістики  

В. Сергєєв [83, с. 52] 

Вторинні ресурси та 

відходи 

Обмежуються 

тільки цими видами 

В. Мешалін [21, с. 33],  

В. Хрутьба [39, с. 105]. 
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(Сергєєв В.), правові (Новіков О. та Семененко А.) та енергетичні 

(Ніколайчук В. та Кузнєцов В.) потоки. В останній час особливе місце в 

логістичних дослідженнях займають процесні потоки вторинних ресурсів 

та відходів (Мешалін В., Хрутьба В.).  

Основний потенціал логістики полягає в раціоналізації управління 

саме матеріальними та пов'язаними з ними інформаційними потоками 

(Гаджинський А., Бушер Дж., Дибська В., Павеллек Г., Смєхов А., 

Литвиненко А.,Колобов А.,  Родніков А., Омельченко І.). Матеріальний 

потік може включати всі необхідні ресурси, а саме: сировину, її 

компоненти, готову продукцію, відходи та інформацію, документацію, 

фінанси, трудові ресурси. Трактування сутності матеріального та 

економічного потоків наведено у додатку А.  

Особливості руху матеріального потоку для різних видів логістичних 

систем наведено на рис. 1.3. Рух матеріального потоку починається із 

заготівельної логістики, яка включає процеси поставок сировини, 

матеріалів та обладнання, яке буде зберігатися на складі до залучення у 

виробничий процес.  

 

Рис. 1.3. Рух матеріального потоку підприємств хлібопекарської галузі 

на ділянці постачальник - споживач 

Джерело: розроблено автором.  
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Важливим процесом складської логістики є управління запасами 

сировини, матеріалів та обладнання. Логістичний цикл виробничої 

діяльності – це й внутрішній цикл підприємства і включає прямі, зворотні 

та допоміжні потоки. Результатом виробничої логістики є готова 

продукція, яка постачається в торговельну мережу або замовникові. Іншим 

матеріальним потоком, який потребує логістичного управління, є відходи 

виробництва. Таким чином, елементами матеріального потоку є сировина, 

напівфабрикат, товарний продукт, який може бути доставлений певним 

транспортним засобом. Як окремий матеріальний потік виділяють відходи 

виробництва. 

Для доставки готової продукції споживачеві логістична система 

передбачає ирішення задач розподілуу і транспортування. Логістичний 

товаротранспортний потік пов’язаний із переміщенням матеріальних 

ресурсів і готової продукції транспортними засобами в логістичному 

ланцюзі. Схема руху логістичного товаротанспортного потоку підприємста 

хлібопекарської галузі (рис. 1.4) передбачає рух матеріального потоку між 

такими суб’єктами господарської діяльності, як постачальник сировини, 

постачальник, виробник, дистриб’ютер / оптовий реалізатор, споживач.  

 

Рис. 1.4. Суб’єкти і схема руху логістичного товаротранспортного 

потоку підприємств  
Джерело: складено автором  

Інформаційний потік 

Постачальник 

Виробник 

Дистриб’ютор, 

оптовий реалізатор 

Роздрібний 

реалізатор 

Постачальник 
сировини 

Споживач 

Товаротранспортний потік 

 
Реверсивна логістика (відходи, вторинні ресурси тощо) 
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До схеми включено рух оберненого матеріального потоку (відходи 

виробництва, використані або повернені товари чи продукція, вторинні 

ресурси, упаковка та ін.), що вимагає рішення щодо їх подальшого 

застосування  – знищення, переробка, рециклінг тощо і може визначатися 

як реверсивна (зворотна) логістика. 

Отже, процес управління логістичною системою підприємства 

передбачає вирішення комплексу завдань управління матеріальними 

потоками від постачальника сировини до споживача готової продукції. 

Функціональна сфера, яка оптимізує ці логістичні операції, визначається як 

транспортна логістика. Головним її завданням є управління 

матеріалопотоками з метою мінімізації економічних та інших втрат всієї 

логістичної мережі. 

Представимо найпростішу аналітичну модель логістичного 

товаротранспортного потоку, який об'єднує товарний і транспортний 

потоки. 

ТПГП

ТП

ГП РРР  ,       (1.1) 

 

де ГП

ТПР .
 елемент одиниці товаротранспортного потоку;  

ГПР  – елемент одиниці готової продукції (товару)/множини товарів; 

ТПР  – одиничний транспортний засіб. 

Особливістю аналітичної моделі є її цілісність та взаємозалежність 

між елементами структурної одиниці, коли товар доставляється 

транспортним засобом. Основною структурною одиницею 

товаротранспортного потоку є завантажений транспортний засіб, який 

рухається від виробника до споживача за визначеним маршрутом в 

оточуючому техногенному середовищі. Під час руху відбувається вплив як 

транспортного засобу на навколишнє природнє середовище, так і 

останнього на організацію руху транспортного засобу. Структурну схему 

логістичного товаротранспортного потоку підприємства представлено на 
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рис. 1.5.  

 

Рис.1.5. Структурна схема логістичного товаротранспортного потоку 

підприємств хлібопекарської галузі  

Джерело: складено автором.  

 

При взаємодії підсистем «товар–транспортний засіб» виникає 

негативний екологічний вплив на довкілля. Для зменшення його потрібно 

оптимізувати логістичний товаротранспортний потік. 

Основні параметри, що характеризують особливості 

товаротранспортного потоку: 

- обсяг готової продукції, 

- вимоги до якості зберігання, термінів доставки; 

- кількість та вид транспортних засобів; 

- вимоги до транспортних засобів; 

- інфраструктура маршруту – пункт відправки, проміжні пункти, 

пункт призначення; 

- параметри маршруту – траєкторія руху, довжина шляху, якість 

дорожнього покриття; 

- швидкість, інтенсивність і час руху. 

Доставка продукції здійснюється з урахуванням особливостей 

організації руху товаротранспортного потоку відповідно до маршруту: 

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) 
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- довжина (протяжність) маршруту. Водій може самостійно 

вирішувати питання вибору напрямку руху, орієнтуючись на дані про 

щільність транспортних потоків у потрібному напрямку; 

- місткість автомобіля. Планування можливості завезення товару 

декільком замовникам за одну поїздку; 

- час вантажно-розвантажувальних робіт залежно від величини партії 

товару;  

- взаємне розташування відправників і одержувачів вантажів з 

урахуванням особливостей дорожньої інфраструктури (ширина дороги, 

перехрестя і світлофори, односторонній рух і ін.); 

- середня швидкість руху на маршруті; 

- розташування одержувачів товару один за одним. 

Враховуючи те, що потік – це рух, то вимірниками 

товаротранспортного потоку є його інтенсивність та швидкість, які в 

цілому визначають потужність товаротранспортного потоку – вчасно 

доставлений зазначений обсяг товарів, що переміщуються за одиницю часу 

(т/год).  Потужність товаротранспортного потоку залежить від багатьох 

факторів, головним з яких є вид товару та вид транспортного засобу. Спе-

цифічні якості товару впливають не тільки на час переміщення його від 

виробника до споживача, а й на вид транспорту, яким здійснюється 

перевезення згідно з термінами доставки тощо. Загальну класифікацію 

видів товаротранспортних потоків підприємств з виробництва  хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів наведено в табл. 1.4.  

Кожному визначному класові потоку відповідає його певна 

класифікаційна ознака і вид. Наприклад, клас «структура та організація 

товарного потоку» включає в себе такі ознаки, як «відношення до 

логістичної системи підприємства», «перервність потоку», «керованість», 

«складність» та ін. В одночас вид потоку класифікується як «внутрішній» / 

«зовнішній», «неперервний» /»дискретний», «ламінарний» /  

«турбулентний». 
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Таблиця 1.4 

Класифікація видів товаротранспортних потоків підприємств з 

виробництва  хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 

Клас Класифікаційна ознака Вид потоку 

А 1 2 

С
тр

у
к
ту

р
а 

та
 о

р
га

н
із

ац
ія

 т
о

в
ар

н
о

го
 п

о
то

к
у

 

Відношення до логістичної 

системи підприємства 
Внутрішній, зовнішній 

Перервність потоку Неперервний, дискретний 

Періодичність здійснення 
Регулярний, епізодичний 

 

Стабільність  Стабільний, нестабільний 

Розміщення 
Стаціонарний, пересувний 

 

Характер переміщення 

елементів  
Рівномірний, нерівномірний 

Ритмічність зміни 

параметрів  
Ритмічний, неритмічний 

Керованість Керований, некерований 

Складність 

Простий (диференційований), 

складний (інтегрований) 

 

Упорядкованість елементів Ламінарний, турбулентний 

Структура поставок 

Постачальницький, 

споживацький,  за типом 

виробленої продукції. 

 

Ш
л
я
х

и
 с

п
о

л
у
ч

ен
н

я 

Територія  
Місцевий (внутрішній), 

регіональний (зовнішній) 

Середньодобова 

інтенсивність руху на 
дорогах за кількістю 

транспортних засобів 

До 100; 100 – 1000; 1000 – 

3000;7000 – 3000;  3000 – 7000; 

7000 – 14000;  . понад 14000   

Вид дорожнього покриття 

Удосконалені капітальні; 

удосконалені полегшені; 

перехідні;  нижчі (ґрунтові) 
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    Продовження таблиці 1.4 

А 1 2 
Т

р
ан

сп
о
р

тн
а 

м
ер

еж
а 

п
о

то
к
у
 

Ефективність потоку Ефективний,  неефективний 

Плановість потоку Плановий, неплановий 

Інтенсивність 

транспортних заторів 

З високою, низькою, середньою 

інтенсивністю заторів 

Швидкість  потоку 
З експлуатаційною, технічною 

швидкістю 

Зона обслуговування Міський, позаміський, міжміський 

С
ту

п
ін

ь 
в
п

л
и

в
у

 н
а 

д
о

в
к
іл

л
я
 

Вплив на довкілля Сильний, низький, середній 

Об’єкт впливу 

Впливає на компоненти довкілля; 

реципієнтів за викидами 
забруднюючих речовин 

Шкідливі викиди в 
атмосферу  

Види забруднюючих речовин – CO, 
CmHn, NO,  C (сажа), SO2 

Енергоспоживання Ефективний, неефективний 

Рівень використання 
ресурсів 

Ресурсоємний, енергоємний 

Джерела небезпеки Пересувний, стаціонарний 

Масштаб шкідливого 
впливу 

Зростаючий, убуваючий 

Екологічна безпека 

Техногенно-екологічний,  соціально-

екологічний, природний, економіко-

екологічний  

Ін
ф

р
ас

тр
у

к
ту

р
а 

п
о

то
к
у
 

Вид  технічного 

обслуговування 

Комплексний (універсальний), 

спеціалізований, самообслуговуючий  

Вид автозаправних 

станцій 
Паливний, електричний 

Вид палива Бензин, дизельне паливо, газ 

Джерело: розроблено автором  

 

Таким чином, специфіка потоку підприємств хлібопекарської галузі 

характеризується: відношенням товаротранспортного потоку до 

логістичної системи підприємства, перервністю, періодичністю здійснення, 
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стабільністю,  характером переміщення елементів потоку, ритмічністю 

зміни параметрів потоку, керованістю та  складністю. 

Виробнича діяльність будь-якого підприємства хлібопекарської 

галузі впливає на довкілля через споживання природних ресурсів, 

електроенергії й утворення відходів. Тому однією із видових особливостей 

є ступінь (сила) впливу на довкілля. Слід також зазначити, на що впливає 

підприємство – на компоненти довкілля (вода, земля, атмосферне повітря 

тощо) чи реципієнтів. Рівень використання ресурсів показує, наскільки 

ефективно керується підприємство лімітами на викиди та, які ресурси 

задіяні на конкретному етапі потоку.  

У класифікацію видів товаротранспортних потоків підприємств по 

виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів включено також 

інфраструктуру потоку, оскільки вид палива та організація процесів 

обслуговування транспортних засобів на маршруті є одним з елементів 

екодеструктивного впливу на довкілля.    

Таким чином, більшість вітчизняних і іноземних науковців вважають 

ключовим матеріальний потік, а інші види потоків – інформаційний, 

фінансовий, сервісний, людський, транспортний – вважаються супутніми. 

Особливістю руху товаротранспортного потоку  є цілісність і 

взаємозалежність між елементами «товар» та «транспортний засіб». 

Основною видовою характеристикою товаротранспортного потоку 

підприємства з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів є 

завантажений транспортний засіб, який рухається за визначеним 

маршрутом в оточуючому техногенному середовищі. Під час руху 

відбувається вплив як транспортного засобу на навколишнє природнє 

середовище, так і навколишнього середовища на організацію руху 

транспортного засобу. Аналіз видів і характеристик товаротранспортних 

потоків дав змогу виділити основні класифікаційні ознаки, які 

характеризують структуру й організацію товарного потоку, шляхи 
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сполучення, транспортну мережу, вплив на довкілля та дорожню 

інфраструктуру.  

Для розробки ефективних методів організації руху логістичних 

потоків підприємств з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів з урахуванням впливу на довкілля доцільно сформувати систему 

показників для аналізу їхніх товаротранспортних потоків. 

 

 

1.3. Методичні підходи до аналізу та оцінки еколого-економічної 

ефективності товаротранспортних потоків 

 

 

Система логістичних товаротранспортних потоків являє собою 

сукупність взаємопов'язаних між собою ланок, тому в процесі аналізу 

кожної з них доцільно  розглядати показники у розрізі кожної з них, 

зокрема показники зокрема ті, що характеризують логістичний 

товаротранспортний потік, а також функціонування логістичної системи. 

Перша група має показники, які характеризують логістичні активи, а саме: 

склади, транспорт, обладнання, запаси. У другу групу об’єднали  

показники, що відображають продуктивність, надійність, гнучкість та 

ефективність логістичної системи.  

На наступному етапі слід сформувати відповідну базу даних, 

використовуючи основні форми звітності підприємств. Тому з метою  

дослідження складних відносин між логістичними товаротранспортними 

потоками підприємства та пов'язаних з ними екологічними наслідками 

пропонується побудована нами схема для аналізу екологічних аспектів 

логістичного товаротранспортного потоку (рис.1.6). 
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Кількість товарів 

виробництва/ споживання  

Завантажено товару, т 

 

Вид транспорту 

Специфіка 
товаротранспортного потоку 

Середня довжина 

маршруту 

Середня ефекивність 

потоку 

Ефективність 

транспортного маршруту 

 

Кількість 

заторів 

Стан транспортної мережі 

Аналіз транспорту 

Ефективність 

використання 

транспортного засобу  

Характеристика 
транспорту Середнє навантаження 

на поїздку 

Відсоток порожнього 

пробігу Зворотні перевезення 

 

Перевезено товару, т
.
км 

 

Загальна кількість 

транспортних перевезень, 

ткм  
Екодеструктивний вплив логістичного 

товаротранспортного потоку підприємства 

Структура 

потоку 

Збиток від 

транспортних заторів 

Інші зовнішні фактори впливу 

транспортного засобу без врахування 

екологічного впливу 

Складування 

/пакування 

/транспортування 

 

Енергоспоживання і 

відходи 

Енергоефективність та відходи 

Інші зовнішні 

чинники 

Вплив на атмосферне повітря 

СО2 
Викиди на 

одинТЗ 

 

Інші викиди 
Нещасні випадки, ДТП 

 

Економічна оцінка 

Повна вартість логістичних операцій 

   

Рис. 1.6. Схема аналізу екологічних аспектів ланок логістичного 

товаротранспортного потоку 

Джерело: складено автором. 
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Схема може бути застосована для підприємств з виробництва  хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів як для вихідного руху 

товаротранспортних  потоків (логістика прямого напрямку), так і 

зворотного потоку –  по ланцюжку поставок (реверсивна логістика і 

логістика відходів).   

За розробленою схемою можна протежити взаємозв’язок між 

вхідним рухом матеріальних потоків (детермінанти), вихідними 

економічними показниками та грошовою вартістю (агрегати) з 

урахуванням впливу логістичної діяльності на ряд основних параметрів 

зовнішнього середовища. Показники, які визначають особливості 

організації руху товаротранспортних  потоків підприємств з виробництва  

хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, характеризується множиною: 

{   {            }, де    – структура поставок;    – ефективність 

транспортного маршруту;    – вантажопідйомність;    – середня 

ефективність потоку;    – кількість зворотніх перевезень;    – 

класифікація транспортних засобів – за обсягом т
.
км на автомобіль, вага і 

тип;    – кількість транспортних заторів;    – просторова структура 

поставок;     – складування /обробка матеріалів, товарів / інформаційні 

комунікації.  

Еколого-економічні впливи підприємств з виробництва  хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів можуть визначатися вихідною  

множиною:    {             }, де    – вага вироблених споживчих  

товарів, т;    - кількістьтоварів, перевезених автомобільним транспортом, 

шт;    – вага завантаженого товару, т;    - вантажообіг, т
.
км;     – загальна 

відстань транспортних перевезень, км;    – збитки від транспортних 

заторів, грн;    – витрати палива, л;    – відходи, т;     – шум, вібрація; 

кількість нещасних випадків; ДТП,      – викиди в атмосферу, ум. од. 

Взаємозв’язок між вхідним рухом матеріальних потоків і вихідними 

економічними показниками та грошовою вартістю з урахуванням впливу 

логістичної діяльності підприємств з виробництва  хліба, хлібобулочних і 
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борошняних виробівна ряд основних параметрів зовнішнього середовища 

включає множину з дев'яти ключових параметрів аналізу логістичного 

процесу    {            }. 

Для аналізу виду транспорту (  ) необхідно визначити частку різних 

товарних груп, що перевозяться одиницею транспорту. Одержані 

результати нормуються. Схема орієнтована на вантажні перевезення 

автомобільним транспортом підприємств з виробництва  хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів, як основний спосіб доставки в 

межах країни. Ефективність використання транспорту (  )  – це 

відношення ваги товарів до вантажопідйомності транспортного засобу з 

урахуванням того, що при проходженні через логістичний ланцюжок, 

товари завантажуються на транспортні засоби декілька разів. Середня 

довжина маршруту (  ) – це середня довжина кожної ланки в логістичному 

ланцюжку поставок при перерахуванні ваги вантажу в тонах у розрахунку 

на ткм. Середнє навантаження в поїздці (  ) і середній відсоток 

порожнього пробігу (  ) – це два ключових параметри використання 

транспортного засобу. Зазвичай середнє навантаження вимірюється в 

одиницях ваги. Проте при зниженні середньої щільності вантажу з 

об’єктивних причин ці параметри визначаються розміром автомобіля. При 

перевезенні рідких вантажів доцільно визначати об’єм транспортного 

засобу. Енергоефективність (  ) визначається як відношення відстані до 

спожитого палива. Визначається, як функція від характеристик 

транспортного засобу, поведінки водія і умов руху. Вплив на атмосферне 

повітря  (  ) враховує кількість СО2 і викиди на одиницю транспортного 

засобу та шкідливі викиди, що утворилися при використанні транспортних 

засобів,  та може  змінюватися залежно від виду енергії /палива, характеру 

двигуна при перетворенні цієї енергії в логістичній діяльності (рух, 

опалення, охолодження, інформаційні процеси) і відпрацьованих газів 

системи фільтрації. Для повної оцінки необхідно враховувати різні викиди 

забруднюючих речовин, інші зовнішні фактори впливу транспортного 
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засобу на забруднення водних і земельних ресурсів (  ). Грошова оцінка 

чинників впливу на навколишнє середовище (  ) –  заключний етап в 

оцінці процесів логістики на довкілля у грошовому вираженні. Гроші є 

еквівалентним загальним виміром, який дозволяє порівнювати впливи на 

довкілля. Грошова оцінка також дозволяє визначити, якою мірою 

екологічні витрати відповідають екологічному податку підприємства. 

Змінюючи ці ключові параметри, можна суттєво зменшити вплив 

транспортної діяльності на довкілля.  

Розробка бізнес-стратегії екологічної логістики у формуванні 

стратегії доставки продукції потребує використання найповнішого спектру 

параметрів, не покладаючись на локальні ініціативи. Зміна параметрів 

вимагає різного рівня матеріально-технічних рішень, які можна  

диференціюввати по чотирьом рівням управління підприємством з 

виробництва  хліба, хлібобулочних і борошняних виробів: 

1. Стратегічні рішення, пов'язані із кількістю, місцем і потенціалом 

підприємства. 

2. Комерційні рішення з пошуку бізнес-партнерів. Передбачає 

створення структури торгових зв'язків між компанією-виробником та її 

постачальниками, дистриб'юторами і клієнтами. 

3. Оперативні рішення щодо термінів виробництва, постачання і 

розподілу, перехід від торговельних зв'язків на окремі потоки вантажів і 

визначення швидкості проведення інвентаризації на складах. 

4. Функціональні рішення стосовно управління матеріально-

технічними ресурсами підприємства. Приймаючи рішення на трьох 

попередніх рівнях, менеджери з логістики на свій розсуд здійснюють 

вибір, маршрутизацію і завантаження транспортних засобів та методи 

роботи в складах. 

Екологізація логістичних процесів доставки готової продукції 

споживачу зумовлюється як економічними, так і екологічними вигодами. 

Рішення функціонального рівня найчастіше спрямовані на підвищення 



58 

 

 

ефективності використання палива у вантажоперевезеннях, оптимізацію 

маршрутизації автотранспорту та енергозбереження на складах. Вони 

необхідні й ефективні, хоча більша частина екологічних результатів може 

бути досягнута на верхньому рівні стратегічних і комерційних рішень. 

Прикладом цього є централізація всієї логістичної системи або пошуку 

ефективних методів підвищення екологічної безпеки за умови збільшення 

інтенсивності транспортних систем. Основне завдання полягає в інтеграції 

екологічних принципів у стратегічне планування логістики та координації 

екологічного управління на всіх чотирьох рівнях прийняття рішень.  

Пропонована аналітична схема аналізу ланок логістичної системи 

дає змогу виділити  ключові параметри, зміна яких може суттєво зменшити 

вплив логістичної діяльності на навколишнє природне середовище. 

Фактичні результати роботи логістичної системи визначаються 

показниками надійності, що дає можлиість порівняти їх із раніше 

визначеними (задекларованими чи встановленими) показниками.  

Будь-який економічний процес є функціональною залежністю 

великої кількості чинників, тому настання тієї або іншої події цілком 

передбачувано і залежить лише від виявлення існуючих взаємозв’язків. 

Якщо розглядати перевезення хлібобулочних і борошняних виробів як 

технічну систему, то, розбиваючи її на показники та визначаючи 

параметри, можна спрогнозувати чинники, які будуть відчутно або 

посердньо впливати на функціонування товаротранспортного потоку. У 

додатку Б наведено параметричний аналіз системи, що включає опис 

властивостей, ознак і зв’язків об'єкта на основі емпіричних спостережень. 

До вхідних параметрів слід віднести групи показників щодо 

небезпеки від перевезення хлібобулочних продуктів, забруднення довкілля 

автомобільним транспортом, соціальний показник автомобільних 

перевезень, показники вибору оптимальних маршрутів при перевезенні 

продуктів автомобільним транспортом, обяги перевезень хлібобулочних 

виробів, конкретність ринку перевізників, економічність автомобільних 
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перевезень хлібобулочних продуктів, інформаційне забезпечення 

транспортування, а також нормативні показники законодавчої бази 

стосовно перевезення хлібобулочних продуктів автомобільним 

транспортом. Наведені параметри характеризують логістику 

товаротранспортного потоку підприємств з виробництва  хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів та визначають ефективність його 

функціонування.  Від того, наскільки якісно буде організована взаємодія 

цих параметрів,  залежить ефективність управління логістичною системою.  

Універсальний та всебічний характер логістичної парадигми управ-

ління пояснює те, що донині немає єдиної обґрунтованої та визнаної 

фахівцями методики оцінки ефективності логістичної системи. На цьому 

наголошується і в роботах деяких учених [46, 50, 51, 52] – додаток В.  

В умовах відсутності комплексного управління логістичними 

товаротранспортними потоками підприємств з виробництва  хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів ключову роль відіграє оцінка їх 

економіко-екологічної ефективності. Однак нині не розроблено єдину 

науково обґрунтовану методику такої оцінки. Здебільшого,  визначають 

лише економічну ефективність управління логістичними системами, що не 

дає змоги оцінити їх реальний ефект з урахуванням впливу на довкілля. 

Запропонована нами методика розрахунку економіко-екологічної 

ефективності організації управління логістичними товаротранспортними 

потоками включає економічний та екологічний блоки показників. Разом 

вони дають можливість сформувати інтегральний показник економіко-

екологічної ефективності управління логістичними товаротранспортними 

потоками, що визначається функціональною залежністю: 

 

),,,,( ЗсТВПЛ ЕЕЕЕЕfEЕ  ,     (1.2) 

 

де ЛEЕ  – загальна економіко-екологічна ефективність управління 

логістичними товаротранспортними потоками;  
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ПЕ  – ефективність постачання товарів;  

ВЕ  – ефективність виробництва продукції;  

ТЕ  – ефективність транспортування;  

СЕ  – ефективність складування; 

ЗЕ  – ефективність реалізації продукції. 

Розглянемо особливості визначення критеріїв для аналізу й оцінки 

екологічних логістичних товаротранспортних потоків. Формування 

множини критеріїв оцінки здійснено на основі класичних показників 

ефективності [2, с. 45], а саме фінансово-економічних, екологічних, 

технологічних тощо. Пропонуємо критерії для аналізу й оцінки 

ефективності товаротранспортних потоків підприємств з виробництва  

хліба, хлібобулочних і борошняних виробів (табл.1.5).  

Таблиця 1.5 

Критерії для аналізу й оцінки ефективності логістичних 

товаротранспортних потоків на хлібопекарських підприємствах   

Критерій Функція для розрахунку  
Умови прийняття ефективної 

логістичної системи  

П
р

и
й

н
я
тн

іс
ть

 прК : 

  niyyi доп

ii

j

i ,...,2,1,  
 

Значення i-x часткових 

показників 
j

iy  системи належать 
області адекватності ( ), а 

радіус області відповідає 

допустимим значенням 

часткових показників 

П
ер

ев
аг

а
 пгК : 

  niyi опт

i

j

i ,...,2,1,  
 

Значення часткових показників 
j

iy
j ї системи належать до 

області адекватності ( ) з 
оптимальним за всіма 

показниками радіусом 

О
п

ти
м

ал
ь
н

іс
ть

 

опК : 

  niyi опт

i

j

i ,...,2,1,  
 

Частковий показник якості 
j

iy

j ї  системи за мі   

показником належить області 

адекватності ( )  з оптимальним 

за всіма показниками радіусом 

Джерело: систематизовано автором на основі [80, 81] 
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Критерій переваги – частковий випадок критерію оптимальності. 

Він, у свою чергу, є частковим випадком критерію придатності, оскільки 

область адекватності за критерієм придатності є декартовим добутком 

множин  "

1

'

1, yy ,  "

2

'

2 , yy , 
 "

3

'

3 , yy
 за критерієм оптимальності 

вироджується в множину  опопоп yyy 321 ,,  за критерієм переваг 

вироджується в точку переваги. Формально 
пгоппр ККК  .  

Оцінка ефективності вибраних критеріїв 
пгоппр ККК ,,  визначається 

ступенем досягнення економічної, екологічної та соціальної ефективності 

товаротранспортного потоку залежно від завдань конкретного 

підприємства з виробництва  хліба, хлібобулочних і борошняних виробів. 

Ефективність логістичного товаротранспортного потоку ( цЕ ) включає 

критерії економіко-екологічної та соціальної  оцінки логістичного 

товаротранспортного потоку  

 

 ),,,( СДЕц ЕЕEfЕ   (1.3) 

 

де EЕ – ступінь досягнення економічної ефективності логістичного 

товаротранспортного потоку;  

EД – ступінь досягнення екологічної ефективності логістичного 

товаротранспортного потоку;  

EС – ступінь досягнення соціальної ефективності логістичного 

товаротранспортного потоку. 

Блок-схему оцінки ефективності логістичних товаротранспортних 

потоків підприємств з виробництва  хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів за критеріями прийнятності, оптимальності та переваг наведено на 

рис.1.7.  

На основі уточнених понять узагальнимо основні показники для 

аналізу ефективності організації логістичного товаротранспортного потоку 

(додаток Г).  
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Рис.1.7. Блок-схема алгоритму оцінювання ефективності 

товаротранспортних потоків підприємств з виробництва  хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів 

Джерело: розроблено автором. 

 

Показники для аналізу ефективності логістичного 

товаротранспортного потоку характеризують результативність 

товаротранспортного потоку. Витрати часу на оформлення внутрішньо-

господарського переміщення матеріальних ресурсів – це час, витрачений 

на формування бази клієнтів і ресурсів. Показники продуктивності 

ні 

Потік має 
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товаротранспортного потоку характеризують ефективність діяльності 

підприємства виробника продукції і можуть визначатися як залежність  

результату роботи системи (вхідна величина) від обсягу ресурсів, що 

необхідні системі для отримання цього результату (вихідна величина). 

Таким чином, застосовувані науково-теоретичні та практичні 

підходи до аналізу й управління  логістичними товаротранспортними 

потоками підприємств з виробництва  хліба, хлібобулочних та борошняних 

виробів дають змогу зіставити фактичні результати роботи логістичної 

системи із плановими.  Інтеграція екологічних принципів у стратегічне 

планування логістики та в координацію екологічного управління на всіх 

рівнях прийняття рішень дає можлвість розробити і запропонувати до 

впровадження схему аналізу екологічних аспектів ланок логістичного 

товаротранспортного потоку. Використання такої схеми дозволяє виділити 

ключові параметри,  зміна яких можна суттєво зменшити вплив 

логістичної діяльності на навколишнє середовище. Розроблені методичні 

положення для аналізу, оцінки й управління логістичними 

товаротранспортними потоками дозволили встановити критерії для 

побудови ефективної логістичної системи підприємств. На основі 

результатів параметричного аналізу рекомендується  використовувати 

запропоновані нами показники, які дають змогу оцінювати ефективність 

організації логістичного товаротранспортного потоку підприємств з 

виробництва  хліба, хлібобулочних і борошняних виробів.  

 

 

1.4. Моделювання оптимізації логістичних товаротранспортних 

потоків підприємств 

 

 

Значні резерви підвищення еколого-економічної ефективності 

управління товаротранспортними потоками підприємств  з виробництва  
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хліба, хлібобулочних і борошняних виробів можуть бути реалізовані за 

рахунок використання методів математичного моделювання для 

оптимізації логістичних систем на принципах «зеленої» логістики. Дуже 

важливо при цьому  використання системного аналізу для розробки 

математичних моделей розподілу товаротранспортного потоку з 

урахуванням екологічних аспектів господарської діяльності переробних 

підприємств, насамперед хліба, хлібобулочних і борошняних виробів.  

Системний аналіз передбачає послідовний перехід від загального до 

часткового, коли в основі лежить конкретна кінцева мета, для досягнення 

якої створюється логістична система. Кожна система може бути 

представлена інтегрованим цілим навіть тоді, коли вона складається з 

окремих роз'єднаних підсистем. Логістичний товаротранспортний потік є 

системою, яка складається із закономірно структурованих і функціонально 

організованих елементів, таких як хлібопекарська продукція, транспортні 

засоби, споживач тощо. Як відомо, системний підхід полягає в  об'єднанні 

предметів або знань шляхом встановлення суттєвих зв'язків між ними. Для 

розробки оптимальної логістичної системи необхідно пов'язувати 

стратегічні цілі з тактичними, технічні й економічні чинники з 

екологічними та соціальними. Функціонування логістичних систем 

товаротранспортного потоку характеризується наявністю складних зв'язків 

як всередині системи, так і в її відносинах з навколишнім природним 

середовищем. У цих умовах прийняття управлінських рішень без 

врахування спільних цілей функціонування системи і поставлених до неї 

вимог може виявитися недостатнім, навіть помилковим.  

На нашу думку та інших дослідників [65], застосування системного 

аналізу для оптимізації логістичних товаротранспортних потоків 

підприємств з виробництва  хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 

дає змогу:  

- виявити та впорядкувати структуру, елементи, цілі, параметри, 

завдання і ресурси логістичної системи; 
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- з’ясувати внутрішні властивості системи, які визначають її 

поведінку; 

- виділити і класифікувати зв'язки між елементами та підсистемами 

логістичної системи; 

- виявити існуючі проблеми, фактори ризику та невизначеності, що 

впливають на функціонування логістичного ланцюга; 

- формалізувати слабо структуровані проблеми, розкрити їх зміст і 

можливі наслідки; 

- сформувати перелік завдань функціонування окремих елементів 

логістичної системи та вказати оптимальну послідовність їх виконання; 

- розробити моделі, які розглядають проблему з усіх сторін і 

дозволяють аналізувати альтернативні варіанти її вирішення. 

Для застосування системного підходу з метою оптимізації 

логістичних товаротранспортних потоків підприємств дослідимо рух 

товаротранспортних потоків як динамічної системи. Результати аналізу 

руху потоку дали можливість визначити його як систему з  такими 

особливостями, як взаємозв’язок і підпорядкованість окремих складових, 

інтегрованість, цілісність та подрібненість.  

За результатами вивчення товаротранспортних потоків, 

особливостей логістичних підходів у системі розподілу товарної продукції 

на підприємствах з виробництва  хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів, структурного і функціонального аналізу систем автором 

розроблено системну модель логістичного товаротранспортного потоку 

підприємства на макрорівні (рис.1.8). 
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Рисунок 1.8. Системна модель логістичного товаротранспортного 

потоку підприємства з виробництва  хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів на макрорівні з урахуванням зовнішніх факторів впливу 

Потоки: 

  – товарний;     –  грошовий;           –    інформаційний. 

Джерело: розроблено автором. 

 

Вхідними параметрами товаротранспортного потоку є готова товарна 

продукція, яка характеризується показниками кількості, якості та вимогами 

щодо терміну доставки. Функція входу полягає у забезпеченні системи 
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транспортні засоби), фінансами (організація руху грошових коштів), 

інформацією (дані про замовлення на доставку продукції, вимоги щодо 

доставки товару, стану транспортних засобів та мережі дорожнього руху, 

про негативний вплив цього процесу на навколишнє природнє середовище 

тощо). Вихід є результатом вказаного процесу і може бути визначений як  

доставлений замовнику товар необхідної якості в обумовленій кількості у 

визначений час із мінімальними впливами на довкілля. Логістичний 

процес управління товаротранспортним потоком переводить вхід у вихід з 

особливою  вимогою мінімізації негативних впливів на довкілля 

підприємств з виробництва  хліба, хлібобулочних і борошняних виробів. 

Метою зворотного зв’язку в системі є зміна процесу для зближення 

показників еколого-економічної оцінки логістичних товаротранспортних 

потоків із наперед заданими параметрами.  

Зовнішні фактори впливу на досліджуваний системний об’єкт 

враховують технічні, інституційні, фінансові, нормативно-правові, 

соціальні та екологічні аспекти. Технічний аспект розглядає розвиток 

технічних систем, таких як завантаження на транспортний засіб готової 

продукції, перевезення та розвантажування у замовника. Інституційний 

фокусується на інституційних та організаційних аспектах розподілу і 

доставки товару. Фінансова складова враховує рух грошових коштів, 

купівельну спроможність населення, які визначають обсяг замовлення 

товару, обсяг витрат підприємства. Нормативно-правовий аспект 

розглядає нормативні, правові, регулятивні та законодавчі вимоги щодо 

руху товаротранспортного потоку. Соціальна складова враховує якість 

задоволення споживачів. Екологічна складова спрямована на зниження 

негативного впливу системи на параметри довкілля. Логістичне 

забезпечення товаротранспортного потоку включає підсистеми, пов’язані 

із рухом товарного потоку. До них належать підсистема оптимізації 

розподілу готової продукції та підсистема оптимізації її доставки, а також 

супроводжуючі системи – фінансова, інформаційна та сервісна логістики. 
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Структурну модель логістичного товаротранспортного потоку підприємств 

з виробництва  хліба, хлібобулочних і борошняних виробів наведено на 

рис.1.9. 

 

 

Рис. 1.9. Структурна модель логістичного забезпечення 

товаротранспортного потоку підприємств з виробництва  хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів 

Джерело: розроблено автором. 

 

Підсистема оптимізації розподілу готової продукції включає 

формування каналів розподілу та формування партій поставок продукції, 

що передбачає оптимізацію доставки готової продукції та її 

транспортування. Система оптимізації розподілу готової продукції 

включає завдання та параметри  функціонування. Параметричний аналіз 

підсистем наведено в табл. 1.6 

 

 

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 
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Таблиця 1.6 

Параметричний аналіз підсистеми, яка забезпечує рух товарного потоку 

підприємств з виробництва  хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 

Підсистема Завдання Параметр 

Оптимізація 

розподілу 

готової 
продукції 

Вибір 

підприємства 

торгівлі для 
реалізації 

продукції 

Вид, обсяг продукції, відстань від 

виробника до підприємства торгівлі, 

розмір магазину, складування товару,  
структура поставок 

Підготовка 

продукції до 

розподілу  

Кількість товару, асортимент товару в 

партії,  пакування товару  

Оптимізація 

доставки 
готової 

продукції 

Доставка 

продукції до 
споживача 

Вид, вантажопідйомність транспортного 

засобу, час доставки, ефективність 
маршруту, кількість заторів, зона 

обслуговування, загальна кількість  

транспортних перевезень, кількість 
товарів, перевезених автомобілем 

Фінансова 
логістика 

Організація руху 
фінансового 

потоку 

Показники фінансового стану 
підприємства, дохід від реалізації 

продукції, витрати на збут 

Інформаційна 

логістика 

Організація руху 

інформаційного 

потоку 

Канали зв’язку, у тому числі інтернет, 

організація документообігу; швидкість 

підтвердження замовлення  

Сервісна 
логістика 

Надання 
сервісних послуг 

Час від одержання замовлення до 
доставки; гарантована надійність 

доставки; реальна можливість доставки; 

наявність запасів у логістичній системі; 

стабільність матеріально-технічного 
забезпечення споживачів; відповідність 

замовлень вимогам клієнтів;  доступність 

замовлення; зручність замовлення; 
об’єктивність цін на логістичні послуги; 

інформування споживачів про рівень і 

структуру витрат на логістичне 

обслуговування 

Джерело: розроблено автором  

 

Фахівці у сфері логістики вважають, що для оптимізації 

товаротранспортного потоку на підприємстві з виробництва  хліба, 
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хлібобулочних і борошняних виробів необхідно вирішити такі проблемні 

питання і завдання: якість доставки продукту може збільшувати його 

вартість; необхідність створення нових каналів у мережі розподілу; вибір 

транспортного засобу та маршруту може знизити вплив на навколишнє 

природне середовище. Розв’язання вказаних задач потребує використання 

економіко–математичних методів моделювання й оптимізації, відповідної 

сучасної обчислювальної техніки та програмного забезпечення. Економіко-

математична модель дає можливість обрати оптимальний варіант 

управлінського рішення для підприємства з виробництва  хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів, що дасть змогу ефективно досягти 

мети, оскільки завданням економіко-математичного моделювання є також 

аналіз і прогнозування економічних об’єктів та процесів.   

Оптимізація логістичних рішень із використанням моделювання 

економіко–математичного інструментарію складається із основних етапів 

[37, с. 44], які цілком прийнятні для оптимізації товаротранспортних 

потоків підприємств хлібопекарської галузі. Усвідомлення проблемної 

ситуації дозволить сформулювати цілі й визначити обмеження щодо 

термінів і методів доставки, що є базою для  розробки економіко–

математичної моделі. Оптимізація моделі здійснюється за допомогою 

вибраних  методів і програмних засобів для розрахунків. Моделювання 

передбачає підготовку вихідної інформації; пошук і аналіз варіантів 

рішення, його ухвалення та затвердження плану реалізації. Окремо 

здійснюється контроль за виконанням рішення й оцінка результатів,  

підсумковий аналіз проблемної ситуації та її переосмислення (з 

поверненням до першого етапу). 

Основними і найбільш поширеними методами оптимізації 

показників є побудова дерева рішень, програмування, аналіз чутливості, 

теорія масового обслуговування, теорія ігор, дослідження операцій. 

Застосування комплексу економіко-математичних моделей управління 

матеріальними потоками і товарними запасами підприємств з виробництва  
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хліба, хлібобулочних і борошняних виробів дає змогу вирішити такі 

важливі завдання: прогнозування попиту (адитивна модель множинної 

лінійної регресії), вибір оптимального каналу доставки товарів, 

оптимізація рівня товарних запасів у сфері закупівлі (статистична 

оптимізаційна модель з фіксованим інтервалом між замовленнями), 

управління товарними запасами у сфері розподілу, прогнозування 

оптимальної закупівлі товарів. Ученими-економістами систематизовано 

економіко-математичні методи та моделі, які найчастіше 

використовуються для оптимізації логістичних процесів (додаток Г1) [56, 

с. 74]. 

Результати аналізу різних методів і моделей переконують, що для 

моделювання логістичних товаротранспорних потоків підприємств з 

виробництва  хліба, хлібобулочних та борошняних виробів варто 

застосовувати методи класичного математичного аналізу, математичної 

статистики та лінійного програмування. 

Отже, оптимізацію логістичних рішень доцільно розглядати як 

циклічний процес, що постійно удосконалюється. Правильний вибір 

методу моделювання та оптимізації дає можливість підвищити 

ефективність руху логістичних товаротранспортних потоків підприємств з 

виробництва  хліба, хлібобулочних та борошняних виробів. Реалізація 

оптимізаційної логістичної задачі для підприємств хлібопекарської галузі 

набуде вигляд: 

 









Xx

xfy (min)max)(

,    (1.4) 

 

де   – множина допустимих планів оптимізації доставки готової 

продукції (альтернативи, дій, попередніх варіантів логістичних рішень); 
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  – числова функція, визначена на множині  , яка разом із вимогою 

максимізації прибутку та мінімізації екологічних впливів є  цільовою 

функцією. 

Розв’язання оптимізаційної логістичної задачі (1.4) утворює пара 

〈     〉, де     – множина оптимальних рішень,    – оптимальне 

(максимальне, найбільше або мінімальне, найменше – залежно від 

оптимізаційної спрямованості) значення цільової функції, що досягається 

нею на множині допустимих розв’язків  .  

Оптимізаційна логістична задача містить дві складові: цільову 

функцію й обмеження. Цільова функція формалізує критерій 

оптимальності, за яким серед варіантів логістичних рішень визначається 

найкращий з доставки готової продукції. Обмеження, у свою чергу, 

визначають множину допустимих варіантів. Логістична задача оптимізації 

товаротранспортних потоків на економіко-екологічних засадах є 

багатовимірною і  в узагальненій формі є такою: 
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,   (1.5) 

 

де        .  – вхідні параметри логістичного товаротранспортного 

потоку, які утворюють план             задачі;  

   – відповідне значення цільової функції;  

        ̅̅ ̅̅ ̅̅           ̅̅ ̅̅ ̅– числові функції обмежень змінних        .  

Приймаємо, що в (1.5) кожна з функцій           ̅̅ ̅̅ ̅̅   та         ̅̅̅̅ ̅, 

лінійна. Отже це задача лінійного програмування.  

Для моделювання й оптимізації розподілу готової продукції 

підприємств з виробництва  хліба, хлібобулочних та борошняних виробів  

проаналізуємо практичні підходи до вибору виду моделі досліджуваного 
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логістичного процесу. Для уникнення конфлікту цілей між різними 

групами логістичних витрат (транспортними, складськими, витратами на 

оформлення замовлення) доцільно використовувати модель оптимального 

розміру замовлення (economic order quantity – EOQ), яка відображує 

потужність матеріального потоку, спрямованого постачальником за 

замовленням споживача, який забезпечує для останнього мінімальне 

значення суми двох логістичних складових: транспортно-заготівельних 

витрат і витрат на формування та зберігання запасів. Оптимальний розмір 

замовлення має бути таким, щоб сумарні річні витрати на подання 

замовлень і на утримання запасів були найменшими за цього обсягу 

споживання. Економічний розмір замовлення визначається за формулою 

запропонованою Ф.У. Харрісом, яка більш відома як формула Вільсона 

[57, с.31]: 

 

    √
      

    
     (1.5) 

 

де     – економічний розмір замовлення, од; 

   – витрати на виконання замовлення, грн; 

   – закупівельна ціна одиниці товару, грн; 

  – річний обсяг продажу, од/грн; 

  – частка витрат на зберігання в ціні одиниці товару, %. 

У формулі Вільсона враховано лише витрати на утримання запасів і 

на подання замовлень. Формула застосовується за таких умов: постійні й 

відомі величина попиту та час поставки; витрати поставки не залежать від 

величини партії; повністю задовольняється попит; витрати утримання 

запасів прямо пропорційні їх величині; запаси в дорозі відсутні; витрати 

складування не залежать від величини замовлення; необмежені можливості 

планування; не допускається вичерпання запасів; доступність капіталу не 

обмежена. 
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Для визначення відповідності виробництва базам постачання в 

оптимізації доставки готової продукції варто застосовувати спеціальні 

економетричні моделі, що отримали назву гравітаційних. Гравітаційна 

модель товаротранспортних потоків підприємств з виробництва  хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів є функцію, що зв'язує товарний потік 

з кількома факторами: соціально-політичними, економічними, 

географічними. Модель визначає залежність односпрямованого 

товаротранспортного потоку від параметрів внутрішньоекономічного 

стану як виробника продукції, так і споживача хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів. Класична гравітаційна математична модель має 

вигляд: 

                         
     

   
                    (1.6) 

 

де Mij – показник взаємодії між об’єктами   та  ;  

  – коефіцієнт відповідності;  

  – деяка міра значущості об’єкта (наприклад, обсяг виробленої  

продукції   та/або чисельність населення міста  ); 

   
  – відстань між об’єктами. 

Для оптимізації вантажопотоків у доставці багатономенклатурного 

вантажу в пункти призначення варто використовувати модель розподілу 

готової продукції. Вона забезпечує розподіл   видів продукції в кількостях 

          , які необхідно доставити в   пунктів призначення, за умови 

відомих потреб готової продукції    ,                      кожного 

пункту торговельної мережі.  Весь вантаж транспортується через r  пунктів 

торговельної мережі на відстані           . Використання моделі 

мінімізує сумарні витрати на перевезення готової продукції у пункти 

призначення торговельної мережі: 
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де      – кількість готової продукції i -го виду, що перевозиться в  -й пункт 

торговельної мережі; 

     – кількість готової продукції  -го виду, що перевозиться з  -го  пункту 

торговельної мережі в наступний  -й пункт призначення; 

   
       – вартість перевезення готової продукції  -го виду в  -й пункт 

торговельної мережі в кількості    ; 

    
       – вартість перевезення готової продукції  -го виду з  -го пункту 

торговельної мережі в  -й пункт призначення в кількості       ; 

 

  0,   1, 2, , ,   1,  2,  , .i ijВ j b j m i n      

 

Аналіз обмежень (1.7 – 1.11) даємо можливість встановити необхідні 

до виконання умови, які задовольнятимуть вихідні величини: 
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Для побудови економіко–математичної моделі оптимізації плану 

перевезень готової продукції підприємств з виробництва хліба, 

хлібобулочних та борошняних виробів доцільно застосовувати методи 

лінійного програмування. Відомі величини (вихідні дані, некеровані 

параметри): 

 – кількість постачальників; номер окремого постачальника позначимо 

через          ̅̅ ̅̅ ̅̅  ; 

ia  – запас продукції в  -го постачальника ( mi ,1 ); 

n  – кількість споживачів;   – номер окремого споживача ( nj ,1 ); 

jb
 – попит на продукцію з боку  -го споживача ( nj ,1 ); 

ijc
 – транспортний тариф, тобто витрати на перевезення одиниці продукції 

від   -го постачальника до  -го споживача ( mi ,1 ; nj ,1 ). 

Невідомі величини (керовані змінні): 

ijx
 – обсяг перевезень продукції від  -го постачальника до   -го споживача (

mi ,1 ; nj ,1 ); 

z  – загальні транспортні витрати, що відповідають певному плану 

перевезень продукції. 

За наведених позначень економіко–математична модель класичної 

транспортної задачі набуде вигляду:  

min
1 1
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Цільова функція (1.13) відображує вимогу мінімізувати загальні 

транспортні витрати на перевезення продукції від постачальників до 

споживачів. Обмеження задачі враховують: наявний запас продукції у 

кожного з постачальників (1.14); потреби кожного із споживачів (1.15); 

вимоги  до наявності певних  обсягів готової продукції у перевезенні за 

будь-яким маршрутом (1.16). Умова розв’язання класичної транспортної 

задачі (1.13) – (1.16) полягає у тому, щоб загальний  обсяг готової 

продукції підприємства з виробництва  хліба, хлібобулочних та 

борошняних виробів повністю забезпечував попит кожного із споживачів 

 

1 1

.
m n

i j

i j

a b
 

       (1.17) 

 

Задача маршрутизації транспорту, яка належить до задач 

комбінаторної оптимізації, варто застосовувати в пошуку найкоротших 

маршрутів руху транспортних засобів при  доставці продукції до пунктів 

торговельної мережі. При цьому можливі обмеження щодо кількості та 

вантажопідйомності транспортних засобів, потреб споживачів, часу 

доставки тощо. Для складання графіків постачання варто використовувати 

методи моделювання ситуації, теорії компромісів або критерій мінімуму 

вартості доставки. Для визначення терміну заміни транспортного засобу 

варто застосувати метод мінімізації загальних витрат. 

Для факторного аналізу показників руху товаротранспортних потоків 

підприємств хлібопекарської галузі за умови впливів сторонніх, 

стохастичних і випадкових факторів зовнішнього середовища доцільно 

використовувати кореляційно-регресійний аналіз, який є класичним 

методом імовірнісного моделювання. У результаті визначають вид 

залежності між досліджуваними параметрами (регресійний аналіз) і 

здійснюють пошук та оцінку тісноти стохастичного зв'язку між ознаками, 

факторами (кореляційний аналіз).  
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Нині дослідникам відомо багато показників, що відображають 

тісноту статистичного зв'язку двох рядів. Найбільшого поширення серед 

параметричних критеріїв набув лінійний коефіцієнт парної кореляції 

Пірсона [60, с. 27]: 

 

               (1.18) 

 

 

де       – значення параметрів, тіснота зв'язку між якими оцінюється; 

 ̅  ̅ – середні значення статистичних рядів параметрів   і  ; 

  – кількість  статистичних параметрів   і  ; 

      – середньоквадратичне відхилення параметрів   і  . 

Вважаємо, що використання на підприємствах з виробництва  хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів суто аналітичних методів, 

регресійних та оптимізаційних моделей у моделюванні реальних систем 

пов’язано з певними труднощами. Класичні математичні моделі, які 

допускають аналітичне рішення, здебільшого не придатні до реальних 

завдань. Це зумовлює необхідність використання економіко-математичних 

моделей іншого класу – імітаційних, які дають змогу враховувати вплив 

випадкових чинників. Основна відмінність між імітаційними та 

оптимізаційними моделями полягає в тому, що в моделях оптимізації 

значення змінних, які максимізують або мінімізують значення цільової 

функції, є виходом моделі. Натомість в імітаційних моделях змінні є 

входом, а вихідним результатом процесу імітації буде значення цільової 

функції, яке відповідає вхідним значення змінних [63, с. 45].  

Для дослідження транспортних потоків найефективнішим, на нашу 

думку, є імітаційне моделювання. Воно дає змогу розв’язувати задачу на 

мультипроцесорних системах. Це доведено дослідженнями Г.Ю. Сисюка, 

О.М. Мотолиги, І.К. Скриля [64, с. 76]. З урахуванням принципової 

неможливості проведення масштабних натурних експериментів на 
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підприємстві з виробництва  хліба, хлібобулочних і борошняних виробів в 

умовах реального дорожнього руху імітаційне моделювання як метод 

дослідження є перспективним підходом, оскільки дає можливість швидко 

та точно прогнозувати характеристики складних логістичних систем для 

оптимізації руху транспортного потоку. 

Таким чином, проведений аналіз науково-теоретичних та практичних 

підходів до моделювання та оптимізації логістичних товаротранспортних 

потоків підприємств з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів дав підстави запропонувати для управління ними такі моделі, як 

формула Вільсона за EOQ моделлю, гравітаційна модель, імітаційне 

моделювання та лінійне програмування з адаптацією транспортної задачі 

та задачі розподілу до галузі дослідження. При формуванні каналів 

розподілу товарної продукції побудову споживчої при виборі 

торговельного підприємства дає змогу оцінити взаємне зацікавлення 

виробника і споживача. Оптимальні розміри партії поставок доцільно 

визначати за EOQ-моделлю, яка дає можливість мінімізувати витрати на 

транспортування, складування й оформлення готової продукції. Для 

моделювання транспортної логістики доцільно використовувати методи 

лінійного програмування з адаптацією транспортної задачі до конкретної 

галузі дослідження. Для перевірки результативності розроблених моделей 

слід залучити імітаційне моделювання.  

 

Висновки до розділу 1 

 

Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні вимагає від 

вітчизняних підприємств активних дій із підвищення ефективності їх 

господарської діяльності. Особливої уваги потребує вивчення 

логістичних аспектів діяльності підприємства. Проте досі не існує 

загальновизнаного трактування сутності логістичного 

товаротранспортного потоку підприємства. Пропонуємо розглядати її як 
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динамічну бінарну систему, елементом якої є сукупність множини товарів 

з одиничним транспортним засобом, що організована у просторі і часі в 

рух, спрямований до кінцевого місця доставки  за узгодженими графіками 

відправника вантажу та його одержувача.   

Для здійснення комплексного аналізу та виявлення специфіки 

діяльності підприємств з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів запропоновано розширену класифікацію товаротранспортних 

потоків підприємств. Види економіко-екологічної ефективності доцільно 

розподілити за такими класифікаційними ознаками: специфіка потоку, 

шляхи сполучення, транспортна мережа потоку, вплив на довкілля, 

інфраструктура потоку. Це дає змогу всебічно охарактеризувати 

економіко-екологічну ефективність виробництва хлібопекарського 

підприємства з урахуванням галузевої специфіки, виділити напрями  

удосконалення товаротранспортного потоку та використати 

диверсифікований підхід в управлінні з урахуванням екологічної 

складової. 

Для відображення складних відносин між логістичними 

товаротранспортних потоками підприємства і пов'язаних з ними 

екологічними наслідками та збитками розроблено схему аналізу 

екологічних аспектів ланок логістичного товаротранспортного потоку. 

Пропонована аналітична модель впровадження логістичної системи 

дозволяє виділити  ключові параметри, зміна яких можна суттєво 

зменшити вплив логістичної діяльності на навколишнє середовище. 

Фактичні результати роботи системи порівнюються із раніше визначеними 

(задекларованими або встановленими) показниками і визначають 

показники  надійності логістичної системи. 

Для вивчення предмета аналізу логістичних товаротранспортних 

потоків підприємств розробляються  і використовуються різні наукові 

методи. Для підприємств з виробництва хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів чіткої класифікації не визначено. Система показників 



81 

 

 

для аналізу логістичних товаротранспортних потоків хлібопекарських 

підприємств повинна включати в себе основні групи показників для 

оцінювання економіко-екологічної ефективності діяльності підприємств: 

фінансово-економічні, економіко-екологічні та соціальні показники. 

Проведений аналіз науково-теоретичних та практичних підходів до 

моделювання та оптимізації логістичних товаротранспортних потоків 

підприємств для підприємств з виробництва хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів дав змогу запропонувати для управління 

товаротранспортним потоком такі моделі та методи, як гравітаційна 

модель, методи аналізу ієрархій, імітаційного моделювання та лінійного 

програмування з адаптацією транспортної задачі до галузі дослідження. У 

формуванні каналів розподілу товарної продукції побудову споживчої 

мережі слід здійснювати на основі гравітаційної моделі, яка для вибору 

торговельного підприємства дасть змогу оцінювати взаємного 

зацікавлення виробника і споживача. Оптимальні розміри партії поставок 

доцільно визначати за EOQ-моделлю, яка дає змогу мінімізувати витрати 

на транспортування, складування й оформлення готової продукції. Для 

моделювання транспортної логістики варто використовувати методи 

лінійного програмування з адаптацією транспортної задачі до конкретної 

галузі дослідження. Перевірку ефективності розроблених моделей 

доцільно здійснювати методами імітаційного моделювання.  
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РОЗДІЛ 2 

ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ТОВАРОТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ  

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ  

 

2.1. Ресурсна база формування логістичних товаротранспортних 

потоків на підприємствах хлібопекарської  галузі 

 

 

У дослідженні питання формування логістичних товаротранспортних 

потоків основну увагу слід приділяти таким факторам, як попит і 

пропозиція, що, в першу чергу, залежить від існуючої ресурсної бази 

підприємства. Специфіка товару хлібопекарської галузі позначається на 

формуванні споживчого попиту. Виробництво хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів має задовольнити потреби населення у 

хлібопродукції, що є значним соціальним і стратегічним фактором у житті 

держави і суспільства. Частка хлібопродуктів у раціоні українців становить 

15%. Тому від стану й подальшого розвитку вітчизняних підприємств 

хлібопекарської галузі безпосередньо залежить життя і здоров'я населення, 

ритмічна робота галузі є гарантією соціальної безпеки та стабільності 

країни. Отже, оптимальне формування ресурсної бази логістичного 

товаротранспортного потоку підприємства галузі забезпечить доставку 

хліба, хлібобулочних та борошняних виробів у обсягах, які відповідають 

нормам державної продовольчої безпеки, оскільки ресурсна база – це 

система відносин, що складаються між виробником і  споживачем за 

допомогою транспортної складової та торговельної мережі. 

Товаротранспортний потік розподілений у часі і просторі. Початок 

цього потоку відбувається на підприємстві виробника, а останньою точкою 

потоку є споживач, який отримує продукцію підприємства, що реалізує 

цей вид товару. Потік є дискретним, тобто перерваним у часі. 
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Трансформація товарів у товаропотоки, сортування, складування, розподіл, 

транспортування та інші логістичні процеси супроводжується змінами як 

власне товару, так і впливами цих процесів на стан довкілля. Викладене  

зумовлює необхідність аналізу тенденцій зміни обсягу і структури 

ресурсної бази логістичних товаротранспортних потоків для забезпечення 

належного функціонування суб’єктів господарювання в хлібопекарській 

галузі. Надзвичайно жорстка конкуренція спонукає до пошуку нових 

рішень, починаючи від пошуку надійних партнерів,  доставки готової 

продукції споживачеві, удосконалення системи її транспортування, 

підвищення швидкості перевезень та оптимізації транспортного маршруту.  

Отже, ресурсну базу логістичних товаротранспортних потоків 

продукції підприємств з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів формують кілька взаємозалежних складових – попит (споживання 

продукції) та пропозиція (виробництво). Виробник, впливаючи на ціну 

продукції, змінює попит на неї. Ресурсна база є основою діяльності 

підприємства хлібопекарської галузі, оскільки формування бази та 

виробнича діяльність підприємства пов’язані та характеризуються 

кількістю виробленого і спожитого продукту. 

Для оптимізації ресурсної бази логістичного товаротранспортного 

потоку доцільно провести кількісний та якісний аналіз формування його  

на підприємствах хлібопекарської  галузі. Щороку Україна виробляє понад 

1,8 млн т хліба, хлібобулочних  та борошняних виробів. У 2015 р. 

виробництво хліба на одну особу становило лише 46,1 кг, що на 50 % 

менше від норми споживання (101 кг), затвердженої Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження наборів продуктів харчування, 

наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних 

соціальних і демографічних груп населення» від 14 квітня 2000 року № 656 

[66]. У 2016 р. в Україні функціонувало близько тисячі підприємств із 

виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів (ХБВ), що 
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становило більше чверті усіх підприємств-виробників харчових продуктів 

(табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Динаміка кількості підприємств і обсягів виробництва хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів в Україні, 2005-2016 рр. 

Показник 2005 2010 2014 2015 2016 2016 у  %  до: 

 

2005 2010 

Кількість підприємств 

з виробництва 

харчових продуктів, од 

6168 5706 5284 5186 4744 77 83 

Кількість підприємств 

з виробництва ХБВ, од  
1812 1499 1279 1205 938,5 52 63 

Частка з виробництва 

ХБВ у підприємствах з 
виробництва харчових 

продуктів,  % 

29,38 26,27 23,45 22,66 19,7 67 75 

Виробництво ХБВ, 

тис. т 
2263,7 1807,7 1445,8 1331,9 922,9 41 51 

Виробництво ХБВ на 1 

підприємство, тис. т   
0,80 0,83 0,88 0,90 1,02 27 23 

Населення, тис. осіб 47281 45963 42928 40348 38171,5 81 83 

Виробництво ХБВ на 

одну особу, кг 
0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 51 61 

Джерело: розроблено автором за даними  Державної служби 

статистики України. 
 

За даними табл. 2.1, кількість підприємств з виробництвау хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів щорічно зменшувалося, зокрема із 

1812 підприємств у 2005 р. до 938,5 у 2016 р. Знижувалася також частка їх 

у структурі підприємств харчової промисловості (з 29,38 % у 2005 р. до 

19,7 % у 2016 р.). Отже, протягом останнього десятиліття зменшилося 

виробництво та реалізація хліба та хлібобулочних виробів більше ніж на 

30%. Взаємозалежність зміни чисельності населення та обсягів 

виробництва хліба в Україні 2005–2016 рр. показано в додатку Д. 

Протягом цього періоду на підприємствах з виробництва хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів випуск продукції зменшився на    
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13,2 %. Крім того, необхідно враховувати те, що значна частина хліба та 

хлібобулочних виробів виробляється малими підприємствами, а також 

деяка частина населення випікає хліб у домашніх умовах, особливо це 

характерно для сільської місцевості.  

За даними Державної служби статистики України, ринок хліба в 

Україні на 99,9 % представлений продукцією вітчизняного виробництва. В 

усіх регіонах спостерігається спад обсягів промислового виробництва 

хліба, хлібобулочних і борошняних  виробів (додаток Д). Статистичні дані 

свідчать, що основні виробничі потужності виробництва хліба, 

хлібобулочних виробів розташовані у великих промислових центрах і       

м. Києві та областях найбільших обсягів виробництва борошна. В останні 

роки потужності підприємств з виробництва хліба і хлібобулочних виробів 

в Україні використовуються лише на 30–35 % (крім м. Києва та деяких 

обласних хлібокомбінатів). Підприємства галузі можуть щоденно 

виробляти хлібобулочних виробів відповідно до норм споживання в 

розрахунку 400 г на душу населення, що дає змогу забезпечити потребу 

населення у цій продукції. До того ж попит на хлібобулочні вироби не є 

еластичним, їх вживають щоденно всі верстви населення.   Тому навіть при 

підвищенні ціни на хліб обсяги продажу залишаються майже на тому 

самому рівні. Незважаючи на негативний вплив різних соціальних 

чинників (зменшення рівня доходів, купівельної спроможності, зміна 

демографічних характеристик населення, втрата ринків збуту і 

призупинення виробництва на окупованих територіях Донецької та 

Луганської областей, підвищення ціни на хлібобулочні вироби тощо), 

споживання  хліба на одну особу зростає. Це свідчить про те, що 

підприємства хлібопекарської галузі володіють достатньою ресурсною 

базою для формування повноцінного логістичного товаротранспортного 

потоку.  

Хлібопекарська галузь в Україні представлена великою кількістю 

підприємств з різними обсягами виробництва, формами власності та 



86 

 

 

господарювання. У країні  функціонує близько 1,7  галузевих підприємств 

різної потужності, які щодоби виробляють 6,8 тис. т продукції [35]. 

Особливістю досліджуваної галузі є наявність регіональних лідерів з-

поміж виробників хліба, хлібобулочних і борошняних виробів (додаток Е). 

Понад 70 % від загального обсягу продукції припадає на великі 

хлібозаводи, решту продукції иробляють приватні пекарні, торговельні 

підприємства, великі супермаркети та заклади торгівлі (великі 

супермаркети, деякі заклади харчування). Найбільшими виробниками в 

Україні є 6-7 компаній, які контролюють майже половину ринку даного 

виду продукції. Кожна з цих компаній сконцентрувала виробничі 

потужності у певному регіоні. За даними Державної служби статистики 

України [35] близько 49 % хліба і хлібобулочних виробів в Україні 

виробляють підприємства, розташовані в шести промислових регіонах. 

Серед них Дніпропетровська (понад 10 %), Донецька (більше 8 %) області 

та м. Київ (приблизно 10 % сукупного обсягу виробництва). У цілому 

структура виробників хліба та хлібобулочних виробів в Україні є такою – 

хлібозаводи у містах і районних центрах, що входять до складу 

агрохолдингів; підприємства колишньої системи Укркоопспілки (в осно-

вному забезпечують потреби сільського населення); підприємства 

Укрпродспілка; малі приватні  пекарні (рис. 2.1).  

 

Рис. 2.1. Структура виробників хліба та хлібобулочних виробів в 
Україні, 2016 р. 

Джерело: складено автором за даними  Державної служби статистики 

України. 
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Місцем найбільшої концентрації підприємств з виробництва хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів є центральні регіони України – 

Харківська і Київська області та м. Київ. Для вивчення формування 

ресурсної бази із доставки продукції проаналізуємо виробництво хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів у м. Києві та столичній області. 

Товарна структура продукції, що виробляється промисловими 

хлібопекарськими підприємствами, суттєво не змінюється (табл. 2.2).   

Таблиця 2.2 

Обсяг і структура виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів у м. Києві та Київській області у 2016 р.  

Вид продукції  

Обсяг 

виробництва, 

тис. т 

Структура,  % 

Хліб пшеничний 119 656 57,3 

Хліб житньо-пшеничний і пшенично-житній 48 257 23,4 

Вироби булочні 34 097 16,6 

Хліб інший 4 051 2,1 

Хліб житній 1 560 1,5 

Хліб дієтичний 2 185 1,7 

Разом 209 806 100,0 

Джерело: складено автором за даними  Державної служби статистики України. 

 

Отже, найбільшу частку 57 % від загального обсягу виробництва 

хлібобулочних виробів становить хліб пшеничний, житні та житньо-

пшеничні сорти хліба – 23 %. Населення м. Києва забезпечують 

хлібобулочними виробами хлібокомбінати, хлібозаводи споживчої 

кооперації, міні-пекарні та пекарні в магазинах і деякі заклади харчування 

(рис. 2.2).  
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Рис. 2.2. Розподіл обсягу продукції за різними видами підприємств  

м. Києва та Київської області, 2016 р. 

Джерело: складено автором за даними  Державної служби статистики України. 

 

На 1 січня 2016 р. в м. Києві налічувалося 134 підприємства та в 

Київській області  75 підприємств з виробництва хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів (КВЕД 10.7). Вважаємо за доцільне об’єднати 

підприємства регіону в кілька груп – I, II, III, ІV залежно від обсягів 

виробництва хлібобулочних виробів (табл.2.3).  

Таблиця 2.3 

Розподіл хлібопекарських підприємств м. Києва та Київської 

області за середньодобовим обсягом виробництва на початок 2017 р., т 

Група  
підприємств 

Обсяг 
виробництва  

Кількість 
підприємств, 

од 

Кількість 
виробничих 

майданчиків, 
од 

Частка 
підприємств 
у загальному 

обсязі,  % 
І група – 
найменші 
(найдрібніші) 

До 150 148 148 71, 3 

ІІ група – малі  150 - 300 26 42 11,7 

ІІІ група – 
середні за 
розміром 

300 - 450 22 57 10,8 

ІV група -  
великі  

Понад 450 13 17 6,2 

Разом - 209 264 100 

Джерело: згруповано автором згідно з даними Державної служби статистики 

України. 

13 

хлібокомбінаті

в ; 51% 

22 хлібзаводи 

споживчої 

кооперації ; 9% 

126 міні-

пекарень ; 

21% 

48 пекарень в 

магазинах та 

кафе ; 19% 
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Досліджуючи основні позиції хлібопекарських підприємств, які 

реалізують свою продукцію на ринку м. Києва та Київської області, слід 

зазначити, що близько 83 % (рис.2.3) належить підприємствам III і ІV 

групи. Середньодобова потужність підприємств цих двох груп становить 

близько 440 т, а використовується виробнича потужність на 48 %. 

Середньодобова потужність підприємств I і II групи становить близько  

38 т. 

 

Рис. 2.3. Розподіл хлібопекарських підприємств м. Києва та Київської 

області за середньомісячними обсягами виробництва та викидами азоту та 

чадного газу (СО та NОx) в атмосферне повітря, 2017 р.  

Джерело: розроблено автором за оперативними даними хлібозаводів 

 

І група – найменші (найдрібніші), що виробляють продукцію для 

окремих населених пунктів або районів м. Києва, а саме: міні-пекарні, 
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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). 

Решта суб’єктів – 23% ринку – дрібні компанії групи І і ІІ з 

виробництва хлібопродукції для окремих населених пунктів або районів 

міста Києва. До них належать – мініпекарні, пекарні в магазинах тощо. До 

невеликих компаній відносять такі підприємства, як ВАТ «Коровай» (0,3 % 

ринку), компанія «Колос Лтд» (близько 0,2 % ринку),  ТОВ 

«Агросервіс2000» (0,07 % ринку) та деякі інші.  

Конкуренція на ринку хлібобулочних виробів у м. Києві та Київській 

області висока, а основна боротьба ведеться між великими хлібозаводами і 

міні-пекарнями. У додатку К наведено результати аналізу економічних 

показників діяльності основних виробників хліба і хлібобулочних виробів 

на ринку м. Києва та Київської області.  

У формуванні ресурсної бази логістичних товаротранспортних 

потоків на рівні окремого підприємства основну увагу слід приділяти 

задоволенню попиту споживачів, ефективному використанню фінансових, 

матеріальних і трудових ресурсів, досягненню високих результатів 

фінансово-господарської діяльності з мінімальним впливом на довкілля. У 

свою чергу, це потребує розробки власних логістичних 

товаротранспортних потоків підприємства за пропонованими трьома 

варіантами: 

1. Умова – обсяг продукції, достатній для досягнення цільового 

розміру прибутку підприємства. 
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2. Передбачає можливий обсяг продукції, зумовлений рівнем 

споживчого попиту в регіоні діяльності підприємства та конкурентним 

середовищем. 

3. Ресурсозабезпечений обсяг продукції можливий за наявного 

ресурсного потенціалу підприємства та його найефективнішого 

використання. 

Таким чином, ресурсною базою хлібопекарської галузі є найбільші 

заводи з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, які 

займають не більше ніж 3 % ринку переробної галузі. Це пов’язано з 

нетривалим терміном реалізації продукції, внаслідок чого виробники 

мають можливість реалізувати хлібобулочні вироби тільки у своєму 

регіоні.  Географічне розширення ареалу реалізації збільшує транспортні 

витрати, що призводить до збільшення негативного впливу на навколишнє 

природне середовище. Як наслідок, підвищується собівартість та 

знижується якість продукції, що робить її менше конкурентоспроможною 

порівняно з місцевою. Для забезпечення  сталого розвитку підприємства 

необхідно реалізувати сукупність заходів з метою цілеспрямованого 

впливу на рух товаротранспортного потоку, обсяг і продуктивність 

майнових та інтелектуальних цінностей, що використовуються для потреб 

виробництва, покращення умов доставки продукції, мінімізації шкідливого 

впливу виробництва на довкілля, досягнення сталої платоспроможності й 

підвищення прибутковості підприємства.  

Проте для доставки виробленої продукції споживачеві сформований 

товарний потік має бути розподілений на складові відповідно до 

визначених замовником структури та обсягу. Далі розглянемо основні 

особливості торговельної мережі для реалізації продукції, оскільки 

ровідною передумовою формування ресурсної бази доставки продукції є 

задоволення попиту населення. Для цього проаналізуємо основні тенденції 

зміни обсягу і структури логістичних товаротранспортних потоків 
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підприємств з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів    

м. Києва та столичної області. 

 

 

2.2. Тенденції організації логістичних товаротранспортних потоків 

підприємств хлібопекарської галузі 

 

 

Дослідження основних тенденцій організації логістичних 

товаротранспортних потоків підприємств з виробництва хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів доцільно починати з аналізу 

товарообороту хлібопекарських підприємств м. Києва та Київської області. 

Обсяг і структура потоків залежать від товарної пропозиції, товарних 

запасів та їх змін, зокрема від вибуття товарних ресурсів та особливостей 

транспортного парку. Підприємство може розвиватися тільки за умови 

постійному збільшенні товаротранспортного потоку при забезпеченні 

регулярного надходження продукції від підприємства-виробника до 

споживача. Учасниками організації товаротранспортного потоку хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів є підприємства хлібопекарської 

галузі, населення та суб’єкти господарювання, органи місцевого 

самоврядування, перевізники, торговельні й екологічні структури (рис. 

2.4).  

Узгодження інтересів усіх учасників організації цього потоку 

потребує попереднього факторного аналізу логістичних 

товаротранспортних потоків підприємств з виробництва хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів. Організаційна взаємодія між 

суб'єктами має передбачати вирішення таких питань, як організація 

товаротранспортних потоків, доставка продукції у роздрібну мережу за 

узгодженими графіками, виконання графіків відвантажень з підприємства, 

вантажно-розвантажувальні операції та їх виконання. 
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Рис. 2.4. Схема організації товаротранспортного потоку хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів – учасники та їхні інтереси 

Джерело: складено автором. 

 

Слід також враховувати такі особливості, як дрібні партії товару, 
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формуються за рахунок їх оптимізації (вибір кращого маршруту 

перевезення, заміна або удосконалення транспортного засобу, 

використання сучасних інформаційних технологій тощо). Для визначення 

передумов оптимізації варто проаналізувати логістичні товаротранспортні 

потоки підприємств з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів в м. Києві та Київській області (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Динаміка показників логістичної діяльності підприємств з 

виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів у м. Київ та 

Київській області, 2000–2016 рр. 

Показник 2000 2005 2010 2016 
2016 у  %  до: 

2000 2005 2010 

Річний 

вантажообіг, тис. 

т
.
км  4755,9 5116,7 4369,1 4283,0 90,1 83,7 98,0 

Середня швидкість 

товароруху, 

км/доба 320 295 270 300 93,8 101,7 111,1 

Середньодобова 

вага вантажів, т 979 1234 1186 1094 111,7 88,7 92,2 

Середня відстань 

перевезення 1 т 

вантажу, км 484 497 504 557 115,1 112,1 110,5 

Частка 

перевезених ХБВ у 

продуктах, % 12 10 10 9 75,0 90,0 90,0 

Джерело: складено автором за даними  Державної служби статистики 

України. 

 

У 2016 р. вантажообіг порівняно з 2000 р. зменшився на 16 тис. т
.
км 

у рік (майже 10 %), з 2010 р. – відповідно на 2,0 тис. т
.
км  (2 %). Така 

тенденція пояснюється зниженням обсягу вантажів, що призвело до 

збільшення середньої відстані перевезень 1 т вантажу, обсягів роздрібного 

товарообороту і продажу хліба.  Середньодобова маса транспортованих 

вантажів знизилася, що призвело до збільшення середньої відстані 

перевезень 1 т вантажу. Збільшення середньої відстані перевезень можна 
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пояснити збільшенням обсягів роздрібного товарообороту й обсягами 

продажу хліба. Динаміка товарообороту хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів  у торговельній мережі  м. Києва та Київської області 

в 2005–2016 рр. наведено в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Динаміка продажу  хліба, хлібобулочних і борошняних виробів  у 

торговельній мережі  м. Києва та Київської області з розрахунку на одну 

особу у 2005-2016 рр.  

 Показник 2005 2010 2014 2016 

2016 у  %  до: 

2005 2010 

Загальний обсяг продажу,  
тис. т 

807 834 811 778,9 
-20 

 
-4 
 

Сума роздрібного 

товарообороту, грн. 
19095 23527 30056 35893 52 

 

47 

 

Виробництво хліба на 

одну особу, кг 
40,2 38,6 31,6 27,1 

-54 

 

-48 

 

Споживання хліба, кг 111 110 108 104 
-10 

 

-6 

 

Джерело: розраховано автором на основі даних Державної служби 

статистики України 

 

Організація товарного потоку по підприємств групи IV (з обсягом 

виробництва понад 450 т хлібобулочних виробів у місяць) у 2016 р. 

наведена на рис. 2.5. Основним підприємствам вдалося закріпити 

лідируючі позиції на ринку м. Києва та столичної області та створити 

роздрібну мережу під своїми брендами. Так, у м. Києві ПАТ «Київхліб» 

має 1000 торгових точок, а СП «Київський обласний хлібопекарський 

комплекс» – 300 торговельних підприємств (ТМ «Кулиничи»). У «Хлібних 

інвестицій» в Україні близько 300 власних торговельних підприємств, у м. 

Києві – 27. 
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Рис. 2.5. Обсяг товарного потоку по підприємствах  групи IV та видах 

хлібобулочних виробів, у 2016 р., т 

Джерело: розроблено автором  

 

Організація логістичних товаротранспортних потоків доставки хліба 

в  системі транспортних потоків є частково впорядкованою множиною 

різних посередників і транспортно-експедиційних компаній, що 

займаються доведенням товарного потоку від виробника до споживача. 

Хліб житній 

Хліб 

пшеничний 

Хліб житньо-

пшеничний і 

пшенично-
житній 

Вироби булочні 

Хліб дієтичний 

Хліб інший 
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28023 

11302 

7986 

512 

949 

112 

8615 

3475 

2455 

157 

292 

198 

15220 

6138 

4337 

278 

515 

58 

4451 

1795 

1268 

81 

151 

143 

10975 

4426 

3127 

200 

372 

123 

9465 

3817 

2697 

173 

320 

20 

1520 

613 

433 

28 

51 

31 

2393 

965 

682 

44 

81 

19 

1436 

579 

409 

26 

49 ТОВ «ХЛІБ СТОЛИЦІ» 

ТОВ ДКМ ХЛІБ 

ТОВ «Хлібна скарбниця» 

ТОВ «Київхліб» 
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Картограму середньодобової інтенсивності транспортних потоків у м. 

Києві відображено на рис. 2.6. 

 

Рис. 2.6. Картограма середньодобової інтенсивності транспортних 

потоків і кількість транспортних засобів у м. Києві, 2016 р. 

Джерело: складено автором на основі даних Департаменту 

транспорту КМДА  

 

Стосовно хлібобулочної продукції відсутня можливість формування 

великих логістичних і дистриб'юторських ланцюжків. Виробник повинен 

доставляти товар щодня безпосередньо у роздрібну мережу, оскільки 

термін її зберігання нетривалий. Отже, будь-яких посередників у цьому 

процесі виключається або стає мінімальною. Організація схеми доставки 

«виробник – роздрібна мережа» вимагає чималих зусиль: свіжеспечений  

хліб має бути доставлений вчасно, незважаючи на затори на дорогах, 
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неналежний стан  дорожнього покриття та інші зовнішні чинники. Схему 

організації та функціонування каналів логістичних товаротранспортних 

потоків підприємств з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів наведено на рис. 2.7. 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Схема організації та функціонування каналів логістичних 

товаротранспортних потоків  підприємства з виробництва хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів за рівнями каналів 

Джерело: складено автором.  

 

Суб'єкти ринку хліба та хлібобулочних виробів поділяються на три 

основні групи:  

1) виробники товару – хлібозаводи, пекарні;  

Підприємство з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів 

Роздрібні 
посередники 

Великі посередники 

 

Міста, область, інші 
регіони України 

 

Доставка й самовивіз 

Дрібнооптові 

посередники 
Роздріб 

Фірмові 

представники 

Кінцевий споживач продукції 

Магазини міста 

(доставка) 

 

Приватні підприємці 

 

Самостійний вивіз 

Однорівневий канал 

Багаторівневий канал 
Канал нульового рівня 
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2) підприємства роздрібної торгівлі включають мереж магазинів, які 

мають торгові площі і орієнтовані на кінцевого споживача;  

3) дрібні роздрібні торговці, які закуповують продукцію 

безпосередньо або в оптовиків – частка цієї ланки дуже значна, через яку 

реалізується до 30–40 % продукції. Спеціалізовані магазини з продажу 

хлібобулочних та кондитерських виробів реалізують продукцію декількох 

постачальників. У мережі продовольчих магазинів, яка має широкий 

асортимент продукції, хлібобулочні вироби може поставляти невелика 

кількість виробників. 

Залежно від типу закладу торгівлі вимоги до постачальника 

хлібобулочних виробів можуть змінюватися. Для невеликих торговельних 

підприємств, розташованих поблизу великих потоків покупців, у першу 

чергу важлива ціна постачальника. У цьому разі невисока оптова ціна 

поєднується з невеликими витратами на транспортування або середня 

оптова ціна поєднується з нульовими транспортними витратами. Проте 

вигідне розташування торговельних підприємств може збільшувати 

орендну плату, що впливає на  вартість продукції й підвищує її на 30%. За 

відносно високої ціни вони втрачають своїх покупців, які можуть купувати 

хліб у кіосках або на дрібнооптових ринках, де, зважаючи невеликі 

витрати, вартість хліба нижча. 

Для великих магазинів типу універсамів і супермаркетів найбільше 

значення має асортимент продукції. У даному разі важливим фактором є 

зовнішній вигляд хлібопродукції, її упаковка та терміни зберігання. Для 

невеликих магазинів з широким асортиментом продуктів харчування, що 

розташовані у віддалених районах, найбільше значення має обсяг 

поставок. Вони закуповують хліб малими партіями. Це невигідно для 

постачальника, проте перевагою є те, що вони мають можливість відразу 

розраховуватися готівковими коштами. Крім того, зважаючи на скупчення 

таких магазинів у невеликому за площею районі, є можлиість за одну 

поїздку реалізувати достатньо великий обсяг продукції. 
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Підприємства для реалізації хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів розділені на типи: роздрібні посередники (магазини міста, 

приватні підприємці); фірмові представники, торговельні точки; 

дрібнооптові посередники; великі посередники між містами, областю та 

іншими регіонами України. Кількість, структура та площа підприємстві 

роздрібної торгівлі хлібобулочними виробами у м. Києві та Київській 

області за видами торговельних підприємств у 2016 р. наведена в табл. 2.6. 

 

Таблиця 2.6 

Кількість, структура та площа підприємств роздрібної торгівлі 

хлібобулочними виробами у м. Києві та Київській області по видах 

торговельних точок у 2016 р. 

Показники 

Торговельні точки  

Булочних 

виробів, 

хлібні 
кіоски 

Продовольчі 

магазини, які мають 

хлібобулочні 
відділи 

Універсами та 

супермаркети 
Разом 

Загальна 

кількість 

магазинів,  од. 

3 480 1 970 14 385 19835 

Загальна 

площа,  
кв. м 

14 782 43 302 743 340 801424 

У тому числі 

площа 

хлібобулочних 

відділів, кв. м 

14 782 4 896 66 780 86458 

Частка площі 
хлібобулочних 

відділів, % 

100 10 73 х 

Джерело: систематизовано автором згідно з даними Державної 

служби статистики України 

 

Більша частина хліба реалізується в м. Києві (68 % виробленої 

продукції), а в Київській області – відповідно 26 % виробленої продукції. 

Це пояснюється тим, що в невеликих містах і селах населення самостійно 
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випікає хліб. Через роздрібну мережу реалізується 85 % виробленої 

продукції (табл. 2.7).  

Таблиця 2.7 

Формування системи доставки продукції підприємств з  

виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів  

Регіон 

доставки 
Канал збуту 

Продукція, 

т у місяць 

Співвідношення  

М
ер

еж
і 

та
 

р
о

зд
р

о
б
у

, 
%

 

Р
ег

іо
н

 

д
о

ст
ав

к
и

, 
%

 

Р
о

зд
р
іб

, 
%

 

М
ер

еж
а 

м
аг

аз
и

н
ів

, 

%
 

м. Київ 

Мережа власних 
магазинів 423 15 

68 68 67 Мережа торговельних 
точок 2482 85 

Київська 

область 

Мережа власних 
магазинів 105 10 

25 26 17 Мережа торговельних 
точок 970 90 

Інші 
регіони 

України 

Мережа власних 
магазинів 101 32 

7 6 16 Мережа торговельних 
точок 210 68 

Джерело: систематизовано автором згідно з даними Державної служби 

статистики України. 
 

Якщо продукцію доводиться транспортувати на відстань понад 100–

150 км, вона стає нерентабельною. Саме тому в інших регіонах України 

реалізується тільки 6 % всієї продукції, виробленої підприємствами 

столиці і області.  Дистриб’юторська мережа існує в регіонах для реалізації 

продукції довготривалого зберігання. В м. Києві для реалізації 

хлібобулочних виробів застосоується внутрішня системна дистрибуція між 

дочірніми підприємствами.  

У м. Києві та Київській області найбільше зосереджено виробничих 

потужностей підприємства ПАТ «Київхліб» (максимальна їх виробнича 

потужність становить 1072 т/добу, додаток Е). Усі складові внутрішньої 

виробничої системи підприємства сертифіковані та відповідають вимогам 

ISO 9001:2008 (Системи управління якістю),  ISO 22000:2005 (Системи 
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управління безпечністю харчових продуктів), ISO 14001:2004 (Системи 

екологічного керування), OHSAS 18001:2007 (Системи управління 

безпекою та гігієною праці). До складу компанії ПАТ «Київхліб» входить 6 

виробничих майданчиків у м.Києві, а також 5 у Київській області – міста 

Бровари, Макарів, Сквира, Біла Церква і Фастів. Система збуту 

підприємств з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 

передбачає доставку близько 60 найменувань хлібобулочних виробів до 

понад 1055 точок роздрібної торгівлі різними видами транспортних 

засобів.  Структура споживачів свідчить про те, що найбільша частина 

обсягу реалізації продукції ПАТ «Київхліб»  припадає на супермаркети 

(13,2 %), невеликі продовольчі магазини (31,4 %), міні-маркети (26,3 %), 

що відображає специфіку регіону розташування підприємства, а власна 

мережа реалізує 19,1 % продукції (табл. 2.8).  

Таблиця 2.8 

Структура споживачів товаротранспортного потоку ПАТ 

«Київхліб» за умовами постачання, 2016 р. 

Місце 
реалізації 

Кількість 
щоденних 
доставок, 

од. 

Середньо-
денний 
пробіг 

атомобіле/ 
км 

Завантаження   
автомобіля, 

% 

Асортимент за 
термінами 
реалізації 

Частка, 
% 

Супермаркет 3 180 55 До 24 год. - 55%; 13,2 
до 36 год. - 13%;  
до 48 год. - 25%;  
до 60 год. - 7% 

Міні-маркет 2 286 60 До 24 год. - 65%; 26,3 
до 36 год. - 10%;  
до 48 год. - 15%;  
до 60 год. - 10% 

Невеликі 
продовольчі 
магазини 

1 395 65 До 24 год. - 69%; 
до 36 год. - 18%; 
до 48 год. - 9%;  
до 60 год. - 4% 

31,4 

Власні кіоски 2 164 45 До 24 год. - 60%; 19,1 
до 36 год. - 21%;  
до 48 год. - 11%; 
 до 60 год. - 8% 

Продаж із 
хлібозаводу 

 
- 

 
- 

 
- 

До 24 год. - 72%; 10,0 
до 36 год. - 18%; 
до 48 год. - 4%;  
до 60 год. - 6% 

Джерело: складено автором за оперативними даними ПАТ «Київхліб» 
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Загальний щоденний автомобілепробіг підприємства сановить 1025 

км. Проте через необхідність доставки до споживачів свіжевипеченого  

хліба протягом дня поставки проводяться за замовленнями продавців і 

автомобілі повністю не завантажуються. Слід брати до уваги і високий 

рівень конкуренції на ринку хлібопродуктів, а жорсткі санітарно-гігієнічні 

вимоги до умов транспортних засобів для перевезення не дають змоги 

використовувати інші транспортні засоби. Усе це впливає на збільшення 

транспортних витрат і викидів отруйних речовин в атмосферне повітря. 

Для оцінки розподілу транспортних витрат на доставку продукції до 

основних покупців необхідно визначити особливості умов постачання та 

проаналізуати динаміку зміни частки транспортних витрат  (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Динаміка частки транспортних витрат на ПАТ «Київхліб», % 

Рік Частка  

транспортних 

витрат 

В тому числі 

частка витрат 

палива 

Темп зростання транспортних 

витрат 

до попереднього 

року 

до 2005 р.  

2005 1,9 0,8 - - 

2007 2,1 1,9 110,5 110,5 

2008 2,8 2,0 133,3 147,4 

2009 3,1 2,6 110,7 163,2 

2010 3,6 2,9 116,1 189,5 

2011 4,5 3,1 125,0 236,8 

2012 4,9 3,8 108,9 257,9 

2013 5,46 4,6 111,4 287,4 

2014 6,02 5,2 110,3 316,8 

2015 6,58 5,5 109,3 346,3 

2016 6,8    

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

 

Таким чином, нами виявлено постійну тенденцію до збільшення 

транспортних витрат на підприємстві ПАТ «Київхліб». За аналізований 

період чатка транспортних витрат зросла більше ніж у 2,3 рази. Надто 
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високими темпами транспортні витрати збільшувались у 2008 р. – на      

33,3 % та у 2011 р.  – 25 %. У тому числі витрати пального становили     

83,4 % в загальному обсязі транспортних витрат, а в грошовому 

еквіваленті це понад 203 тис. грн у місяць.  

З метою зниження рівня транспортних витрат у 

товаротранспортному потоці підприємства розглянемо логістичні потоки 

доставки продукції на ПАТ «Київхліб». Кожен виробничий майданчик 

підприємства має окремий відділ логістики з підпорядкованим 

управлінням. Продукція доставляється в торговельну мережу згідно з 

договорами поставок за узгодженими графіками. Договорами передбачено  

централізовану поставку та самовивіз. Протягом кількох останніх років 

ПАТ «Київхліб» все частіше залучає послуги експедиторів, які 

організовують перевезення та постачання сировини і матеріалів 

оптимальніше та з найменшими витратами. Це можуть бути як 

експедитори фірм-постачальників, так і експедитори ПАТ «Київхліб».  При 

цьому доставка продукції та формування логістичних товаротранспортних 

потоків здійснюється без урахування екологічних факторів і впливів на 

довкілля (рис. 2.8).  

 

 
 

Рис. 2.8. Схема логістичних товаротранспортних потоків доставки 
хліба ПАТ «Київхліб», 2016 р. 

Т - транспортно-експедиційні компанії, що надають комплекс 

послуг із доставки товарів; П – посередники; В – власний транспорт; 

 ∑  сумарна масова токсичність автомобільного парку, зведена до СО.  
Джерело: систематизовано автором за оперативними даними ПАТ «Київхліб».  

ПАТ «Київхліб» 

 

Т1, Т2, …,Tn 

П1,П2, …,Пn 

В1, В2, …,Вn 

Споживач 

 

𝐺∑𝑐𝑜= 214,76 

ум. т/рік 
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ПАТ «Київхліб» займається розвезенням продукції власного 

виробництва у більш ніж 1055 торгових точок  м. Києва, Київської області 

та інших населених пунктів України. Рухомий склад ПАТ «Київхліб» на 85 

% – це  найманий транспорт згідно з договорами оренди, 15 % – власний 

транспорт (табл. 2.10).  

Таблиця 2.10 

Вид і кількість автотранспортних засобів ПАТ «Київхліб», 2016 р 

Марка 

автомобіля 

Виробничі майданчики  в м. 

Києві 

Хлібокомбінати Київської області 

 № 1  № 3  №4 № 7-9  №12 Білоцер-

ківський  

Макарів

ський  

Фастів

-ський 

Сквир-

ський  

ГАЗ –3302 30 27 20 12 15 10 13 12 6 

ЗІЛ –5302 12 8 11 14 10 12 12 12 12 

ІЖ –2717 12 7 - 10 11 10 10 - 11 

ГАЗ –

320202 
19 15 7 13 12 8 9 9 5 

ГАЗ –32123 12 - 23 5 8 7 - 5 9 

ГАЗ 3302 –

1014КФ-

01СПП 

15 12 19 6 7 15 13 9 8 

Самохідні 

шасі Т –16 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Причіп 
Купава 

2 2 - 3 2 2 2 3 2 

Причіп 

2ПТС –4 
2 2 1 3 2 2 2 1 3 

Причіп К 

10402Е 
2 2 1 1 3 2 3 2 2 

Всього 
машин 

100 69 80 60 63 63 57 47 51 

 Сумарна 

масова 

токсичність, 

зведена до 
СО, ум.т/рік 

69,3 16,7 17,9 14,3 16,2 20,3 25,5 20,3 14,3 

Джерело: систематизовано автором за оперативними даними ПАТ «Київхліб». 
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Рухомий склад має відповідати специфічним експлуатаційним і 

технологічним вимогам до доставки виробленої продукції. Результати 

аналізу логістичних транспортних потоків ПАТ «Київхліб» наведено  в 

додатку Л (табл. Л1 – Л4).   

Кожен із зазначених транспортних засобів має свої техніко-

експлуатаційні характеристики, а саме: модель транспортного засобу, тип 

автомобіля, місткість паливного баку, норма витрат пального (л/100 км), 

максимальна швидкість, повна вага автомобіля, вантажопідйомність, 

габарити транспортного засобу (довжина, ширина, висота), розмір внутрі-

шньої платформи (довжина, ширина, висота), колісна формула та 

екологічний стандарт. 

Таким чином, підприємство ПАТ «Київхліб» має розгалужену 

систему торговельної мережі для реалізації продукції. Ресурсна база для 

формування логістичного потоку має широкий географічний спектр 

території, що ускладнює формування меж товаротранспортного потоку. 

Зв'язок між пропозицією підприємства з виробництва хліба, хлібобулочних 

і борошняних виробів (кількість виробленої продукції) та попитом на цю 

продукцію, тобто початком і кінцем товаротранспортного потоку, 

пропонуємо побудувати за допомогою просторової гравітаційної моделі.  

Аналіз показав, що попит на хлібобулочні вироби залежить від 

впливу таких факторів: купівельна спроможність населення ( ijS ); 

чисельність населення в регіоні (  ); щільність проживання населення в 

регіоні (  ); наявність товарів-замінників (   ); обсяг реалізованої 

продукції (  ) та її асортимент (   ). 

Товарна пропозиція обмежується: виробничими потужностями 

підприємства (   ); дохідністю підприємства (  ); відстанню між 

виробником та підприємством реалізації ( ijD ); особливостями організації 

логістичного процесу руху товарно-транспортних потоків (  ); 

екологічними показниками (   ). 
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Використовуючи модель Х. Ліннемана [84], модель обсягу товарного 

потоку від суб’єкта виробництва до суб’єкта реалізації продукції набуде 

вгляду: 

 


 87654321

0 ijijijijijijiij SMPADNYYaE ,           (2.1) 

 

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. 

 

Логарифмування дозволяє перейти від мультиплікативної форми до 

більш зручної – адитивної: 

 

3 51 2 4

6 7 8

0ln ln ln ln ln ln ln

ln ln ln .

ij i j i ij ij

ij ij ij

E Y Y N D A

P S M

   

  





      

  
(2.2) 

де ln .  

 Залежно від обсягів продукції товаротранспортні потоки 

визначаються за умови 
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mj ,....,2,1 , 

 

де     – еколого-економічні впливи, що визначаються вихідною 

множиною; 

   – взаємозв’язок між вхідним рухом матеріальних потоків і 

вихідними економічними показниками та грошовою вартістю з 

урахуванням впливу логістичної діяльності; 

   кількість об’єктів виробництва (постачання); 

    кількість точок торговельної мережі (споживання). 

До того, як гравітаційну модель буде використано для 

перспективного планування майбутніх товаротранспортних потоків, її 

необхідно відкалібрувати. Калібрування передбачає введення різних 

поправочних коефіцієнтів у гравітаційну модель до наявних даних з бази 

даних щодо розподілу їздок за місяць. Для побудови просторової 

гравітаційної моделі товаротранспортних потоків від підприємства 

виробника до підприємства з реалізації хліба, хлібобулочних та інших 

борошняних виробів приймаємо наступне: 

1) потік товарів та/або послуг з підприємства блоку 1 до пункту 

реалізації блоку 2 у місяць m залежить від дохідності регіону в рік, а також 

від відстані, км; 

2) формула розрахунку розміру потоку є мультиплікативною (всі 

основні її елементи об’єднуються дією множення); 

3) залежність від дохідності підприємства, регіону та відстаней 

степенева; 

4) факторами, що сприяють торгівлі, є соціальні зв’язки між 

державою та підприємством – виробником продукції, державні дотації; 
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5) товаротранспортною преференцією є ступінь глибини 

інтеграції (наявність/відсутність торговельних угод); 

6) параметри моделі              є динамічними, тобто 

змінюються в часі; параметри      і     є сталими; параметр     може 

змінюватися в часі. 

Ускладнювати верифікацію моделі можуть параметри, що залежать 

від часу, в тому числі коефіцієнти еластичності моделі        можуть 

різнитися в тому чи іншому періоді, наявність/відсутність торговельних 

угод теж має змінний характер. 

Можливим шляхом для ідентифікації моделі є вибір одного із 

варіантів: припущення, що значення коефіцієнтів еластичності моделі 

       для всього періоду, який вивчається, є незмінними (сталими), або 

проводити аналіз на певних часових проміжках. 

Оскільки вартість товаротранспортного потоку на підприємстві 

величина відома, то важливою задачею є знаходження зони 

обслуговування підприємства. Отже, отримаємо наступне рівняння 

 
     

               
           

       
       

        
        

      (2.4), 
  

 

Метою логістичного товаротранспортного потоку підприємства з 

виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів є своєчасна 

доставка готової продукції в торгову мережу згідно з дислокацією. 

Хлібопекарні підприємства та магазини, що реалізують таку продукцію, 

розташовані в різних місцях і на різних відстанях, тому головним 

завданням логістики є визначення ефективних маршрутів доставки 

продукції. Гравітаційна модель дозволяє визначити ефективність взаємодії 

підприємства-виробника і підприємства торгівлі й умовно показати їх 

розподіл для доставки продукції транспортними засобами (ТЗ), що 

показано на рис. 2.9.  
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Зона 1 характеризується максимальним економічним ефектом для 

підприємства, але мінімальною соціальною складовою для населення, що 

проживає в районі, через незручність розташування. Відстань від 

виробника до пункту реалізації мінімальна. Зазвичай у цю зону входить 

мережа власних магазинів. Доцільно використовувати власний транспорт. 

Зона 2 характеризується середнім економічним та соціальним ефектом, 

тобто частково задовольняються потреби споживачів, а виробник одерує  

частковий економічний ефект. Для цієї зони доцільно визначати  

співвідношення власного та залученого транспорту. Зона 3 

характеризується віддаленістю районів, завдяки цьому досягається 

максимальний соціальний ефект, з мінімальним економічним ефектом для 

підприємства, адже витрати збільшуються порівняно із зоною 1 доставки. 

Відстань від виробництва до пункту реалізації максимальна, але щільність 

населення вища. У зону 3 входить мережа магазинів у віддалених районах і 

великі дрібно-оптові магазини. Тут доцільно використовувати залучений 

транспорт.  

Власні транспортні засоби 

Орендований і власний транспорт  

Орендовані транспортні засоби 

 

 

В 
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Р 
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Зона 1 

 

Зона 2 

Зона 3 

Рис. 2./9 Зони раціональної організації доставки продукції 

транспортними засобами за гравітаційною моделлю. 
Джерело: розроблено автором. 
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До основних показників, які характеризують товаротранспортний 

потік доставки продукції підприємства-виробника (  ), можна віднести: 

вид підприємства; обсяг реалізації продукції; обсяг продукції, що 

виробляється; режим роботи; відстань до споживаа; соціальний компонент; 

витрати по організації продажу; торгові зв'язки між компанією-

виробником та її постачальниками, дистриб'юторами і клієнтами; обсяг 

перевезення продукції автомобільним транспортом, кілометраж 

перевезеної продукції, вантажообіг, витрати пального, вплив на довкілля 

тощо. До основних показників, що характеризують товаротранспортний 

потік споживання продукції (  ), можна віднести – обсяг і динаміка 

роздрібного товарообороту; кількість асортиментних позицій; коефіцієнти 

відновлення та зміни асортименту; товарооборотність. 

Оптимізаційна задача розподілу логістичного товаротранспортного 

потоку передбачає наступне: доставити необхідну продукцію в необхідній 

кількості в зазначений час у потрібне торгівельне підприємство при 

мінімізації витрат на розподіл. Оскільки товаротранспортний потік на 

підприємствах хлібопекарської галузі  динамічний та здійснює постійний 

вплив на довкілля, доцільно провести факторний аналіз 

товаротранспортних потоків підприємств з виробництва хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів згідно з екологічними вимогами. 

 

 

2.3. Основні чинники впливу на товаротранспортні потоки  

 

 

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 зав’язків. Товаротранспортний потік як 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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результативний показник залежить від дії багатьох різноманітних 

чинників, тому важливим завданням є дослідження і вимірювання впливу 

останніх. Факторний аналіз доцільно використовувати для аналізу 

показників товаротранспортного потоку підприємства виробника продукції 

(  )  і потоку споживання продукції (  ). Для формування узагальненого 

результативного показника варто використати  мультиплікативну модель 

 

ji YYY  ,                                                 
(2.12)

 

де ( )i nY f x , а )( mj xfY  .                                                                

Тоді   ).()( mn xfxfY 
     

 

Основними учасниками організації товаротранспортного потоку 

хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, які безпосередньо впливають 

на його формування, є підприємство-виробник та суб’єкт торговельної 

мережі. Їхні інтереси формують множину екологічних, економічних та 

соціальних факторів товаротранспортного потоку. Одна частина факторів 

незмінна у часі, інша  – взаємозалежна. Більшість соціальних факторів 

можна оцінити за допомогою якісних параметрів, а  еколого-економічних – 

кількісних. Для цього краще використати метод морфологічного аналізу та 

побудувати морфологічну матрицю для вибору основних факторів 

(табл.2.11). 

Морфологічна матриця включає фактори впливу підприємства з 

виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів  на 

товаротранспортні потоки та фактори впливу на нього торговельної 

мережі. Фактори впливу умовно можна поділити та економічні (   ,    ), 

екологічні (         та соціальні (    .   ). Кожна множина факторів 

характеризується своїми морфологічними ознаками, які, в залежності від 

джерела впливу (підприємство-виробник чи торгівельна мережа)  мають 

одакові або різні характеристики.  
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Таблиця 2.11 

Морфологічна матриця факторів, які впливають на товаротранспортні потоки підприємства з виробництва хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів   

Фактори впливу підприємства-виробника на потік    Фактори впливу торговельної мережі  на потік    

Економічні, 

    

Екологічні, 

    

Соціальні, 

    

Економічні, 

    

Екологічні, 

    

Соціальні, 

    

Загальний обсяг 

виробництва, (   . ) 

Обсяг викидів СO в 

атмосферу, (   . ) 

Додержання графіка 

вивезення товару, (   . ) 

Товарооборотність, 

(   . ) 

 Обсяг викидів СO 

в атмосферу, (   . ) 

Частка соціальних 

сортів продукції в 

товарообороті, (   . ) 

Обсяг реалізованої 

продукції, (   . ) 

Обсяг викидів СmHn 

в атмосферу, (   . ) 

Частка негативного 

впливу забруднення на 

здоров’я та безпеку 

суспільства, (   . ) 

Обсяг реалізаної 

продукції, (   . ) 

Обсяг викидів СmHn 

в атмосферу, (   . ) 

Додержання графіка 

завезення товару, (   . ) 

Продуктивність праці, 

(   . ) 

Обсяг викидів NOx 

в атмосферу, (   . ) 

Кількість нещасних 

випадків під час 

транспортування, (   . ) 

Відстань від виробника 

до місця реалізації, (   . ) 

Обсяг викидів NOx 

в атмосферу, (   . ) 

Частка виконаних 

спеціальних замовлень, 

(   . ) 

Відстань від виробника до 

місця реалізації, (   . ) 

Обсяг викидів С в 

атмосферу, (   . ) 

Рівень компетентності 

водіїв, (   . ) 

Кількість власного 

спеціалізованого 

транспорту, (   . ) 

Обсяг викидів С в 

атмосферу, (   . ) 

Рівень компетентності 

працівників магазину, 

(   . ) 

Кількість власного 

спеціалізованого 

транспорту, (   . ) 

Частка впливу  на 

транспортний 

затор, (   . ) 

Наявність системи 

зв’язку з магазинами, 

(   . ) 

Кількість залученого 

спеціалізованого 

транспорту, (   . ) 

Частка впливу  на 

транспортний 

затор, (   . ) 

Частота завозу 

хлібобулочних виробів, 

(   . ) 

Витрати пального в 

експлуатації транспорту, 

(   . ) 

Частка штрафів за 

забруднення 

довкілля, (   . ) 

  Частка штрафів за 

забруднення 

довкілля, (   . ) 

Наявність системи 

зв’язку з виробником, 

(   . ) 

Кількість залученого 

спеціалізованого 

транспорту, (   . ) 

Частка чинників, 

які призводять до 

екологічного 

збитку, (   . ) 

  Частка чинників, 

які призводять до 

екологічного 

збитку, (     ) 
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Фактори впливу підприємства-виробника на потік    Фактори впливу торговельної мережі  на потік    

Економічні, 

    

Екологічні, 

    

Соціальні, 

    

Економічні, 

    

Екологічні, 

    

Соціальні, 

    

Обсяг продукції, 

перевезеної 

автомобільним 

транспортом, (   . ) 

Частка 

транспортних 

засобів, що не 

відповідають 

нормам Євро-4 – 

Євро-6, (   . ) 

  Частка 

транспортних 

засобів, що не 

відповідають 

нормам Євро-4 – 

Євро-6, (   . ) 

 

Вантажообіг, (   . ) Сума екологічного 

збитку через  

товаротранспорт-

ний потік, (   . ) 

  Сума екологічного 

збитку через  

товаротранспорт-

ний потік, (   . ) 

 

Несправність 

транспортного засобу, 

(   .  ) 

Інші зовнішні 

фактори впливу 

транспорту на 

забруднення 

атмосфери, водних і 

земельних ресурсів, 

(   .  ) 

  Інші зовнішні 

фактори впливу 

транспорту на 

забруднення 

атмосфери, водних і 

земельних ресурсів, 

(   .  ) 

 

Частка витрат на доставку 

матеріальних ресурсів у 

вартості готової продукції, 

(   .  ) 

     

Ефективність 

транспортування, (   .  ) 
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Для прикладу розглянемо млрфологічні ознаки екологічних факторів 

впливу підприємства-виробника (   ).  

Екологічний вплив в цьому випадку характеризується обсягом 

викидів в атмосферу СO (   . ), СmHn (   . ), NOx (   . ), С (   . ) та частками 

впливу  на транспортний затор (   . ), штрафів за забруднення довкілля 

(   . ), чинників, які призводять до екологічного збитку (   . ) та часткою 

транспортних засобів, що не відповідають нормам Євро-4 – Євро-6, (   . ). 

Важливою морфологічною ознаою є сума екологічного збитку через  

товаротранспорт-ний потік (   . ). Також враховуються інші зовнішні 

фактори впливу транспорту на забруднення атмосфери, водних і земельних 

ресурсів (   .  ). 

Вибір виду транспорту і транспортного засобу доцільно здійснювати 

за критеріями еколого-економічної ефективності. Системний аналіз 

визначених факторів, результати їх експертного оцінювання (додаток М) з 

урахуванням думок інших учасників організації товаротранспортного потоку 

хліба, хлібобулочних і борошняних виробів дав змогу сформувати 

оптимальний набір факторів у вигляді морфологічної моделі:  

      

[    .     .       .     .     .     .   (   .     . )  (   .     . )].     (2.5) 

 

 

Морфологічна модель визначає оптимальний набір факторів 

підприємства-виробника, а саме - відстань від виробника до місця реалізації 

(   . ), обсяг продукції, перевезеної автомобільним транспортом (   . ), 

обсяги викидів в атмосферу СO (   . ), СmHn (   . ), NOx (   . ), сажі (   . ) та 

торговельної мережі - товарооборотність (   . ), обсяг реалізаної продукції 

(   . ), частка соціальних сортів продукції в товарообороті (   . ) і частота 

завозу хлібобулочних виробів (   . ). 

За рекомендацією експертів, екологічні фактори впливу на потік 

підприємства-виробника та торговельної мережі згруповано. Соціальні 
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фактори впливу підприємства виробника характеризуються якісними 

показниками, що ускладнює їх визначення. Будемо вважати їх вплив на 

логістичний товаротранспортний потік несуттєвим. Визначені фактори є 

величинами різної розмірності.  

Для того щоб перейти до безрозмірних величин та кількісно 

визначити вплив факторів на результативний показник, для 

мультиплікативних моделей доцільно використати детермінований 

факторний аналіз за допомогою методу логарифмування. Детермінований 

факторний аналіз для виначення впливу факторів застосовується тоді, коли  

їх зв’язок яких із вихідним показником є функціональним і може бути 

предствалений у вигляді алгебраїчної суми, добутку або частки  факторів. 

Застосуємо детермінований факторний аналіз для вимірювання впливу 

екологічних, економічних та соціальних факторів на ефективність 

товаротранспортного логістичного потоку. Для нівелювання дії кожного 

фактору застосовуємо їх логарифмування. Застосування детермінований 

факторного  аналізу дає можливість пропорційно розподілити загальний  

вплив окремих економічних, екологічних і соціальних факторів, а також 

визначити результативний показник: 

 

       
  

  
  

  
  
  

  , або          
    

    
  ;          

    

    
  ;        

    

    
  ,(2.6) 

 

де     – абсолютний приріст результативного показника; 

       – факторні показники; 

 
  

  
 – індекс фактору  ; 

  

  
 – індекс фактору  ; 

 
  

  
 – індекс фактору  . 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
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Таким чином баланс відхилень буде таким: 

 

                .     (2.7) 

 

Застосуємо морфологічну модель (2.5) для побудови оптимальної 

моделі логістичного товаротранспортного потоку ПАТ «Київхліб», що 

дозволить з’ясувати вплив кожного фактора на цей потік. При цьому 

доцільно  адаптувати  для ПАТ «Київхліб» морфологічну модель, яка матиме 

вигляд: 

[    .     .       .     .     .     .  ].                                     (2.8) 

 

де    .  - відстань від ПАТ «Київхліб» до торговельних підприємств,  

   .  - обсяг продукції ПАТ «Київхліб», яка перевезена автомобільним 

транспортом, обсяги викидів в атмосферу відпрацьованих газів - СO (   . ), 

СmHn (   . ), NOx (   . ), сажі (   . ). 

Нехай    .    ,    .    ,    .    ,    .    ,    .    ,    .    . 

Визначимо варіацію результативного показника (  ), спричинену дією 

всіх факторів і кожного окремо: економічних (   ) та екологічних (  д).  

Пропонуємо використовувати формули для нормування факторів:  

економічних 

       
  

  
  

  
  
  

 ,                                            (2.9) 

екологічних 

  д     
  

      д 

  д 

  
  
  

 .                                    (2.10) 

 

Результати оцінки нормованих економічних і екологічних факторів для 

ПАТ «Київхліб» у 2008–2016 рр. наведено в табл. 2.12. 
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Таблиця 2.12 

Результати оцінки нормованих економічних і екологічних факторів для ПАТ 

«Київхліб»,  2008–2016 рр 

Рік Значення показника 

 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6    , млн грн 

2008 0,38 1,48 1,98 1,71 0,30 1,00 7,68 

2009 1,00 0,40 1,47 1,57 1,00 1,20 9,98 

2010 2,38 1,00 1,20 0,43 1,00 1,30 11,52 

2011 1,88 1,72 0,92 1,00 1,17 1,00 15,36 

2012 0,75 1,93 1,15 0,86 1,52 0,50 24,58 

2013 1,50 0,60 1,96 0,71 0,70 1,00 27,81 

2014 0,50 1,00 1,49 2,29 0,87 0,55 30,98 

2015 0,38 1,58 1,00 0,43 1,61 1,00 35,22 

2016 1,00 0,49 1,01 1,00 1,00 0,55 39,45 

Джерело: розроблено автором згідно за оперативними даними ПАТ 

«Київхліб». 

 

Для проведення факторного аналізу та визначення структури 

взаємозв'язків між цими фактоами, здебільшого використовується стандартна 

програма STATISTICA 6.0, яка є програмним продуктом для статистичного 

аналізу. STATISTICA є статистичним пакетом, який найбільш динамічно 

розвивається та за багатьма рейтингами є світовим лідером на ринку 

статистичного програмного забезпечення. Пакет розроблено компанією 

StatSoft. Він реалізує функції аналізу даних, управління ними, одаржання 

даних, їх візуалізації із застосуванням статистичних методів.    

Враховуючи те, що між екологічними та економічними факторами 

існують складні взаємозв'язки, їхній вплив на ефективність логістичного 

товаротранспортного потоку є комплексним, а не просто сумою окремих 

впливів. Отже, для оцінки міри впливу на показник еколого-економічної 

ефективності товаротранспортного логістичного потоку кожного із введених 

у модель факторів при фіксованому положенні на середньому рівні інших 

факторів проведемо багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз. В 
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цьому випадку важливою умовою с відсутність функціонального зв'язку між 

досліджуєми екологічними і екологічними факторами. 

Математично завдання зводиться до знаходження рівняння регресії, 

яке якнайкраще відображує  зв'язок між факторними ознаками та 

результативними, тобто знайти функцію  ( 1, 2,....., )y f x x xn .  

Враховуючи те, будь-яку функцію багатьох змінних шляхом 

логарифмування можна звести до лінійного вигляду, рівняння множинної 

регресії будемо виражати у лінійній формі. Параметри рівняння обчислюють 

методом найменших квадратів, який є найпоширенішим методом 

регресійного аналізу. Метод застосовується для статистичного оцінювання 

параметрів регресійної моделі за емпірічними даними. Згідно з цим методом 

параметри моделі повинні відповідати такому рівнянню регресії, що 

забезпечує найменше значення суми квадратів відхилень емпіричних даних 

від тих, що обчислені за рівнянням регресії. Так, з двох наближень 

емпіричної функції, що задана у вигляді таблиці, кращим буде те, для якого 

сума квадратів відхилення має найменше значення.  Перевірка значимості 

знайдених параметрів моделі та її оцінка на адекватність реальній дійсності – 

здійснюється за допомогою F- критерію Фішера та t- критерію Ст’юдента. 

Отже, у результаті проведення багатофакторного регресійного аналізу 

отримали рівняння регресії, яке показує залежність ефективості 

товаротранспортного потоку (  ) від  економічних (      ) та  екологічних 

              факторів з їх ваговими характеристиками.  

 

1 2 3 4 5 679,8 6,0 9,5 4,1 10,3 1,8 27,6Y X X X X X X              .           (2.11) 

 

Коефіцієнти регресії по економічним факторам мають додатні 

значення, що характеризує прямий зв’язок збільшення, тобто  економічного 

ефекту. Тим часом екологічні  фактори мають суттєвий негативний вплив на 

ефективність доставки продуції, що пояснюється збитками для довкілля.  
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Візуальний аналіз поля розсіювання досліджуваного фактору 

(зменшення викидів) дає підстави для висновку щодо нелінійного характеру 

залежності екологічних збитків товаротранспортного потоку від суми 

витрачених коштів на доставку продукцї (рис. 2.10).  

 

Рис. 2.10. Залежності екологічних збитків товаротранспортного потоку 

від обсягу витрачених коштів,  тис. грн 

 

Високий коефіцієнт детермінації     означає кращу відповідність моделі 

вихідним даним. Він становить 0,891075, або приблизно 89,1%.  Підтверджує 

адекватність моделі в цілому ( 1,285 0,499Т крF = > F = ) та статистичну 

значущість коефіцієнтів регресії (      р        р). Модель регресії можна 

використати для прогнозування зміни обсягу викидів у наступні роки з 

урахуванням суми виділених на це коштів. Аналіз кореляційної матриці 

свідчить, що всі фактори мають тісний зв'язок. 

Проведення факторного аналізу є пердумовою оптимізації логістичного 

процесу доставки продукції з урахуванням екологічних вимог, що дозволить 

забезпечити ефективне реагування на впливи на довілля під час доставки 

хлібобулочної продукції та уникнути екологічних загроз. 
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Висновки до  розділу 2 

 

Сучасний стан товаротранспортних потоків на підприємствах 

хлібопекарської галузі характеризується оптимальним формуванням 

ресурсної бази логістичного потоку підприємств, що забезпечує безперебійну 

доставку продукції у обсягах та якості, визначених вимогами споживача. 

Досліджені тенденції зміни обсягу і структури ресурсної бази логістичних 

товаротранспортних потоків визначили умови забезпечення регулярного 

надходження продукції від підприємства-виробника до споживача. 

Галузь по виробництву хліба і хлібобулочних виробів в Україні 

представлена великою кількістю підприємств різної форми власності і 

господарювання, обсягами виробництва.  Ресурсною базою формування 

логістичних товаротранспортних потоків підприємств хлібопекарської галузі 

в Україні є найбільші заводи по виробництву хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів, які займають не більше ніж 3% ринку переробної 

галузі. Місцем найбільшої концентрації підприємств по виробництву хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів є центральні регіони України – 

Харківська і Київська області та м. Київ. Досліджуючи основні позиції 

підприємств, які працюють на ринку м. Києва та Київської області, слід 

зазначити, що близько 83% ринку належить підприємствам, середньодобова 

потужність яких становить близько 440 тис. т на добу.  

Формування бази та господарська діяльність підприємства 

перебувають у тісному зв’язку і характеризуються кількістю виробленого та 

спожитого продукту. Аналіз особливостей реалізації продукції визначив її  

нетривалий термін реалізації, внаслідок чого виробники мають можливість 

реалізувати хлібобулочні вироби тільки у своєму регіоні – географічне 

розширення реалізації збільшує транспортні витрати, що призводить до 

збільшення негативного впливу на довкілля. Якщо продукцію доводиться 

везти далі ніж на 100-150 км, вона стає нерентабельною з одночасним 

підвищенням екологічних збитків. Підприємства хлібопекарської галузі не 



122 

 

 

враховують екологічні фактори при формуванні логістичних 

товаротранспортних потоків. 

Для підприємств по виробництву хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів характерна розгалужена система торговельної мережі для реалізації 

продукції. Ресурсна база для формування логістичного потоку має широкий 

географічний спектр території, що ускладнює формування меж 

товаротранспортного потоку. Для оцінки взаємозв'язку між пропозицією 

підприємства по виробництву хліба, хлібобулочних та борошняних виробів 

(кількість виробленої продукції) і попитом цієї продукції, тобто початком і 

кінцем товаротранспортного потоку, побудована просторова гравітаційна 

модель, яка дозволяє визначити ефективність взаємодії підприємства 

виробника та підприємства торгівлі та умовно розділити їх на зони розподілу 

для доставки продукції. Перша зона характеризується максимальним 

економічним ефектом для підприємства, але мінімальною соціальною 

складовою для населення, що проживає в районі через незручність 

розташування. Друга зона - середнім економічним та соціальним ефектом, 

тобто задовольняються частково потреба споживачів та забезпечується 

частковий економічний ефект для виробника. Третя - максимальним 

соціальним ефектом, але мінімальним економічним ефектом для 

підприємства – витрати збільшуються в порівнянні з першою зоною 

доставки.  

Оптимізаційною задачею розподілу логістичного товаротранспортного 

потоку є доставка необхідної продукції в необхідній кількості в зазначений 

час в потрібний магазин при мінімізації витрат на розподіл. Проведений 

факторний аналіз товаротранспортних потоків підприємств по виробництву 

хліба, хлібобулочних та борошняних виробів згідно екологічних вимог 

дозволив визначити факторні параметри оптимізації логістичного процесу 

згідно екологічних вимог, що дозволить забезпечити ефективне реагування 

на доставку продукції, своєчасного знешкодження екологічних загроз.  
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Сформовано оптимальний набір факторів у вигляді морфологічної 

моделі. Обсяг і структура логістичних товаротранспортних потоків 

підприємства формують множину екологічних, економічних та соціальних 

факторів. Економічні фактори змінюються в залежності від обсягів 

виробництва та реалізації продукції, відстані від виробника до підприємства 

реалізації тощо. Екологічні фактори товаротранспортного потоку однакові як 

для підприємства виробника, так і для торговельної мережі. Соціальні 

фактори впливу є якісними та їх вплив є не суттєвим. Аналіз кореляційної 

матриці показує, що всі фактори мають тісний зв'язок. Отриману модель 

регресії доцільно використати для прогнозування зменшення обсягу викидів 

в атмосферне повітря в майбутньому з урахуванням величини виділених 

коштів.  
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ  ЛОГІСТИЧНИХ ТОВАРОТРАНСПОРТНИХ 

ПОТОКІВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ     

НА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАДАХ 

 

3.1. Розробка і впровадження оптимізаційної моделі організації 

еколого-логістичних товаротранспортних потоків підприємств 

 

 

З метою оптимізації еколого-логістичних товаротранспортних потоків 

підприємств з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 

здебільшого розробляють класичну транспортну задачу. Для класичних 

транспортних задач критерієм оптимальності є вартість перевезень або час, 

витрачений на них. У кожній задачі лінійного програмування для 

підприємств хлібопекарської галузі слід враховувати особливості 

виробництва та використання продукції, а також умови, які можуть впливати 

на хід виробництва. В  іншому разі модель задачі може бути розв’язана, а її 

результати не виявляюься придатними для використання. Таким чином, 

пошук найкращого (оптимального) плану (варіанта) простим перебором і 

порівнянням усіх можливих планів стає вкрай непосильним завданням, тому 

що на складання одного варіанта плану витрачається надто багато часу. Як 

відомо, до класу оптимізаійних задач лінійного програмування відносять 

транспортні задачі, як задачі вибору оптимального варіанта доставки  товару 

від одного або декількох виробників продукції в декілька пунктів її 

споживання з урахуванням різних обмежень і можливостей. Використання 

результатів транспортних задач для підприємств хлібопекарської галузі   дає 

могу зменшити транспортні витрати на 10–30 %. Зазвичай математичну 

модель розглядають як модель розподільної задачі лінійного програмування. 



125 

 

 

Стосовно підприємств хлібопекарської галузі групи транспортних 

задач за постановкою варто розділити на: 

1. Задачі мінімізації вартості перевезень товару від пунктів 

виробництва до пунктів споживання. 

2. Задачі мінімізації довжини маршруту в перевезеннях від одного 

постачальника до кількох споживачів. 

3. Задачі мінімізації тривалості перевезення товару від пунктів 

виробництва до пунктів споживання та ін. 

З часом сфера застосування транспортної моделі розширюється, а сама 

вона удосконалюється й  інтегрується з іншими моделями, передусім зі сфери 

виробництва та еколого-логістичних товаротранспортних потоків. 

Послідовність процедури оптимізації логістичного товаротранспортного 

потоку наведено на рис.3.1 

 

Рис. 3.1.  Схема етапів оптимізації логістичного товаротранспортного потоку 

підприємств хлібопекарської галузі 

Джерело: розроблено автором.  

Визначення необхідності прийняття стратегічних управлінських рішень 

щодо оптимізації товаротранспортних потоків у логістичній системі 

підприємства 
Етап 1 

Побудова вихідної схеми транспортування продукції, враховуючи 

координати пунктів доставки та обсяг товаротранспортних потоків 

Етап 2 

Формування матриці відстаней, використання пального при формуванні 

оптимальних маршрутів 

Етап 3 

Визначення оптимальних маршрутів перевезення продукції на основі 

імітаційного моделювання 
Етап 4 

Оцінка результативності прийняття рішення щодо оптимізації логістичних 
товаротранспортних потоків підприємства 

Етап 5 
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Для побудови моделі оптимізації товаротранспортного потоку доставки 

продукції підприємств хлібопекарської галузі нами використано критерії 

ефективності логістичного товаротранспортного потоку (формула 1.3), яка   

включає в себе показники економіко-екологічної та соціальної  оцінки.  До 

економічних слід віднести такі: обсяг товарних виробів та їх вартість; 

кількість транспортних засобів для доставки товару, вартість доставки 

продукції;  кількість працівників, залучених до доставки, та  трудомісткість 

їх праці.  Економічним ефектом логістичного управління є зменшення 

питомих сукупних витрат щодо руху товару, часу поставок і забезпечення їх 

надійності. Отже, критерій економічної ефективності доцільно визначати як 

функцію 

          
     

     
      

      (3.1) 

 

де   
      

  – витрати, пов’язані із завантажуванням, транспортуванням 

та розвантажуванням продукції.  

Екологічні критерії включають кількісні показники викидів речовин в 

атмосферу при транспортуванні продукції, відходів та системи їх рециклінгу. 

В окрему групу показників варто виділити вплив на довкілля внаслідок руху 

фінансових та інформаційних потоків. Джерелом екологічного ефекту 

логістичного управління є скорочення питомих сукупних впливів на 

навколишнє середовище, зменшення «екологічного сліду» підприємства, 

забезпечення ресурсо- та енергозбереження. Отже, критерій екологічної 

ефективності можна розглядати як функцію  

 

          
      

      
       

      (3.2) 

 

де   
       

   – витрати, пов’язані зі збитками, заподіяними довкіллю під 

час завантажування, транспортування та розвантажування продукції.  

 

Соціальні показники визначають ступінь задоволення споживачів, що є 

основним завданням розподільчої логістики. Максимальне задоволення 
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запитів споживачів досягається, у першу чергу, мінімальною вартістю 

виробів за умови додержання вимог щодо якості хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів. Отже, критерій соціальної ефективності доцільно 

визначати як функцію 

 

          
       

       
        

  ,      (3.3) 

 

де   
        

  – витрати, пов’язані з якістю продукції та доставки, 

забезпечення високого рівня задоволення запитів споживачів та ін.  

 

Пошук ефективного рішення для досягнення оптимального ефекту є 

багатокритеріальною задачею. Для йїї розв’язання варто застосувати метод 

Парето, який передбачає визначення інтегрального критерію оптимальності 

як суми окремих часткових критеріїв зі змінними вагами за обов'язкової 

участі фахівців / підприємців / експертів. Такі методичні підходи часто 

вважаються найкращими. Перевагою є те, що одержувана альтернатива 

свідомо ефективна  [61]. Проте існують додаткові припущення, які не завжди 

виправдані з математичного погляду, сума часткових критеріїв із 

коефіцієнтами важливості є адитивною функцією цінності. Для того щоб 

вона правильно відображала систему переваг підприємця, необхідно, щоб 

критерії оцінки були взаємно незалежні.  

Отже, модель оптимізації еколого-логістичних товаротранспортних 

потоків підприємств хлібопекарної галузі доцільно визначати як адитивну 

функцію з ваговими коефіцієнтами показників екологічної, економічної та 

соціальної ефективності: 

 

                          (3.4) 

                 (3.4) 
 

де    інтегральний показник ефективності організації еколого-

логістичних товаротранспортних потоків підприємств хлібопекарної галузі; 

     показник економічної ефективності системи;  
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     показник екологічної ефективності логістичної системи; 

     показник соціальної ефективності логістичної системи; 

         - вагові коефіцієнти важливості кожного показника.   

 

На основі інтегрального показника ефективності організації еколого-

логістичних товаротранспортних потоків слід вибирати канал розподілу 

продукції. Прямий розподіл хліба та хлібобулочних виробів через власну 

торговельну мережу доцільний, якщо велика кількість хлібопекарської 

продукції і одержаний дохід дозволяє врівноважити витрати на прямий збут. 

Такий розподіл зумовлює наявність достатньої мережі власних об’єктів на 

ринках, де реалізується товар. Прямий розподіл можливий при високій 

концентрації ринку та споживачів на відносно невеликій території. Також 

його варто застосовувати за умови, якщо доставка і продаж  товару потребує 

високоспеціалізованого сервісу або ціна постійно коливається, та є потреба 

щоразу враховувати специфіку експлуатації.  

У результаті досліджень встановлено, що для підприємств з 

виробництва  хліба, хлібобулочних і борошняних виробів послуги 

посередника виправдані тоді, коли ринок горизонтальний, є розгалудженим 

географічно, вимагає створення потужної збутової мережі або збут вимагає 

великих транспортних витрат, чи ринок вивчено недостатньою мірою і 

власних коштів у виробника також недостатньо. Таким чином, оптимізаційна 

логістична модель розподілу товарного потоку для підприємства з 

виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів з врахуванням 

формули (3.4) має вигляд 

 

                       

                                            

         
      

           ̅̅̅̅ ̅

         
       

           ̅̅̅̅ ̅

         
        

           ̅̅ ̅̅ ̅̅ }
 
 

 
 

   (3.5), 
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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. Показники застосовуються згідно схеми 

аналізу екологічних аспектів ланок логістичного товаротранспортного 

потоку (рис.1.6). 

Показник економічної ефективності системи    визначається, як  

функція   змінних, які утворюють план       
      

   витрат щодо 

розподілу та доставці хліба, хлібобулочних і борошняних виробів. Показник 

екологічної ефективності логістичної системи    є функцією   параметрів, які  

формують план витрат       
       

 , спрямованих на  зниження 

антропогенних впливів на довкілля при доставці хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів.  Показник соціальної ефективності логістичної системи 

   є функцією   параметрів, які  формують план витрат  
      

        
 , 

спрямованих на  покращення якості доставки  хліббобулочних виробів.  

     
      

        
       

        
        

    – функції відповідних змінних  

  
      

 ,   
       

 ,   
        

 .  Їх значення обмежуються величинами         . 
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Якщо у формулі (3.5) кожна з функцій        ̅̅̅̅ ̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅   лінійна, то 

рішення доцільно знаходити методами лінійного програмування.  

Цільова функція є адитивною функцією з ваговими коефіцієнтами. 

Вона характеризує ефективність логістичної системи збуту хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів. При цьому вирішується задача  

мінімізації витрат підприємства при розподілі товаротранспортного потоку за 

еколого-економічними показниками. Оптимізаційна задача організації 

еколого-логістичних товаротранспортних потоків підприємств з виробництва 

хліба, хлібобулочних і борошняних виробів полягає в 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.  

Застосуємо отриману оптимізаційну модель для підприємств ПАТ 

«Київхліб». Із хлібзаводів ПАТ «Київхліб» (З1,…,З9) хлібобулочна продукція 

щоденно відвантажується на об’єкти торговельної мережі  ПАТ «Київхліб»,  

а саме М1  - супермаркет, М2 - мінімаркет, М3 - невеликі продовольчі 

магазини,  М4 - власні кіоски. Витрати на перевезення однієї партії від 

заводів до торговельних майданчиків наведено в табл. 3.1.  

 Таблиця 3.1. 

Транспортні витрати перевезення продукції на торговельні майданчики ПАТ 

«Київхліб», тис. грн 

Виробничий майданчик 

 

Торговельні майданчики 

М1 М2 М3 М4 

Виробничий цех № 1 (З1) 2,5 4,0 1,5 2,0 

Виробничий цех № 3 (З2)  2,0 3,0 3,0 2,5 

Виробничий цех № 4 (З3)  4,0 3,5 5,0 3,0 

Виробничий цех № 7-8-9 (З4)  3,0 2,5 2,0 1,0 

Виробничий цех № 12 (З5) 0,5 1,5 1,0 3,0 

Білоцерківський хлібозавод  (З6)  1,1 1,2 1,9 6,0 

Макарівський хлібозавод (З7)  1,4 1,5 1,7 4,5 

Фастівський хлібозавод  (З8 ) 2,0 3,5 1,5 2,0 

Сквирський хлібозавод  (З9 ) 2,7 4,5 1,3 2,5 
Джерело: узагальнено автором на основі оперативних даних хлібозаводів. 
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Виробничі потужності хлібзаводів становлять, відповідно: 100,  190, 

160, 108, 104, 105, 174, 170 і 108 тис одиниць хлібобулочних виробів у рік. 

Потреба торговельних майданчиків у хлібобулочній продукції дорівнює 

відповідно 290, 320, 150 і 270 тис. одиниць. Хліб перевозять партіями  

залежно від типу транспортного засобу –  від 1400 до 2000 одиниць. 

Екологічні збитки на доставку продукції розраховано згідно з 

Директивами 2009/33/EU Європейського парламенту і Ради ЄС від 23 квітня 

2009 року щодо впровадження екологічно чистих і енергоефективних 

автотранспортних засобів в таб. 3.2. 

Таблиця 3.2. 

Екологічні збитки внаслідок перевезення продукції торговельні майданчики 

ПАТ «Київхліб», грн 

Виробничий майданчик 

 

Торговельні майданчики 

М1 М2 М3 М4 

Виробничий цех № 1 (З1) 625,74 698,86 546,71 148,89 

Виробничий цех № 3 (З2) 275,87 335,37 376,22 343,36 

Виробничий цех № 4 (З3) 293,04 148,89 388,94 201,28 

Виробничий цех № 7-8-9 (З4) 292,45 190,03 236,21 107,74 

Виробничий цех № 12 (З5) 91,46 212,53 174,64 395,16 

Білоцерківський хлібозавод (З6) 61,27 97,68 165,76 385,10 

Макарівський хлібозавод (З7) 222,00 246,86 244,20 399,60 

Фастівський хлібозавод (З8) 249,53 281,79 130,24 124,62 

Сквирський хлібозавод (З9) 150,07 203,65 100,64 141,49 
Джерело: узагальнено автором на основі оперативних даних хлібозаводів. 

 

Зазначимо, що кількість постачальників хліба ПАТ «Київхліб» – 

виробничих заводів  дорівнює 9, а кількість споживачів хліба – торговельних 

майданчиків – 4. Загальні виробничі потужності постачальників становлять 

1219 тис. одиниць хліба, хлібобулочних і борошняних виробів,  попит 

споживачів –  1030  тис. одиниць. Отже, виробничі потужності достатні для 

забезпечення наявного попиту, тобто  задача має розв’язок. 

Потрібно визначити оптимальний план постачання хлібобулочних 

виробів для торговельних майданчиків за умови мінімізації загальних 
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транспортних витрат та розрахувати оптимальний план постачання за умови 

мінімізації екологічних збитків підприємства. Вибір остаточного 

оптимального плану доставки можливий за інтегральним показником 

ефективності організації еколого-логістичних товаротранспортних потоків 

підприємств хлібопекарної галузі (3.5). Вагові коефіцієнти кожного 

показника 321 ,,   визначаємо експертним оцінюванням.  Вихідна 

інформація наведена на рис.3.2. 

 

Хлібобулочні заводи, 

їх виробнича потужність 

Маршрути, 

транспортні тарифи 

Торгівельні майданчики, 

їх попит 
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18 

   25   М–1 

8 

 

      40  

    40     
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   60      

 
З–2 

24 

 50   50    

     30  М–3 
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   55  20   

   35       

     65 30  М–4 
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28 

  30     

  45       

       М–5 

25 

 

         

          

Рис. 3.2. Інформація до задачі про оптимізацію плану перевезень хліба  

 

Оскільки показник соціальної ефективності логістичної системи ( Сk ) 

найчастіше має якісну оцінку, для подальшого дослідження враховуватимемо 

тільки економічний ( Еk ) та екологічний ( Дk ) показники  ефективності 

логістичної системи. Отже, економіко-екологічна математична модель (3.5) 

матиме вигляд системи, яка складається з двох рівнянь із своїми 

обмеженнями.  
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.           (3.6) 

 

Далі введемо позначення невідомих: ijx  – обсяг перевезень продукції 

(у тис. одиниць) від i -го постачальника до j -го споживача ( 4,1i ; 9,1j

); Ek  – загальні транспортні витрати (тис. грн), що відповідають плану 

перевезення продукції, 
Дk   – загальні екологічні збитки (тис. грн), що 

відповідають плану перевезення продукції.  

Побудову оптимального плану постачання будемо здійснювати окремо 

для економічного ( Ek ) та екологічного ( Дk ) показників. За наведених 

позначень і наявних вихідних даних модель задачі для економічного 

показника передбачає мінімізацію загальних витрат на перевезення хліба 

 

14131211 0,25,10,45,2 xxxxkE  24232221 5,20,30,30,2 xxxx 

 34333231 0,30,55,30,4 xxxx  44434241 0,10,25,20,3 xxxx

 54535251 0,30,15,15,0 xxxx  64636261 0,69,12,11,1 xxxx  

 74737271 5,47,15,14,1 xxxx  84838281 0,25,15,30,2 xxxx  

min5,23,15,47,2 94939291  xxxx  

 

Модель задачі для екологічного показника передбачає мінімізацією 

екологічних витрат на перевезення хліба 

 

14131211 149,0547,0698,0625,0 xxxxkД  24232221 343,0376,0335,0275,0 xxxx 

 34333231 201,0388,0148,0293,0 xxxx  44434241 107,0236,0190,0292,0 xxxx

 54535251 395,0174,0212,0091,0 xxxx  64636261 385,0165,0097,0061,0 xxxx  

 74737271 399,0244,0246,0222,0 xxxx

 84838281 124,0130,0281,0249,0 xxxx  
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min141,0100,0203,0150,0 94939291  xxxx  

за обмежень: 

а) щодо потужностей постачальників: 





9

1

4,1,
j

iji ixy  

2900 1  y , 3200 2  y , 1500 3  y , 2700 4  y ; 

б) щодо попиту споживачів: 

9,1,
4

1




jxv
i

ijj  

1001 v , 1902 v , 1603 v , 1084 v , 1045 v , 1056 v ,  

1747 v , 1708 v , 1089 v ; 

в) щодо невід’ємності основних змінних, які показують обсяги 

перевезення за відповідними маршрутами: 

 

)5,1;3,11(0  jxij . 

 

Зазначимо, що вимога невід’ємності допоміжних змінних iy  ( 4,1i ) 

зайва через невід’ємність кожної з основних змінних ijx  ( 4,1i ; 9,1j ), 

оскільки загальний обсяг вивезеної від постачальника продукції є сумою 

обсягів перевезення продукції від цього постачальника до кожного 

споживача.  

Оптимальні плани перевезення з урахуванням результатів оптимізації 

кожної моделі будемо вибирати відповідно вагових коефіцієнтів важливості 

економічного та екологічного показників ( 21, ), які визначаються 

експертами підприємства. Розроблені рекомендації щодо оптимізації плану 

перевезення наведено в табл. 3.3. 
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Таблиця 3.3 

Рекомендації для  підприємств ПАТ «Київхліб» щодо вибору плану 

доставки продукції 

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. 

 

Модель придатна для вихідного руху матеріальних потоків (логістика 

прямого напрямку) і зворотного потоку – назад по ланцюжку поставок 

(оборотна логістика, або логістика хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів). Запропонована нами модель відображує  взаємозв’язок між вхідним 

рухом матеріальних потоків, вихідними економічними показниками та 

грошовою вартістю з урахуванням впливу логістичної діяльності на основні 

параметри зовнішнього середовища. 

Результати аналізу моделювання доставки хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів свідчать, що для доставки  хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів для торговельних майданчиків  першої зони, відповідно 

розробленої нами гравітаційної моделі, доцільно обирати план перевезень, 

оптимальний за економічними показниками. Для торговельних майданчиків 

третьої зони доцільно обрати оптимальний план доставки за екологічними 

показниками. Тим часом для торговельних підприємств другої зони 

оптимальним є компромісний план доставки хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів. Такий підхід дає змогу сформувати мережу каналів 

розподілу для постачання продукції з мінімізацією витрат для підприємств, 

споживачів та шкідливого впливу на довкілля. Питання формування такої 
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мережі для управління товаротранспортними потоками підприємств з 

використанням сучасних інформаційних систем буде розглянуто в 

наступному підрозділі. 

 

 

3.2. Використання сучасних інформаційних систем для управління 

товаротранспортними потоками підприємств 

 

 

Потоки інформації нерозривно пов'язані з логістичними 

товаротранспортними потоками. Часто саме інформаційні технології дають 

змогу зробити логістичні процеси ефективнішими та гнучкішими. В Україні 

використовуються різні автоматизовані інформаційні системи для кожного 

виду транспорту. В автотранспортній логістиці поширені інформаційно-

технологічні системи, наведені в табл. 3.4. [151] 

Управління товаротранспортним потоком передбачає координацію 

роботи всіх підрозділів, залучених у виробництво й реалізацію продукції та 

обмін інформацією у процесі виконання різних логістичних операцій. 

Інструментом, який дає можливість супроводжувати потік на всіх етапах 

його просування є імітаційне моделювання, засноване на відтворенні процесу 

функціонування системи з урахуванням взаємодії із зовнішнім середовищем 

за допомогою сучасних інформаційних засобів.  

Використання в інформаційних технологіях  імітаційного моделювання 

пов’язано із розвитком систем моделювання. Застосування сучасних 

інформаційних технологій з розвинутим графічним інтерфейсом та 

мультимедійними засобами, що підтримують анімацію в реальному часі, є 

потужним аналітичним засобом для об’єктно-орієнтованого програмування, 

конструювання моделей,  та інтерпретації вихідних результатів, Internet-

рішень тощо. 
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Таблиця 3.4 

Інформаційно-технологічні системи для управління товаротранспортними 

потоками підприємств 

Система Характеристика, можливості Вирішення завдань 

Системи 
інтернет та GPS 

Створення і використання 
електронних каталогів, 

оперативні відомості про види  

вантажопотоків, перевізників 

тощо   

Забезпечення зв'язку між  
учасниками  

САПР 
Електронний 

обмін даними  

Оптимізація комунікацій між 
постачальниками і 

споживачами, електронний 

документообіг   

Диспетчеризація 
вантажоперевезень, 

оптимізація маршрутів 

Project 

Прийняття 
оптимальних 

рішень 

Імітація поведінки 

постачальника і споживача в 
ухваленні рішень 

Вибір транспортного 

засобу, оптимального  
маршруту та   розміру 

партії, вибір перевізників 

тощо  

Acess 

Автоматизація 
та 

комп'ютеризація 

Програмне забезпечення з 

використання баз даних,  
прийняття управлінських 

рішень, забезпечення 

специфікацій, проведення 

розрахунків 

Управління 

товаротранспортним 
потоком, автоматизація 

управління, прискорення 

розрахунків за перевезення 

та додаткові послуги 

Джерело: систематизовано автором за данимии хлібозаводів. 

  

Імітаційне моделювання дає можливість не тільки адекватно 

відображувати логічну структуру модельованої системи, динаміку взаємодії 

її складових елементів у процесі функціонування. Для побудови імітаційної 

моделі підприємства з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів доцільно провести структурний аналіз системи, що моделюється, і 

розробити функціональні моделі, які  відображають динамічні функціональні 

блоки системи. Інформаційною базою є вибір інформативних (інтеграційних) 

характеристик логістичного товаротранспортного потоку, способів його 

реалізації та аналізу.  

Базовими концепціями застосування імітаційного  моделювання в 

логістиці є системна динаміка, агентне моделювання, дискретні і динамічні 
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системи та мережі. У середовищі інформаційних технологій налічується 

велика кількість програмних засобів, які дають змогу полегшити розробку 

імітаційних моделей і проведення  експериментів з ними (табл.3.5).  

 

Таблиця 3.5 

Інструментальні рішення базових концепцій імітаційного  

моделювання в логістиці за допомогою інформаційних систем 

Системна 

динаміка 

Агентне 

моделювання 

Дискретні 

системи 

Динамічні 

системи 

Мережі 

 

VenSim, 
iThink, 

PowerSim, 

AnyLogic, 

Stella, 
ModelMaker 

AnyLogic 
Swarm,   

RePast 

GPSS, Simula, 
Arena, 

AutoMod, 

AnyLogic, 

Extend, 
ProModel, 

QUEST, 

Simfactory, 
II.5, 

Simple++, 

eM-Plant, 

Taylor ED, 
Witness 

Matlab 
 

ARIS 

Джерело: систематизовано автором.  

 

При побудові моделі необхідно враховувати вплив природних факторів 

у вигляді сукупності імітаційних моделей зовнішніх чинників. На рис. 3.3 

відображено систему управління інформацією у вигляді функціональних 

блоків логістичного товаротранспортного потоку.  За нею можна визначити 

вхідні та вихідні інформаційні потоки, а також основні чинники, що 

впливають на побудову імітаційної моделі.  

На вході вказано потребу в продукції, адже у розробленні маршруту 

зацікавлені щонайменше дві сторони – підприємство виробник і споживач. 

На виході – еколого-економічні та соціальні показники. 
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Рис. 3.3. Система управління інформацією в логістичному 

товаротранспортному потоці  підприємства з виробництва хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів  

Джерело: розроблено автором.  

 

Для вибору найкращого інструментального рішення імітаційного  

моделювання логістичного товаротранспортного потоку підприємств з 

виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів детальніше 

проаналізуємо найпоширеніші програмні засоби для розробки імітаційних 

моделей.  

Для моделювання систем із дискретними подіями та дискретно-

подієвого моделювання найчастіше використовують програмні продукти 

Arena, GPSS, Extend, SimProcess, AutoMod, PROMODEL, Enterprise Dynamics, 

FlexSim, eMPlant тощо. Основна парадигма даного підходу полягає в 

використанні транзактів, що відображають динамічні об'єкти моделювання 

(заявки), і блоків-об'єктів, що обробляють ці заявки.Транзакти відображають 

Задоволення 
потреб 

Економічні 

Соціальні Екологічні 

Контроль 
інформаційного потоку 

 

Фінанси  

Конкуренто-
спроможність 

Стан доріг  

Логістичний 

товаротранспортний потік 
Потреба 

Сервіс  Технічні 

можливості 

Погодні 

умови 

Попит  Інфраструктура 
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динамічні об’єкти моделювання (заявки), а блоки — об’єкти,  які обробляють 

ці заявки.  

Методом вивчення і моделювання систем, які характеризуються 

циклами обернених зв’язків у складних причинних залежностях їхніх 

параметрів, є системна динаміка. Ці моделі краще застосовувати для 

корпоративного моделювання й аналізу політики управління корпорацією, 

соціальними та економічними системами, в екології тощо. Основними 

інформаційними програмними продуктами цього виду моделювання є  

VenSim, PowerSim, Stella, ModelMaker AnyLogic тощо. Область моделювання 

динамічних систем – управління фізичними, механічними системами, 

системою обробки сигналів тощо.  Основним програмним продуктом є 

програмний пакет Matlab.  

Під агентним моделюванням слід розуміти активний об’єкт, який може 

взаємодіяти з іншими агентами і з середовищем. Багатоагентське 

моделювання дозволяє вивести характеристики цілого (множина агентів) із 

сукупності локальних систем і характеристик окремих активних елементів 

цілого, що розподілені в середовищі. Існує кілька експериментальних 

інформаційно-аналітичних систем, які підтримують  моделювання в цій 

галузі, а саме Swarm,  RePast, AnyLogic.  

Для більшості інструментальних рішень імітаційного  моделювання 

найчастіше використовується програмний продукт AnyLogic, розроблений на 

основі сучасних концепцій інформаційних технологій і результатів 

досліджень теорії систем та об’єктно-орієнтованого моделювання. Цей 

продукт дає змогу розробникам моделей організувати логіку мислення, 

структурувати розробку, спростити та прискорити створення моделей.  

Активний об’єкт AnyLogic має особливі функції, що взаємодіють із 

середовищем. Він може включати в себе будь-яку кількість активних 

об’єктів. Графічне середовище моделювання AnyLogic підтримує 

проектування, розробку, документування моделі, виконання  комп’ютерних 

експериментів з нею, передбачає різні види аналізу. В результаті користувач 
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може будувати моделі відповідно визначеним завданням, поєднувати їх при 

створенні нової моделі, використовувати раніше розроблені модулі, які 

зібрані у бібліотеки, доповнювати й будувати свої бібліотеки модулів.  

Аналіз свідчить про низьку ефективність використання інформаційних 

систем на підприємствах хлібопекарської галузі. Вважаючи на те, що  ПАТ 

«Київхліб» є найпотужнішим підприємством по забезпеченню 

хлібобулочною продукцією населення м. Києва та Київської області, рівень 

комп’ютеризації підприємства та застосування сучасних інформаційних 

систем недостатній для провадження ефективної логістичної діяльності. 

Також є потреба в кваліфікованих кадрах для впровадження еколого-

економічних логістичних моделей.     

Серед інших хлібзаводів групи IV сучасним ідприємством із високим 

рівнем автоматизації як технологічних процесів, так і логістичних процесів є 

СП «Київський обласний хлібопекарський комплекс». Підприємство має 

сучасне комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення для 

автоматизації логістичної діяльності. Проте, існуючі підходи до управління 

товаротранспортним потоком не враховують впливу на довкілля та 

екологічні збитки підприємства.   

Інші представники групи IV не мають власних інформаційних систем 

для управління товаротранспортними потоками підприємства. Досвід 

використання екологічних показників при оптимізації логістичних 

товаротранспортних потоків на підприємствах з виробництва хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів відсутній.  Для формування мережі 

каналів розподілу постачання хліба, хлібобулочних і борошняних виробів і 

управління інформацією логістичного товаротранспортного потоку для ПАТ 

«Київхліб»  запропоновано імітаційну модель оптимального постачання 

продукції за умови  задоволення потреб споживачів та обов'язкового 

виконання екологічних вимог. 

Імітаційна модель маршруту перевезення продукції підприємств 

хлібопекарської галузі та його оптимізація побудована за допомогою 
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програмного продукту AnyLogic 6.4.2. Код програмного модулю, діаграми 

логістичного процесу та етапи побудови моделі наведено в додатку Н.  

Отриману імітаційну модель товаротранспортного потоку ПАТ 

«Київхліб» у візуальному відображенні представлено на рис. 3.4.  

Рис. 3.4.  Імітаційна модель у візуальному відображенні 

      Джерело: розроблено автором з використанням програми AnyLogic 6.4.2. 

 

Формування маршруту та його оптимізація за імітаційною моделлю 

дало змогу обрати план перевезень із врівноваженими економічними та 

екологічними ваговими  коефіцієнтами. За допомогою цього плану 

оптимізовано маршрути доставки хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 

ПАТ «Київхліб».  На рис. 3.4 представлено приклад оптимізації маршруту 

доставки продукції виробничого цеху № 12 ПАТ «Київхліб». Довжина 

маршруту – 104 км, час у дорозі – 55 хв.    

Граф маршруту для визначення часових проміжків між точками 

реалізації продукції, відстані й відповідні розрахунки представлено в додатку 

Н. Для перевірки одержаних результатів оптимізації маршруту 

товаротранспортного потоку ПАТ «Київхліб» доцільно провести імітаційний 

експеримент для вивчення закономірностей функціонування потоку, його 

характеристик з урахуванням заданих обмежень і цільових функцій. 
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Умовні позначення: 
А, Б, В – торговельне підприємство; А – обслуговує один транспортний засіб, 

Б і В – обслуговує два транспортних засоби. 
Рис. 3.5. Карта маршруту доставки продукції ПАТ «Київхліб» до 

споживачів (виробничий цех № 12), 2017 р. 

Джерело: складено автором на основі оперативних даних ПАТ 

«Київхліб»  

 

Відповідно до розрахунків за імітаційною моделлю нами 

запропоновано оптимальний маршрут: (1,2), (2,4), (4,6), (6,3), (3,5), (5,1). 

Тривалість руху на маршруті – 45,5 хв, що зменшує час експлуатації 

транспортного засобу для доставки хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів на 9,5 хв або на 17 %. Відповідно це зменшує транспортні витрати та 

знижує рівень викидів забруднюючих речовин.  

Графічним зображенням материалопотока на даній ділянці траси є 

епюра матеріалопотоку. За допомогою цієї епюри будується наочна схема 

переміщення вантажів між пунктами відправлення та призначення, 

визначається транспортна робота, встановлюється найбільш вигідне 

розташування стоянок транспорту. Особливе значення епюра 

матеріалопотоку має для розробки маршрутів роботи транспорту, 

забезпечення найбільшої продуктивності транспортних засобів і зниження 

вартості доставки продукції. Епюра матеріалопотоку доставки продукції 
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ПАТ «Київхліб» до споживачів (виробничий цех № 12), 2017 р. приведена на 

рис.3.6. 

 

Рис 3.6. Епюра матеріалопотоку доставки продукції ПАТ «Київхліб» до 

споживачів (виробничий цех № 12), 2017 р. 

 

Скориговані витрати на перевезення однієї партії продукції від заводів 

до торговельних майданчиків наведено в табл. 3.6, а розрахункові дані в 

додатку  М 

Таблиця 3.6 

Транспортні вирати на перевезення продукції до торговельних майданчиків 

ПАТ «Київхліб» у 2017 р.,  тис.грн 

Виробничий майданчик 
Торговельні майданчики 

М1 М2 М3 М4 

Виробничий цех № 1 (З1) 2,25 3,60 1,35 1,80 

Виробничий цех № 3 (З2) 1,80 2,70 2,70 2,25 

Виробничий цех № 4 (З3) 3,60 3,15 4,50 2,70 

Виробничий цех № 7-9 (З4) 2,70 2,25 1,80 0,90 

Виробничий цех № 12 (З5) 0,45 1,35 0,90 2,70 

Білоцерківський хлібозавод (З6) 0,99 1,08 1,71 5,40 

Макарівський хлібозавод (З7) 1,26 1,35 1,53 4,05 

Фастівський хлібозавод (З8) 1,80 3,15 1,35 1,80 

Сквирський хлібозавод (З9) 2,43 4,05 4,05 2,25 

Джерело: розраховано автором на основі оперативних даних хлібозаводів з 

використанням програми AnyLogic 6.4.2. 
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Екологічні збитки при доставці продукції автотранспортними засобами 

ПАТ «Київхліб» скориговані  згідно з оптимальни маршрутом (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Екологічні збитки внаслідок перевезення продукції по торговельних 

майданчиках ПАТ «Київхліб», тис.грн., 2017 р. 

Виробничий майданчик 
Торговельні майданчики 

М1 М2 М3 М4 

Виробничий цех № 1 (З1) 0,563 0,629 0,492 0,134 

Виробничий цех№ 3 (З2) 0,248 0,302 0,339 0,309 

Виробничий цех№ 4 (З3) 0,264 0,134 0,350 0,181 

Виробничий цех № 7-9 (З4) 0,263 0,171 0,213 0,970 

Виробничий цех № 12 (З5) 0,820 0,191 0,157 0,356 

Білоцерківський хлібозавод (З6) 0,550 0,880 0,149 0,347 

Макарівський хлібозавод (З7) 0,200 0,222 0,220 0,360 

Фастівський хлібозавод (З8) 0,225 0,254 0,117 0,112 

Сквирський хлібозавод (З9) 0,135 0,183 0,910 0,127 

Джерело: розраховано автором на основі оперативних даних 
хлібозаводів з використанням інформаційної системи  AnyLogic 6.4.2. 

 

Оптимізація маршруту сприяла мінімізації загальних транспортних 

витрат до 1723,5 тис. грн, або знизити на 10 %. Екологічні збитки при цьому 

становитимуть 130,5 тис. грн, що на 9 % менше внаслідок зменшення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферу.   

Отже, використання сучасних інформаційних систем для управління 

товаротранспортними потоками підприємств та імітаційне моделювання дає 

змогу вирішити завдання, для яких не прийнятні аналітичні методи. Це 

пояснюється тим, що логістичний товаротранспортний потік формується під 

впливом  безперервно-дискретних чинників випадкових дій, нелінійних 

характеристик елементів системи. За допомогою імітаційної моделі нами  

розроблено моделі маршрутів перевезення хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів на основі часткових імітаційних модулів підсистем 

торговельної мережі, об’єднаних своїми взаємодіями в єдине ціле. 

Застосування імітаційної моделі для оптимізації маршрутної мережі 
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підприємства хлібопекарської галузі забезпечує мінімальні загальні 

транспортні витрати. Зокрема для ПАТ «Київхліб» вони будуть на 10 % 

менше при скороченні на 9 % екологічних збитків. Не менш важливим, 

напрямом оптимізації логістичного товаротранспортного потоку 

підприємства є модернізація транспортного парку з метою підвищення його 

екологічності. 

 

 

3.3. Модернізація транспортного парку хлібопекарських підприємств за 

сучасними екологічними нормами   

 

 

Модернізація транспортного парку з метою підвищення його 

екологічності передбачає вибір виду транспорту і транспортного засобу за 

критеріями еколого-економічної ефективності. Рухомий склад підприємства 

має відповідати специфічним експлуатаційним і технологічним вимогам 

доставки товару. Розробка екологічно-орієнтованої стратегії організації 

товаротранспортного потоку підприємств хлібопекарської галузі повинна 

передбачати використання транспортних засобів, обладнаних двигунами 

Євро-4, Євро-5, Євро-6. Вони менш токсичні та економічніші щодо 

споживання пального.  

Екологичні стандарти категорії Євро регулюють вміст шкідливих 

речовин у відпрацьованих газах автомобілів. Перший стандарт Євро-1 

введено у Європейському Союзі у 1992 р., який у 1995 р. замінено 

стандартом Євро-2. Пізніше, у 1999 р. стандарт Євро-3 обмежив  викиди СН і 

NOх в атмосферу. Максимальний вміст цих газів обмежено до  0,2 г/км та до 

0,15 г/км відповідно.  У 2005 р. У Європі введено стандарт Євро-4, який 

обмежив викиди СН до 0,1 г/км та NOх  до 0,08 г/км. Стандарт Євро-5 є 

обов’язковим для всіх нових вантажних автомобілів, які продають у 

Європейському Союзі з жовтня 2008 р.  
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Стандарт Євро-6, як і попередні, жорстко контролює викиди 

забруднюючих речовин в атмосферу. Зокрема він обмежує викиди оксидів 

азоту та сажі, які є причиною виникнення шкідливого фотохімічного смогу. 

При цьому концентрація викидів оксиду азоту може зменшитися в 5 разів, 

сажі – удвічі, вуглеводнів – у 3,5 рази.  Двигуни мають відповідати всім 

заявленим вимогам протягом 7 років з дати виготовлення або пробігу 700 

тис. км.  

Європейські виробники вантажних автомобілів – DAF, Iveco, Mercedes-

Benz, MAN, Renault, Volvo, Nova, вкладають значні кошти у  підготовку серії 

нових вантажних транспортних засобів, які відповідають нормам Євро-6 та 

задовольняють потреби «зеленого» транспортного ринку, впроваджуючи 

схеми нейтралізації шкідливих компонентів відпрацьованих газів та 

рідинних, каталітичних, термічних та комбінованих нейтралізаторів.  

Нейтралізатори  призначено для спалювання токсичних відпрацьованих газів, 

допалювання продуктів неповного згорання (СО, СН, SО) та розкладання 

окислів азоту на складові елементи – азот і кисень. Наприклад, системи 

рециркуляції відпрацьованих газів (EGR - Exhaust Gas Recirculation) та 

селективної каталітичної нейтралізації  (SCR - Selective Catalytic Reduction) із 

впорскуванням реагента AdBlue (водяний розчин сечовини 32,5 %) значно 

покращують роботу сажових фільтрів. Впорскування сечовини дає змогу 

нейтралізувати шкідливі викиди оксидів азоту, а також знижує витрати 

пального на 3 % [108, с. 37-38].  

Для транспортування хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 

доцільно вибрати вантажні автомобілі компанії Scania  (Швеція), яка є 

світовим лідером в галузі стійкого («зеленого») транспорту, оскільки паливна 

економічність і екологічність завжди були їх головними перевагами. В 

основу успіху компнії покладені ключові цінності — все для клієнта, повага 

до кожного, усунення зайвого, цілеспрямованість, командний дух і вірність 

принципам. Вони відображають прагнення компанії до екологічно сталого 

майбутнього та зниження впливу на екосистему, а також положення в 



148 

 

 

Volkswagen Truck & Bus. Неухильне дотримання цих цінностей в управлінні 

компанією дає їй змогу залишатися світовим лідером у сфері екологічного 

транспорту. Scania постійно зменшує до мінімуму шкідливий вплив своєї 

продукції на навколишнє середовище, як під час виробництва, так і під час 

використання. Підприємство враховує можливий вплив на довкілля 

впродовж усього життєвого циклу вантажівок, автобусів і двигунів. 

Працюючи над лінійкою двигунів для альтернативних видів пального, яка на 

сьогоднішній день здатна задовольнити будь-які види перевезень та вимоги, 

Scania засвідчує, що вже зараз є можливість зменшити викиди СО2 .Двигуни  

Nova Euro 6 отримали титул «GreenTruck» в Європі. Компанія випустила 

перший двигун Euro 5, що споживає альтернативний вид пального – 

біодизель. За хімічними показниками біодизельне пальне ідентичне 

нафтовому, але при його згорянні в циліндрах двигуна утворюється на 85% 

менше викидів вуглекислого газу, на 47 % – канцерогенної сажі. Окрім того, 

виробник допускає використання до 10% біодизельного палного у всіх 

двигунах Nova Euro 5 і 6.   

Лінійка автомобілів включає моделі серії Crewcab, серій R, S, L, P, G? 

Деякі з яких приведен на рис.3.7.   

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис.3.7. Лінійка автомобілів компанії 

 

З представлених моделей у вантажівках R-серії продуктивність V8 

поєднується з винятковим комфортом і рівнем оснащення. Вони ідеально 

Модель серії Crewcab Модель серії Р  Модель серії R  
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підходять для далеких перевезень і дозволяють дотримуватися найщільніших 

робочих графіків. Nova R410 Euro 6 є найбільш економним автомобілем, 

мінімальна витрата пального на рівній ділянці дорозі якого становить 23,1 

л/100 км, середня – 25 л/100 км.    

Легкі вантажівки P-серії створені для забезпечення високої 

маневреності, економічності та швидкості. Вони ідеально підходять для 

міських та регіональних розвезень і достатньо міцні для роботи на 

будівництві та в умовах бездоріжжя. Високий крутний момент двигунів 

значно спрощує роботу в режимі частих зупинок-рушань та швидких 

прискорень. Вони ідеально підходять для міських та регіональних перевезень 

і достатньо міцні для роботи в умовах бездоріжжя. Р-серія комплектується 

двигунами, які працюють майже на всіх доступних варіантах 

альтернативного палива.. Nova P280 – одна з найбільш економічно 

ефективних вантажіалк для екологічно чистого транспорту «зелених» [120, с. 

45]. 

Для проведення модернізації транспортного парку ПАТ «Київхліб» 

доцільно проаналізувати рухомий склад підприємства та його використання 

за даними табл. 2.10, що наведено в розділі 2. Як свідчить аналіз таблиці, 

велика частина транспортних засобів підприємства застаріла, відповідає 

вимогам Євро 1, Євро 2 та Євро 3, що спричиняє суттєвий антропогенний 

вплив на довкілля.  Так,  24,5 % автотранспортного парку сановлять вантажні 

автомобілі ГАЗ-3302. Тому доцільно провести модернізацію шляхом заміни 

їх на Nova P280.  

Вантажівка Nova P280 створена для комфорту і безпеки. Результат: 

краще управління, легший доступ, відмінна оглядовість і низький рівень 

шуму.  

Порівняльна характеристика транспортних засобів  ГАЗ-3302 і Nova 

P280 представлена в табл. 3.8.  
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Таблиця 3.8 

Порівняльна характеристика транспортних засобів  ГАЗ-3302 і Nova  P280, 

2017 р. 

Показник 
ГАЗ –

3302 

Nova 

P280 

Зменшення показника  

Nova P280 до ГАЗ –3302 

Абсолютне Відносне 

Тип євро-класу Euro 3 Euro 6 - - 

Вантажопідйомність, т 11 11 - - 

Маса викидів шкідливих 

речовин у повітря, г/104 км 
  

  

СО (чадний газ) 208,00 156,00 52,00 25 % 

СnHm (вуглеводні) 52,00 13,52 38,48 74 % 

NOx (оксиди азоту) 468,00 41,60 426,40 91 % 

С (сажа) 10,40 1,04 9,36 90% 

Сумарна масова токсичність 
автомобільного парку, 

зведена до СО, ум. т /рік 

15 1,30 13,70 91 % 

Еколого-економічний 

збиток, грн 
88,48 8,7 79,78 90 % 

Витрата пального, л  24,48 21,7 2,78 11 % 

Вартість пального, грн 538,56 478,5 60,06 11 % 

Джерело: розраховано автором.  

 

Аналіз даних таблиці свідчить, що використанння вантажівки   Nova 

P280 замість ГАЗ –3302 для перевезення хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів при однаковій вантажопідйомності дозволить зменшити викиди 

шкідливих речовин у повітря: чадного газу на  25 % , вуглеводнів на  74 %,  

оксидів азоту на 91 % і сажі на 90%. При цьому сумарна масова токсичність 

автомобільного парку, зведена до СО,  зменшиться на 91 % 

Результати аналізу викидів забруднюючих речовин даних 

транспортних засобів та розрахунок еколого-економічного збитку на один 

транспортний засіб наведено в додатку.  Зменшення збитку через вплив на 

довкілля становить 79,78 грн.  Зменшення витрат на пальне – 60,06 грн у 

розрахунку на один транспортний засіб. При врахуванні всіх транспортних 

засобів ПАТ «Київхліб» загальна сума економії становитиме 11568,10 грн на 

104 км. Прогнозовані зміни витрат палного та екологічних впливів після 
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модернізації одного транспортного засобу ПАТ «Київхліб» наочно 

представлено на рис. 3.8. 

 

 

Рис. 3.8. Прогнозовані зміни  еколого-економічних показників ПАТ 

«Київхліб» за умови заміни транспортного засобу ГАЗ-3302 на Nova Р280  

Джерело: розраховано автором  

 

За результатами розрахунків, вигідніше  для перевезення хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів використовувати автотранспортний 

засіб Nova P280. Він чинить менший негативний вплив на довкілля (майже в 

10 разів)  та економічніший у споживанні пального. Завдяки цьому витрати 

на транспортування можна зменшити на 11%. 

Скориговані витрати після модернізації автомобільного парку ПАТ 

«Київхліб» та оптимізації маршрутів перевезення однієї партії хлібопродукції 

від хлібозаводів до підприємств торговівлі наведено в табл. 3.9.  
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Таблиця 3.9 

Транспортні витрати на перевезення 1 т продукції до підприємств торгівлі 

ПАТ «Київхліб»,  2017 р., тис.грн. 

Виробничий майданчик 
Торговельні майданчики 

М1 М2 М3 М4 

Виробничий цех № 1 (З1) 2,003 3,204 1,202 1,602 

Виробничий цех № 3 (З2) 1,602 2,403 2,403 2,003 

Виробничий цех № 4 (З3) 3,204 2,804 4,005 2,403 

Виробничий цех № 7-9 (З4) 2,403 2,003 1,602 0,801 

Виробничий цех № 12 (З5) 0,401 1,202 0,801 2,403 

Білоцерківський хлібозавод (З6) 0,881 0,961 1,522 4,806 

Макарівський хлібозавод (З7) 1,121 1,202 1,362 3,605 

Фастівський хлібозавод (З8) 1,602 2,804 1,202 1,602 

Сквирський хлібозавод (З9) 2,163 3,605 3,605 2,003 

Джерело: розраховано автором.  

 

Екологічні збитки через доставку продукції автотранспортними 

засобами ПАТ «Київхліб» скориговано  згідно з умовами оптимізації 

маршруту та заміни транспортного засобу (табл. 3.10). 

 

Таблиця 3.10 

Екологічні збитки від перевезень 1 т продукції на торговельні майданчики 

ПАТ «Київхліб» у 2017 р., тис.грн 

Виробничий майданчик  
Торговельні майданчики 

М1 М2 М3 М4 

Виробничий цех № 1 (З1) 0,501 0,560 0,438 0,119 

Виробничий цех № 3 (З2) 0,221 0,269 0,302 0,275 

Виробничий цех № 4 (З3) 0,235 0,119 0,312 0,161 

Виробничий цех № 7-8-9 (З4) 0,234 0,152 0,190 0,086 

Виробничий цех № 12 (З5) 0,073 0,170 0,140 0,317 

Білоцерківський хлібозавод (З6) 0,049 0,078 0,133 0,309 

Макарівський хлібозавод (З7) 0,178 0,198 0,196 0,320 

Фастівський хлібозавод (З8) 0,200 0,226 0,104 0,100 

Сквирський хлібозавод (З9) 0,120 0,163 0,081 0,113 

Джерело: розраховано  автором. 
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Модернізація  транспортного парку підприємства за сучасними 

екологічними нормами після оптимізації маршрутної мережі підприємств 

хлібопекарської галузі забезпечить мінімальні загальні транспортні витрати. 

Так у ПАТ «Київхліб» вони становитимуть 1306,3 тис. грн при екологічних 

збитках 116,1 тис. грн, що відповідно забезпечить зниження загальних 

транспортних витрат на 25,3 % та дасть змогу знизити викиди в атмосферне 

повітря на 14,5 % порівняно з теперішніми показниками.     

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.  

Оптимізація товаротранспортних потоків підприємств по виробництву 

хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 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. Нами розраховано 

коефіцієнт еколого-економічної ефективності оптимізованого логістичного 

товаротранспортного потоку на підприємстві з виробництва хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів (табл. 3.11). 

Отже, послідовне впровадження заходів щодо оптимізації логістичних 

товаротранспортних потоків підприємств з виробництва хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів сприяє скороченню антропогенного 

навантаження підприємства на довкілля з одночасним підвищенням 

економічної ефективності його виробничої діяльності. Розроблені теоретичні 

положення та практичні рекомендації щодо оптимізації логістичного 

товаротранспортного потоку доцільно застосувати на всіх підприємствах 

хлібопекарської галузі України. 
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Таблиця 3.11 

Розрахунок економічного ефекту від оптимізації логістичного 

товаротранспортного потоку у ПАТ «Київхліб» у 2017 р., тис. грн 

Показник 

За рахунок  

оптимізації 
плану 

перевезень 

оптимізації 

маршруту 

модернізації 
транспортного 

парку 

Загальні транспортні витрати 1569,4 1467,5 1306,3 

Загальні екологічні збитки 145,1 130,5 116,1 

Економія пального на 104 км, л 24,5 23,2 21,8 

Економія на вартості палива на 

104 км, грн 
- 40,3 60,1 

Зменшення транспортних 

витрат після оптимізації 
маршруту, грн 

- 102,0 263,1 

Скорочення відверненого 
збитку від викидів в атмосферне 

повітря, грн  

- 14,6 29,0 

Інтегральний показник 

ефективності оптимізації 

логістичних 
товаротранспортних потоків 

5,5 1,6 1,4 

Джерело: розраховано автором.  

 

Варіації результативного показника (  ) зумовлені зміною всіх 

факторів і кожного окремо: економічних (   ) та екологічних (  д), що 

розраховані за результатами оптимізації логістичного товаротранспортного 

потоку на ПАТ «Київхліб».  

Одержані результати доцільно використати для прогнозування еколого-

економічних збитків через доставку хлібобулочної продукції підприємства 

автотранспортними засобами до 2025 р..  

Процес прогнозування дозволяє передбачувати майбутній стан  

предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного,  

систематично оцінювати інформацію про якісні й кількісні характеристики 

розвитку обраного предмета чи явища в перспективі. Результатом 

прогнозування є прогноз еколого-економічних збитків через доставку 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
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хлібобулочної продукції, отже  знання про майбутнє і про ймовірний 

розвиток сьогочасних тенденцій розвитку витрат підприємства на 

транспортування продукції  підприємства автотранспортними засобами до 

2025 р. (табл. 3.12 та на рис.3.9).  

Таблиця 3.12 

Фактичні і прогнозовані еколого-економічні збитки через доставку 

продукції у ПАТ «Київхліб» при впроваджені еколого-економічних заходів у 

2015-2017 рр., тис. грн 

Рік Збиток, 

 тис. грн 

Індекс 

ланцюговий 

Динаміка зниження, % 

До 2015 р. До 2017 р. 

2015 35,22 - - - 

2016 39,45 1,12 12,01 - 

2017 31,17 0,79 11,52 - 

2018 28,05 0,90 20,36 10,01 

2019 24,93 0,89 29,22 20,01 

2020 21,81 0,87 38,03 30,03 

2025 6,21 0,28 82,37 80,08 

Джерело: розраховано автором.  

 

Рис. 3.9 – Графічне представлення еколого-економічних збитків через 

доставку продукції у ПАТ «Київхліб» при впроваджені еколого-економічних 

заходів у 2015-2017 рр. 

 

y = -3,2029x + 6492 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
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Таким чином, при постійному впровадженні еколого-економічних 

заходів  щодо оптимізації логістичного товаротранспортного потоку 

екологічні збитки підприємства ПАТ «Київхліб» можна знизити на 80,1 %  

порівняно з 2017 р. 

Розроблені теоретико-методичні та практичні положення, рекомендації 

щодо оптимізації логістичного товаротранспортного потоку доцільно 

застосовувати на всіх хлібопекарських підприємствах як м. Києва та 

Київської області, так і України в цілому. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

Для моделювання логістичних товаротранспортних потоків 

використано метод лінійного програмування з адаптацією транспортної 

задачі до ообливостей хлібопекарської галузі. Оптимізаційна модель 

товаротранспортного потоку доставки продукції підприємств 

хлібопекарської галузі побудована за критеріями ефективності логістичного 

потоку, яка   включає показники економіко-екологічної та соціальної  оцінки.   

За результатами моделювання сформовано плани доставки  хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів до торговельних майданчиків  першої, 

другої та третьої зон, відповідно розробленої гравітаційної моделі. Це  дало 

можливість сформувати мережу каналів розподілу постачання продукції з 

мінімізацією витрат для підприємств, споживачів і шкоди довкіллю.  

На основі використання сучасних інформаційних технологій під час  

управління логістичним товаротранспортним потоком підприємств з 

виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів за допомогою 

методів імітаційного моделювання розроблено модель маршруту перевезення 

продукції на основі часткових імітаційних модулів підсистем торговельної 

мережі, об’єднаних у своїх взаємодіях в єдине ціле. Застосування імітаційної 
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моделі для оптимізації маршрутної мережі підприємств хлібопекарської 

галузі забезпечує мінімізацію загальних транспортних витрат у середньому 

на 10 %.   

Модернізація транспортного парку підприємств хлібопекарської галузі 

та перехід на «зелений» вид транспорту за вимогами екологічної безпеки з 

використанням альтернативних джерел енергії забезпечить зниження 

загальних транспортних витрат на 25,3 %, а отже й на 14,5 % викидів в 

атмосферне повітря. Перехід на «зелений» вид транспорту згідно зі 

стандартами Євро 6 для ПАТ «Київхліб» (заміна вантажного автомобіля ГАЗ 

–3302 на Nova P280) забезпечить зниження загальних транспортних витрат  

більш ніж на 25 % і скорочення викидів в атмосферне повітря майже на 14 %. 

У розрахунку на один транспортний засіб на оптимізованому маршруті 

витрати на пальне зміняться з 120,8 до 60,1 грн, або на  50 %, а розмір збитку 

через вплив на довкілля скоротиться майже на 80 грн (з 88,48 грн до 8,7 грн). 

Тобто в цілому по підприємствах ПАТ «Київхліб» скорочення витрат при 

модернізації транспортного пару становитиме  11,3 тис. грн на кожні 104 км.  

Аналіз динаміки впровадження еколого-економічних заходів свідчить, 

що при постійній поетапній оптимізації логістичних товаротранспортних 

потоків, екологічні збитки підприємств з виробництва хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів за десять років зменшаться більш ніж  на 80 %. 

Розроблені теоретико-методичні та практичні положення, рекомендації 

щодо оптимізації логістичного товаротранспортного потоку доцільно 

застосувати на всіх хлібопекарських підприємствах як м. Києва та Київської 

області, так і України в цілому. 
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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 
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(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. 

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 
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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 моделлю дозволяє 
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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 
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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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Додаток А 

Трактування поняття матеріального та економічного потоків 

Автор Трактування 

Матеріальний потік 

Ю.В.Пономарьова  
 

Сукупність товароматеріальних цінностей, які 
розглядаються у часовому інтервалі в процесі застосування 

до них різних логістичних операцій [28]. 

М.А. Окландер  Сукупність сировини, матеріалів, напівфабрикатів, які у 

вигляді предметів праці надходять від постачальників до 

виробничих підрозділів і, перетворюючись там на готові 
продукти праці, через канали розподілу доводяться до 

споживачів [29]. 

Б.А. Анікін  Сукупність матеріальних ресурсів, що перебувають у стані 

руху, незавершеного виробництва й готової продукції, до 

яких застосовуються логістичні операції або функції і, які 
пов'язані з фізичним переміщенням у просторі 

(навантаження, розвантаження, перевезення продукції, 

розукрупнення тощо) [4, с. 24–25]. 

O.A. Новіков,  

С.І. Петухов  

Ціленаправлений та впорядкований рух матерії, її 

елементів (речових, енергетичних, інформаційних) [32]. 

Brunner and 

Rechberger   

Систематичний рух потоків та запасів матеріалів з 

постійною  оцінкою стану зміни потоків і запасів 
матеріалів в системі, визначеної у просторі і часі, де 

матеріал - це загальний термін для товарів і речовин [75]. 

Marina Fischer-

Kowalski  

Рух потоків і запасів матеріалів або речовин в чітко 

визначеній системі [76]. 

В.І. Сергєєв 

 

Рух матеріальних ресурсів, незавершене виробництво і 

готова продукція, до яких застосовується логістичні 
активності, пов'язані з фізичним переміщенням у просторі: 

навантаження, розвантаження, затоварення, перевезення, 

сортування, консолідація тощо [77]. 

А. У. Альбеков  Продукції у формі речовини, що знаходиться в стані руху, 

в процесі додаткових логістичних операцій і віднесена до 
певного часового інтервалу [78]. 

Економічний потік 

В.М.Стаханов,  
Е.К. Івакін  

Взаємопов'язані і взаємозумовлені процеси руху ресурсів 
суспільства для досягнення соціально-економічних і 

суспільно-політичних цілей [32]. 

О. М. Тридід  Сукупність відносно однорідних економічних елементів, 

що переміщується від джерела виникнення (виробництва) 

до місця призначення у рамках визначеної господарської 
системи із заданими цією системою параметрами [33]. 

Джерело: складено автором за джерелами [17, 21, 62, 219 ]. 
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Додаток Б 

Таблиця 1 

Параметричний аналіз товарно-транспортного потоку перевезення 

хлібобулочних та борошняних виробів автомобільним транспортом  

Назва показника Характеристика параметра 

1 2 

Вхідні параметри перевезеннях хлібобулочних та борошняних виробів 

автомобільним транспортом 

1.1. Показники небезпеки від перевезення 

хлібобулочних продуктів  

Частковий показник системи 

 

1.2. Показники забруднення навколишнього 

природного середовища автомобільним 
транспортом 

Основний показник системи 

 

1.3. Соціальний показник автомобільних 

перевезень 

Основний показник системи 

 

1.4. Показники вибору оптимальних 

маршрутів при перевезенні хлібобулочних 
продуктів автомобільним транспортом 

Основний показник системи 

1.5. Законодавча база при перевезенні 

хлібобулочних продуктів автомобільним 
транспортом 

Основний показник системи 

1.6. Об’єми перевезень хлібобулочних 

продуктів автомобільним транспортом 

Основний показник системи 

 

1.7. Конкурентність ринку перевізників 

хлібобулочних продуктів 

Частковий показник системи 

 

1.8. Економічність автомобільних 

перевезень хлібобулочних продуктів 

Основний показник системи 

1.9. Інформаційне забезпечення при 

транспортуванні хлібобулочних продуктів 

Частковий показник системи 

Параметри підсистем перевезеннях хлібобулочних продуктів автомобільним 
транспортом 

Параметри техніко-технологічної підсистеми 

2.1. Характеристика транспортного засобу Основний показник системи 

2.1.1. Кількість одиниць транспортного 

засобу 

Основний показник системи 

2.1.2.Технічні особливості транспортного 
засобу 

Основний показник системи 

2.1.3 Технологічні особливості 

транспортування хлібобулочних продуктів 

до автомобілів 

Частковий показник системи 

2.1.4 Технологічні особливості погрузки Частковий показник системи 
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Назва показника Характеристика параметра 

1 2 

хлібобулочних продуктів до автомашин 

2.1.5. Технологічні особливості при 

обслуговуванні транспортного засобу 

Частковий показник системи 

2.1.6. Показники ремонтоздатності 

транспортного засобу 

Частковий показник системи 

2.1.7. Витрата палива при перевезенні 
хлібобулочних продуктів транспортним 

засобом 

Основний показник системи 

2.1.8. Термін експлуатації транспортного 

засобу 

Основний показник системи 

2.2. Параметри складування 

хлібобулочних продуктів 

Частковий показник системи 

2.2.1. Типи складських приміщень Частковий показник системи 

2.2.1.1. Термін можливої експлуатації 

складу 

Частковий показник системи 

2.2.1.2. Вид складу Частковий показник системи 

2.2.1.3. Конструктивна характеристика 

складу 

Частковий показник системи 

2.2.1.4.Рівень механізації складських 
приміщень  

Частковий показник системи 

2.2.1.5. Вплив складування хлібобулочних 

продуктів на навколишнє природне 

середовище 

Частковий показник системи 

2.2.2. Термін окупності складування Частковий показник системи 

2.3. Технічні показники дороги Основний показник системи 

2.3.1. Тип дорожнього покриття Основний показник системи 

2.3.2. Пропускна спроможність 

автомобільної дороги 

Основний показник системи 

2.3.3. Аварійність автомобільної дороги Основний показник системи 

2.3.4. Технічний стан автомобільної дороги Основний показник системи 

Параметри нормативно-правової підсистеми 

3.1. Нормативна база Частковий показник системи 

3.2. Законодавча база Частковий показник системи 

Параметри екологічної підсистеми 

4.1. Показники забруднення атмосферного 

повітря 

Основні показники системи 

4.1.1. Показники забруднення 
атмосферного повітря при виробництві 

продукції 

Основні показники системи 

4.1.2. Показники забруднення 

атмосферного повітря при транспортуванні 

Основні показники системи 
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Назва показника Характеристика параметра 

1 2 

продукції 

4.2. Рівень небезпеки для робітників Основний показник системи 

4.3. Рівень небезпеки для населення Основний показник системи 

4.4. Показники забруднення ґрунту, 

поверхневих та підземних вод  

Основний показник системи 

4.4.1. Показники забруднення 

атмосферного повітря забруднення ґрунту, 
поверхневих та підземних вод при 

виробництві продукції 

Основний показник системи 

4.4.2. Показники забруднення 

атмосферного повіт забруднення ґрунту, 

поверхневих та підземних вод при 
транспортуванні продукції 

Основний показник системи 

Параметри фінансової підсистеми 

5.1. Рівень фінансового забезпечення Основний показник системи 

5.2. Інфляційний показник Основний показник системи 

5.3. Інвестиційна стабільність Основний показник системи 

Параметри інформаційної підсистеми 

6.1. Рівень інформування робітників про 

специфіку перевезення товарів 

Основний показник системи 

6.2. Рівень інформування населення про 

небезпеку перевезення хлібобулочних 
продуктів 

Основний показник системи 

6.3. Рівень інформування замовників про 

специфіку перевезення товарів 

Основний показник системи 

Параметри організаційної підсистеми 

7.1. Показники організації праці на 

виробництві 

Основні показники системи 

7.1.1. Кількість робочих змін Частковий показник системи 

7.1.2. Тривалість робочих змін Основний показник системи 

7.1.3. Кількість працюючих Частковий показник системи 

7.2. Показники організації потоку 
управління ризиками при перевезенні 

товарів транспортними засобами 

Основні показники системи 

7.2.1. Вихідні дані потоку Основні показники системи 

7.2.2. Мета товарно-транспортного потоку 

та засоби їх досягнення 

Основний показник системи 

7.2.3. Чіткі вимоги щодо результатів 

товарно-транспортного потоку 

Основний показник системи 

7.2.4. Детальний план робіт по доставці Основний показник системи 

7.2.5. Проектна команда Основний показник системи 
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Назва показника Характеристика параметра 

1 2 

7.2.6. Необхідні ресурси  Основний показник системи 

7.2.7. Чіткий розподіл повноважень та 

ресурсів між виконавцями 

Основний показник системи 

Параметри підсистеми контролю 

8.1. Показники впливу ризику на стан 

навколишнього природного середовища 

Основні показники системи 

8.2. Показники впливу ризику на стан 
навколишнього соціального середовища 

Основні показники системи 

8.3. Показники впливу ризику на стан 
економіки компанії 

Основні показники системи 

Джерело: розроблено автором 
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Додаток В 

Систематизація методичних підходів до розрахунку та аналізу 

ефективності логістичних товаротранспортних потоків 

Автор Критерій ефективності Перевага Недолік 

1 2 4 5 

В.Г. Алькема [40] 

А. Зирянов [41],  
Л.А. Гончар, 

А.П. Козловий 

[42], 

Ефективність 

використання 
працівників 

(комплексний індекс 

ефективності служби 
логістики) 

Якісні, кількісні 

показники із 
результативності 

діяльності, із 

оперативності і 
якості 

обслуговування 

Порівняння 

фактичних 
значень  із 

плановими, а 

показник 
рейтингу 

враховує рівень 

важливості 

напрямку 
логістичної 

діяльності 

І.П. Житна,  

Т.В. Щолокова, 
М.А.Окландер, 

Д.А.Пруненко,  

Е. Федосєєв,   

Є. В. Крикавський 
[43] 

 

Ефективність 

логістичних витрат  
порівняно із 

результатом 

Коефіцієнт, що 

показує рівень 
розвитку 

логістичної 

діяльності 

підприємства 

Порівняння зі 

стандартами 
підприємства 

Ю. Пономарьова 

[28] 

Критерії ефективності  

– витрати, задоволення 

потреб споживачів 
(якість), час, активи  

Простота 

розрахунку, 

системність 
аналізу,  

зіставленість даних  

Показники 

використовують 

лише для 
порівняння із 

стандартами 

 

М. Кислий,  

О. Біловодська,  
О. Олефіренко,  

О. Смоляник 

[45] 

Критерії економічного 

ефекту; якість при 
заданому рівні 

логістичних витрат; 

ефективність 
функціонування 

матеріального потоку  

Точність 

розрахунку, 
порівнювальність  

результатів з 

нормативами 

Показники 

відображують 
минулі 

результати, а не 

поточні; 
повільно 

реагують на 

зміни, залежать 

від бухгал-
терських 

прийомів 
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Продовження таблиці В1.5 

1 2 4 5 

Л. Фролова [46] Оцінка за 

збалансованою 

системою показників  

Характеризують 

переваги і недоліки 

системи, 
можливості 

використання, 

зменшення загроз, 

орієнтовані на 
стратегічні цілі 

підприємства. 

Дієві у корот-

костроковому 

періоді,  
використовують

ся лише 

фінансові 

показники 

М. Кристофер 

[47] 

Оцінка за допомогою 

діаграми збалансованих 
переваг 

Оцінка з позиції 

процесного підходу 
до управління 

логістичною 

діяльністю, 

використання 
доступних даних 

Потребує 

дослідження 
питання оцінки 

логістичних 

витрат по ланках 

складових  
бізнес-процесу 

Джерело: систематизовано автором на основі [42-47] 
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Додато Г 

Групи показників для аналізу ефективності організації логістичного 
товаротранспортного потоку підприємств по виробництву  хліба, 

хлібобулочних та борошняних виробів 

Група  Групувальна 

ознака 

Показник 

1 2 3 

Ф
ін

ан
со

в
о

-е
к
о

н
о
м

іч
н

і 

Фінансовий стан 

підприємства 

Коефіцієнт обіговості запасів, %. 

Рентабельність активів, %. 

Розмір доходів та витрат, грн. 

Індекс прибутковості; 
Оцінка продуктивності роботи підприємства 

Розподіл та 

використання 

матеріальних 
ресурсів  

Матеріалоємність, грн/1 ткм. 

Вартість ранспортних засобів в основних 

засобах, грн. 
Обіговість грошових ресурсів, %. 

Використання 
фінансових 

вкладень у 

матеріальні 
ресурси 

Ліквідність; 
Обіговість активів; 

Рентабельність активів; 

Наявність власних та кредитних ресурсів; 
Співвідношення власного і позичкового 

капіталу 

Ресурсна база 

виробництва 

Кількість виробленої продукції; 

Кількість виробництва хліба на одну особу; 

Кількість споживання хліба на одну особу за рік 

Матеріально-

технічне 
забезпечення  

Кількість власного/залученого спеціалізованого 

транспорту; 
Частка виробленої продукції на душу населення; 

Витрати палива при експлуатації транспорту; 

Відношення виробництва на 1 особу до норми 
споживання 

 
Гнучкість 

виконання 

замовлення 

Додержання графіка вивозу товару; 
Кількість виконаних спеціальних замовлень; 

Частка витрат на доставку матеріальних 

ресурсів у вартості готової продукції; 
Продуктивність транспортування.  

Е
к
о

н
о

м
ік

о
-

ек
о

л
о

гі
ч

н
і 

Відвернений 
економіко-

екологічний збиток 

від забруднення 
довкілля 

 

Кількість збитків у результаті 
товаротранспортного потоку; 

Частка чинників, що зумовлюють еколого-

економічний збиток, 
Кількість викидів в атмосферу від пересувних 

джерел; 

Частка негативного впливу забруднення на 

здоров’я та безпеку суспільства 



191 

 

 

  

Продовження табл.. Г 

1 2 3 
 

 
Обсяг  
капіталовкладень 

та поточних витрат 

на охорону та 

відтворення 
природних 

ресурсів 

Частка штрафів за забруднення навколишнього 
 середовища, 

Концентрація забруднювальної речовини,  

Еколого-
економічні впливи 

Кількість товарів виробництва/споживання; 
Кількість товарів перевезених автомобільним 

транспортом;  

Час завантаження товару;  

Перевезено товару; 
Загальна кількість транспортних перевезень; 

Внесок в транспортні затори;  

Еколого-економічне навантаження на 
навколишнє середовище;   

Кількість нещасних випадків під час 

транспортування; 

Частка шкідливих  викидів від пересувних 
джерел; 

Викиди на одиницю енергії; 

Інші зовнішні фактори впливу транспортного 
засобу на забруднення водних та земельних 

ресурсів;  

Грошова оцінка чинників впливу на навколишнє 

середовище 
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Продовження табл.. Г 

1 2 3 

Група  Групувальна 

ознака 

Показник 

1 2 3 
Ф

ін
ан

со
в
о

-е
к
о

н
о
м

іч
н

і 

Фінансовий стан 

підприємства 

Коефіцієнт обіговості запасів, %. 

Рентабельність активів, %. 

Розмір доходів та витрат, грн. 
Індекс прибутковості; 

Оцінка продуктивності роботи підприємства 

Розподіл та 

використання 

матеріальних 
ресурсів  

Матеріалоємність, грн/1 ткм. 

Вартість ранспортних засобів в основних 

засобах, грн. 
Обіговість грошових ресурсів, %. 

Використання 
фінансових 

вкладень у 

матеріальні 
ресурси 

Ліквідність; 
Обіговість активів; 

Рентабельність активів; 

Наявність власних та кредитних ресурсів; 
Співвідношення власного і позичкового 

капіталу 

Ресурсна база 

виробництва 

Кількість виробленої продукції; 

Кількість виробництва хліба на одну особу; 

Кількість споживання хліба на одну особу за рік 

Матеріально-

технічне 
забезпечення  

Кількість власного/залученого спеціалізованого 

транспорту; 
Частка виробленої продукції на душу населення; 

Витрати палива при експлуатації транспорту; 

Відношення виробництва на 1 особу до норми 
споживання 

 
Гнучкість 

виконання 

замовлення 

Додержання графіка вивозу товару; 
Кількість виконаних спеціальних замовлень; 

Частка витрат на доставку матеріальних 

ресурсів у вартості готової продукції; 
Продуктивність транспортування.  

Е
к
о

н
о

м
ік

о
-е

к
о

л
о

гі
ч

н
і Відвернений 

економіко-

екологічний збиток 

від забруднення 
довкілля 

 

Кількість збитків у результаті 

товаротранспортного потоку; 

Частка чинників, що зумовлюють еколого-

економічний збиток, 
Кількість викидів в атмосферу від пересувних 

джерел; 

Частка негативного впливу забруднення на 

здоров’я та безпеку суспільства 

  

Продовження табл.. Г 

1 2 3 
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Обсяг  

капіталовкладень 

та поточних витрат 

на охорону та 
відтворення 

природних 

ресурсів 

Частка штрафів за забруднення навколишнього 

 середовища, 

Концентрація забруднювальної речовини,  

Еколого-

економічні впливи 

Кількість товарів виробництва/споживання; 

Кількість товарів перевезених автомобільним 

транспортом;  

Час завантаження товару;  
Перевезено товару; 

Загальна кількість транспортних перевезень; 

Внесок в транспортні затори;  
Еколого-економічне навантаження на 

навколишнє середовище;   

Кількість нещасних випадків під час 

транспортування; 
Частка шкідливих  викидів від пересувних 

джерел; 

Викиди на одиницю енергії; 
Інші зовнішні фактори впливу транспортного 

засобу на забруднення водних та земельних 

ресурсів;  

Грошова оцінка чинників впливу на навколишнє 
середовище 
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С
о

ц
іа

л
ь
н

и
й

 
Впровадження 
інформаційних 

технологій 

Витрати часу на оформлення документів; 
Наявність системи зв’язку з магазинами 

Професійні 

процеси 

 

Досвід роботи працівників;  

Кваліфікація працівників; 

Рівень компетенцій персоналу; 
Наявність досвідчених водіїв; 

Кількість правопорушень в Державтоінспекції; 

Кількість ДТП 

Законодавчі 

процеси 

Наявність сертифікату відповідності послуг; 

Наявність лімітів; 
Наявність дозволу на розміщення магазинів;  

Наявність дозволу від санепідемстанції; 

Наявність дозволів від органів місцевого 

самоврядування;  
Наявність договорів із  підприємствами-

перевізниками 

Виконання 

маркетингових 

послуг 

Рівень якості продукції; 

Частка задоволення (незадоволення) потреб 

споживачів; 
Кількість замовлень виконаних з належною 

якістю; 

Питома вага скасованих замовлень; 
Частота завозу хлібобулочних виробів; 

Індекс завершеності процесу; 

Відсоток продаж хліба через власну мережу; 

Індекси фізичного обсягу роздрібного 
товарообороту хліба в торговій мережі 

підприємства; 

Роздрібний товарооборот підприємств по 

виробництву хліба на одну особу; 
Кількість скарг від населення; 

Купівельна спроможність населення; 

Заробітна плата відносно до середньої;  
Ціна відносно до середньої  ціни 

Обслуговування 
клієнтів 

Вантажообіг; 
Середньодобова маса вантажів, що 

транспортуються; 

Показник інформаційної надійності 
обслуговування клієнтів; 

Показник своєчасної доставки продукції 

клієнтам; 

Продовження табл.. Г 

1 2 3 
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Показник відповідності постачання та 

асортименту;  

Стан якості перевезень; 

Стан транспортної інфраструктури 

Логістичний 
процес 

Характеристика виду транспорту;  
Фактор середнього використання транспорту;  

Середня довжина маршруту; 

Середнє навантаження в поїздці;  

Середній відсоток порожнього пробігу;  
Енергоефективність  

Джерело: узагальнено автором на основі  [80,81] 
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Додаток Г1 

Основні економіко-математичні методи і моделі для оптимізації 

логістичних процесів  

Метод Модель Логістичний процес 

Класичний 

математичний 
аналіз 

Оптимальний розмір партій 

поставок (модель Вільсона або 
EOQ модель). 

Логістика розподілу 

Розташування баз постачання 
(оптимізаційна модель).  

Складська логістика 

Відповідність підприємств 

виробників базам постачання 

(гравітаційна модель) 

Логістика розподілу 

та складська 

логістика 

Міжгалузеві потоки (модель 

міжгалузевого балансу) 

Логістика розподілу 

Методи теорії 
ймовірності 

Розподіл стохастичних 
логістичних величин  

Логістика розподілу, 
виробнича, 

транспортна, 

складська 

Моделі приймання продукції Логістика розподілу 

Методи 

статистико-

математичні 

Кореляційно-регресійна модель Логістика розподілу 

Теорія масового 
обслуговування 

Модель роботи логістичних 
систем (склади, магазини та ін. 

тощо) 

Логістика розподілу і 
транспортно-

складська 

Лінійне 

програмування 

Транспортна задача Транспортна 

логістика 

Задача комівояжера Логістика розподілу 

Задача асортиментного 

завантаження виробництва 

Теорія графів  Мережева модель (графіки) Логістика розподілу 

та виробнича  

Теорія ігор Максимінні і мінімаксні 

стратегії 

Логістичний 

менеджмент 

Гармонійний 
аналіз 

Модель періодичних коливань 
логістичних величин (попит, 

продаж, використання 

матеріалів) 

Логістика розподілу 
та виробнича 

Джерело[56, с.32-34 ] 
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Додаток Д 

Таблиця Д1 
Особливості ринку хлібобулочних виробів, що виробляються 

пекарськими підприємствами в Україні в 2016 р. по областях 
Область 
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Вінницька 556,3 1 602 163 28,8 28,5 5,02 500,6 

Волинська 334,2 1 042 668 31,2 30,9 5,03 478,5 

Дніпропетровська 654,9 3 254 884 49,7 49,2 4,98 659,6 

Донецька 1 481,0 4 265 145 28,8 28,5 нд нд 

Житомирська 299,2 1 247 549 41,7 41,3 5,52 446,0 

Закарпатська 1 040,6 1 259 158 12,1 12,0 5,26 451,0 

Запорізька 479,1 1 753 642 36,6 36,2 4,86 633,5 

Івано-Франків. 595,8 1 382 352 23,2 23,0 4,98 522,1 

Київська 345,1 1 732 235 50,2 49,7 5,36 590,5 

Кіровоградська 407,2 973 150 23,9 23,7 5,36 467,4 

Луганська 858,1 2 205 389 25,7 25,4 нд нд 

Львівська 1 121,3 2 534 174 22,6 22,4 5,06 516,0 

Миколаївська 459,6 1 158 207 25,2 25,0 5,56 531,5 

Одеська 707,2 2 390 289 33,8 33,5 4,34 667,7 

Полтавська 515,8 1 438 948 27,9 27,6 4,86 606,2 

Рівненська 502,9 1 161 811 23,1 22,9 5,13 511,9 

Сумська 251,9 1 113 256 44,2 43,8 5,56 468,0 

Тернопільська нд 1 065 709 нд нд 5,75 379,5 

Харківська 781,2 2 718 616 34,8 34,5 4,75 596,2 

Херсонська 383,5 1 062 356 27,7 27,4 5,27 445,4 

Хмельницька 327,7 1 294 413 39,5 39,1 4,56 553,1 

Черкаська 310,7 1 242 965 40,0 39,6 4,54 560,8 

Чернівецька 327,3 909 893 27,8 27,5 5,61 413,5 

Чернігівська 292,7 1 044 975 35,7 35,3 4,80 504,2 

м. Київ 574,4 2 906 569 50,6 50,1 4,94 968,2 

Україна 12 841,0 42 760 516 33,3 33,0 5,08 619,7 

* Без урахування виробництва хлібобулочних виробів малими 

підприємствами та підприємствами поза статистичною звітністю  

**В перерахунку на 1 кг хліба житньо-пшеничного 

 

Джерело: розраховано автором на основі 
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Таблица Е 

Ключові гравці ринку   хліб а й хлібобулочних виробів 

Підприємство Регіон 

Розташуван

ня 

ТМ 

1. Холдинг "Золотий урожай" (Група 

Lauffer) 

Східний 

регіон  

"Булкін" 

ПАТ "Одеський коровай " "Булкін. 

Тостовогохліба " 

ТОВ "Білгород-Дністровський паляниця " "Булкін. 

Духмянийхліб " 

ТОВ "Котовський хлібозавод " "Топтига" 

ТОВ "Торговий будинок "Коровай" інші 

всього близько 30 підприємств 

2. Група компаній "Хлібодар" Запоріжжя  "Хлібодар" 

1. ПАТ "Запорізький хлебокомбіат №1 " 

2. ПАТ "Запорізький хлібозавод №1 " 

3. ПАТ "Запорізький хлібозавод №5 " 

4. ДП "ДП Агросервіс 2000 " 

5. ПАТ "Бердянський хлібокомбінат " 

6. ПАТ "Оріхівський хлібокомбінат " 

3. ПАТ "Концерн Хлібпром" Західна 

Україна  

"Вінниця хліб" 

1.      ПАТ "Львівський хлібозавод №1 " "Хлібна хата" 

2.      ДП ПАТ Концерн Хлібпром 
"Львівськийхлібозавод №5 " 

"Bandinelli" 

3.      ДП Львівський хлібозавод №5 

"Самбірський хлібокомбінат " 

"Живий злак" 

4.      ТОВ "Явір-млин" "Львівський хліб" 

5.      ПАТ "Вінницяхліб" "Наминайко" 

6.      ДП ПАТ Концерн Хлібпром 

"Гайсинхліб" 

"Panerini" 

7.      завод хлібобулочних напівфабрикатів "Любляна"   

8.      цех кондитерських виробів 

4. Група компаній "Формула смаку"  Кривий ріг, 

Миколаїв, 

Ніжин, 
Черкаси, 

Чернігів 

"Формула смаку" 

1. ПрАТ "Формула" 

2. ТОВ "Черкасихліб" 

3. ПрАТ "Черкаський комбінат 
хлібопродуктів" 

4. ТОВ "Кіровоградхлеб" 

5. ПАТ "Паляниця" 

6. ТОВ "Миколаївський хлібозавод №1 " 

5. ТОВ "Холдингова компанія 
"Хлібніінвестиції " 

Луцьк, 
Бердичев, 

"Цар хліб" 

http://www.formula-smaku.com/khlibozavody/kryvorizhkhlib
http://www.formula-smaku.com/khlibozavody/kryvorizhkhlib
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1. ПАТ "Теремно хліб " Чернівцях, 

т м. Київ, 

Київська 
обл.  

2. ТОВ "Бердичівський хлібозавод " 

3. ПАТ "Цар хліб " 

4. ПАТ "Чернівецький хлібокомбінат " 

5. ТОВ "Перший столичний хлібозавод " 

6. ПАТ "Івано-Франківський хлібокомбінат 

" 

7. ТОВ "Продовольча компанія "Заграва-
Луцьк" 

6. ПАТ "Київхліб" м. Київ, 

Київська 

обл. 

"Київхліб" 

1. ДОЧП ПАТ "Київхліб" 

Білоцерківськийхлібокомбінат 

"БКК" 

2. ДОЧП ПАТ "Київхліб" 

Макарівськийхлібокомбінат 

"Гаряча штучка" 

3. ДОЧП ПАТ "Київхліб" 

Фастівськийхлібокомбінат 

  

4. ДОЧП ПАТ "Київхліб" 

Сквирськийхлібозавод 

5. ДОЧП ПАТ "Київхліб" Виробничий цех 

№3 м Київ 

6. ДОЧП ПАТ "Київхліб" Виробничий цех 
№1 м Київ 

7. ДОЧП ПАТ "Київхліб" Виробничий цех 

№12 м Київ 

8. ДОЧП ПАТ "Київхліб" Виробничий цех 
№4 м Київ 

9. ДОЧП ПАТ "Київхліб" Хлібокомбінат 

№11 мКиїв 

7. ТОВ "Хлібокомбінат" Кулиничі " М. Харків,  
Харківська 

обл.  

Київська 
обл. 

"Кулиничі" 

1.    ТОВ "СП Київський 

обласноїхлібопекарський комплекс " 

2.    ТОВ "Комбінат хлібопечення 

"Кулиничі" 

3.    ТОВ "Полтавський 

хлібокомбінат"Кулиничі" 

4.    ТОВ "Ізюмський хлібокомбінат 

"Кулиничі" 

5.    ТОВ "Куп'янський 

хлібокомбінат"Кулиничі" 
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Додаток К 

Показники економічної діяльності підприємств по виробництву хліба 

та хлібобулочних виробів, 2011-2015 рр. 

Назва показника 
Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 

ПАТ «Київхліб» 

Рентабельність активів,% 13,12 10,03 8,74 -0,06 -2,25 

Операційна маржа,% 206,27 156,25 12,53 -1,7 -98,57 

Активи, тис.грн 158947  186 596 285280 384717 158947 

Чисті продажі, тис.грн 10113 11982 198921 1312607 1407011 

Зростання продажів% -46,91 18,48 1560,2 559,86 1363,4 

Зростання прибутку -36,96 -10,25 33,12 -189,44 -154,4 

ТОВ «Перший столичний хлібозавод» 

Рентабельність активів,% 26,33 -4,11 29,98 26,24 28,065 

Операційна маржа,% 4,48 -0,86 8,32 8,48 10,4 

Активи, тис.грн 71 431 92 034 91 280 105 539 115 464 

Чисті продажі, тис.грн 419602  441 845 329105  329 105 419602 

Зростання продажів% 105,78 5,3 -25,52  -0.82 -102,78 

Рентабельність активів,% -1819 -120,09  -824,21 1,18 1578,82 

ТОВ «Пекарня«Живий хліб» 

Операційна маржа,% -71,68 0,32 0,24 0,16 36,12 

Активи, тис.грн -22,25 0,54 0,4 0,26 11,585 

Чисті продажі, тис.грн 79, 100 367,3 336, 00 367,3 79, 101 

Зростання продажів% 254 800 169 300 198 100 226 900 198 550 

Зростання прибутку -9,77     14,54 38,85 

Рентабельність активів,% -32,18     -25 -17,82 

ТОВ «Хлібозавод №10» 

Рентабельність активів,% -19,14 -9,74 3,34 -11,92 -0,68 

Операційна маржа,% -18,12 -8,97 3 -12,37 -1,81 
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Активи, тис.грн 103388 109 850 128070 154 772 167113 

Чисті продажі, тис.грн 109190 119 294 142448 149 863 166492 

Зростання продажів% 19,25 9,25 19,41 5,21 5,29 

Зростання прибутку 1623,5 -45,93 -139,93  -531.81 -1284,2 

ТОВ «Київхліб» 

Рентабельність активів,% -2,59 -1,19 0,21 1,61 3,01 

Операційна маржа,% -11,15 -5,35 0,45 6,25 12,05 

Активи, тис.грн 966,8 903 839,2 775,4 711,6 

Чисті продажі, тис.грн 809,9 606,6 403,3 200 -3,3 

Зростання продажів%   30,25   -50,41   

Зростання прибутку   152   594,44   

ТОВ «Хлібна скарбниця» 

Рентабельність активів,% 329,46 164,93 0,4 -164,13 -328,66 

Операційна маржа,% 81,08 50,04 19 -12,04 -43,08 

Активи, тис.грн 1185,5 832,9 480,3 127,7 -224,9 

Чисті продажі, тис.грн -524,8 230,6 986 1741,4 2496,8 

Зростання продажів%       76,61   

Зростання прибутку       -1113,7   

Джерело:розроблено автором згідно фінансової звітності хлібозаводів 
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Додаток Л 

 

Таблиця Л1 

Характеристика рейсів підприємств по виробництву хліба у м. Києві, 2016 

р. 

Період Середня 

кількість 
магазинів, од. 

Середня 

протяжність 
одного рейсу, км 

Середнє 

завантаження 
1 машини, т 

Кількість 

рейсів, од. 

Доба 13 100 1,2 3 

Місяць 286 2200 26,4 66 

Рік 3432 26400 316,8 792 
Джерело: систематизовано автором за оперативними даними ПАТ «Київхліб»  

 

Таблиця Л2 

Показники використання транспортних засобів  на ПАТ «Київхліб» у 2016 р. 

Місяць Загальний 
обсяг 

вантажу, т 

Коефіцієнт 
використан 

ня вантажо-

підйомності 

Середній 
обсяг 

перевезень, 

т 

Загальний 
пробіг із 

вантажем, 

км 

Загальний 
пробіг 

всіма 

АТЗ, км 

Коефі-
цієнт 

викорис 

тання 

пробігу 

Травень 804,0 0,56 11,17 47397 49891,5 0,95 

Червень 1716,8 0,65 12,91 80023 86981,5 0,92 

Липень 1703,2 0,70 13,96 70759 77757,1 0,91 

Серпень 2072,8 0,82 16,32 73777 79330,1 0,93 

Вересень 2108,0 0,74 14,74 84711 90118,1 0,94 

Жовтень 1950,6 0,71 14,24 76175 84638,8 0,90 

Листопад 663,4 0,71 14,11 23341 25649,4 0,91 

Грудень 1131,4 0,82 16,40 39837 43301,1 0,92 

Січень 518,4 0,81 16,20 16629 18896,5 0,88 

Лютий 761,6 0,89 17,71 24164 26848,8 0,90 
Джерело: систематизовано автором за оперативними даними ПАТ «Київхліб»  

 

Таблиця Л3 

Показники наявності та  використання транспортних засобів (ТЗ) на ПАТ «Київхліб» у 

2016 р. 

 Кількість 

ТЗ, всього, 

од. 

Кількість 

ТЗ в 

ремонті, 
од. 

Кількість 

ТЗ, що 

справні, 
од. 

Кількість 

ТЗ в 

експлуа-
тації, од. 

Коефіцієнт 

технічної 

готовності 
ТЗ 

Коефіцієнт 

використа

ння ТЗ 
 

Місяць 
 

 

Травень 600 10 600 500 1,00 0,67 

Червень 600 25 570 540 0,97 0,93 

Липень 600 10 600 540 1,00 0,93 

Серпень 600 10 600 540 1,00 0,93 
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Вересень 600 10 600 590 1,00 0,87 

Жовтень 600 10 600 590 1,00 0,87 

Листоп. 600 10 600 490 1,00 0,80 

Грудень 600 25 570 400 0,97 0,73 

Січень 600 10 600 450 1,00 0,40 

Лютий 600 10 600 500 1,00 0,60 
Джерело: систематизовано автором за оперативними даними ПАТ «Київхліб»  

Таблиця Л4 

Витрати палива за добу залежно від моделі транспортного засобу, ПАТ 

«Київхліб», 2016 р. 

Транспортний 

засіб 

Перевезено 

вантажу, тис т 

Пробіг, 

км 

Виконано, 

т/км 

Витрачено 

палива, л 

Сумарна масова 

токсичність 

зведена до СО, 

ум т/рік 

ГАЗ –3302 2,5 77 193 23 15 

ЗІЛ –5302 3,2 111 355 34 23 

ІЖ –2717 1,6 79 126 23 15 

ГАЗ –320202 2 118 236 35 23 

ГАЗ –32123 3,1 86 267 26 18 

ГАЗ 3302 –1014КФ-

01СПП 

2,5 104 260 31 21 

Джерело: систематизовано автором за оперативними даними ПАТ «Київхліб»  
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Додаток М  

Бальна оцінка критеріїв еколого-економічної ефективності товаротранспортного 

потоку для експертного оцінювання 
Г

р
у

п
а 

к
р

и
те

р
ії

в
 

Критерій 

П
р

ац
ів

н
и

к
и

 

п
ід

п
р

и
єм

ст
в
а
-

в
и

р
о

б
н

и
к
а 

Е
к
о

л
о

гі
ч

н
і 

ек
сп

ер
ти

 

Г
р

о
м

ад
я
н

и
 

В
 с

ер
ед

н
ь
о

м
у
 

А 1 2 3 4 5 

М
ат

ер
іа

л
ь
н

о
-т

ех
н

іч
н

і 

к
р

и
те

р
ії

 

1.1. Наявність спеціалізованого транспорту 9 9 9 9 

1.2. Наявність орендованого спеціалізованого 

транспорту  

4 3 1 3 

1.3.Транспорт, обладнаний GPS-control  9 7 7 8 

1.4.Наявність власної ремонтної бази транспорту 9 7 9 8 

1.5.Наявність власної мийки транспорту 9 7 9 8 

1.6.Наявність власного обладнання для вимірювання 

викидів в атмосферу 

9 9 9 9 

1.7.Наявність власної автозаправної станції 9 9 9 9 

З
ак

о
н

о
д

ав
ч

і 
к
р

и
те

р
ії

 

2.1.Наявність сертифікатів серії ISO 9 7 9 8 

2.2.Наявність договорів з перевізниками на 

транспортування хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів 

9 7 9 8 

2.3.Наявність дозволу на реалізацію хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів  

9 

 

7 

7 

9 

9 

8 

8 

2.4.Наявність дозволів від органів місцевого 

самоврядування 

 

9 

 

7 

 

9 

 

8 

2.6.Наявність договорів зі спеціалізованими 

підприємствами 

7 7 9 8 

2.7.Наявність ліцензійних карток для автотранспорту 9 7 9 8 

Е
к
о

л
о

гі
ч

н
і 

к
р

и
те

р
ії

 

3.1.Викиди забруднюючих речовин 9 9 9 9 

3.2.Сумарні викиди, зведені до СО 9 9 9 9 

3.3.Еколого-економічне навантаження на навколишнє 

середовище 

9 9 8 9 

3.4.Забруднення довкілля під час перевезення 

хлібобулочних виробів 

9 9 8 9 

3.5. Наявність екологічного збитку через 

товаротранспортний потів 

7 8 6 7 

3.6. Наявність зовнішніх факторів впливу транспорту 

на забруднення атмосфери, водних і земельних 

ресурсів  

7 6 1 5 

3.7.Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів самим підприємством 

8 7 9 8 

Е
к
о

н
о

м
іч

н
і 

к
р

и
те

р
ії

 

4.1.Відсутність кредиторської заборгованості за 

перевезення 

9 5 9 8 

4.2. Обсяг реалізованої продукції 9 7 9 8 
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4.3.Продуктивність роботи перевізника 9 5 9 8 

4.4. Відстань від виробника до торговельного 

підприємства 

7 6 1 5 

4.5.Можливість залучення інвестицій 9 5 9 8 

4.6. Вартість перевезення 9 7 9 8 

4.7. Витрати палива в експлуатації транспорту 7 7 9 8 

4.8. Обсяг продукції, перевезеної автомобільним 

транспортом 

9 7 9 8 

4.9. Вантажообіг 9 9 9 9 

4.10. Продуктивність транспортування 7 6 1 5 

П
р

о
ф

ес
ій

н
і 

к
р

и
те

р
ії

 

5.1.Досвід роботи працівників 7 3 7 6 

5.2.Кваліфікація працівників 9 3 9 7 

5.3.Наявність працівників, що спеціалізуються на 

екологічно-відповідальному водінні транспортного 

засобу 

7 3 8 6 

5.4.Наявність правопорушень в Державтоінспекції 6 3 1 3 

5.5.Наявність ДТП 7 6 1 5 

С
о

ц
іа

л
ь
н

і 

к
р

и
те

р
ії

 

6.1.Якість перевезення 9 8 9 9 

6.2.Додержання графіку вивозу хлібобулочних 

виробів 

9 9 9 9 

6.3. Виконання соціальних замовлень 6 8 9 8 

6.3.Наявність системи зв’язку з клієнтами  6 8 9 8 

6.4.Наявність скарг від населення 9 3 9 7 

Е
к
сп

л
у

ат
ац

ій
н

і 
к
р

и
те

р
ії

 

7.1.Експлуатація транспорту до 1 року 9 3 1 4 

7.2.Експлуатація транспорту до 5 років 6 3 9 6 

7.3.Експлуатація транспорту до 10 років 7 3 8 6 

7.4. Частка автотранспорту перевізника у загальній 

кількості автотранспорту перевізника  

9 1 8 6 

7.5.Час навантаження кузова 9 3 1 4 

7.6.Час розвантаження кузова 9 3 8 7 
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Додаток Н1

 
Рис.Н.1. Модель процесу розвантаження і завантаження продукції ПАТ «Київхліб» 

 
Рис.Н 2 Діаграми процесу логістичного процесу ПАТ «Київхліб» 

 

Рис. Н3. Код програми 
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Додаток Н1 

Розрахунок Екологичних збитків 
         

          

Виробничий майданчик 
Торгівельні майданчики 

     год день неділя   
     Виробничий цех № 1 (З1) 3509,8 9,75 68,25 17,062 

     Виробничий цех № 3 (З2) 2312,3 6,42 44,96 11,24 

     Виробничий цех № 4 (З3) 1793,3 4,98 34,87 8,7173 

     Виробничий цех № 7-8-9 (З4) 1436 3,99 27,92 6,9805 
     Виробничий цех № 12 (З5) 1518,3 4,22 29,52 7,3807 
     Білоцерківський хлібозавод (З6) 1233,4 3,43 23,98 5,9958 
     Макарівський хлібозавод (З7) 1933,1 5,37 37,59 9,3969 
     Фастівський хлібозавод (З8) 1365,8 3,79 26,56 6,6394 

     Сквирський хлібозавод (З9) 1035,4 2,88 20,13 5,0332 

     

          

Виробничий майданчик 
Торгівельні майданчики 

     М1 М2 М3 М4 
     Виробничий цех № 1 (З1) 21,14 23,61 5,03 18,47 
     Виробничий цех № 3 (З2) 9,32 11,33 12,71 11,6 
     Виробничий цех № 4 (З3) 9,9 5,03 13,14 6,8 

     Виробничий цех № 7-8-9 (З4) 9,88 6,42 7,98 3,64 

     Виробничий цех № 12 (З5) 3,09 7,18 5,90 13,35 

     Білоцерківський хлібозавод (З6) 2,07 3,30 5,60 13,01 

     Макарівський хлібозавод (З7) 7,5 8,34 8,25 13,5 

     Фастівський хлібозавод (З8) 8,43 9,52 4,40 4,21 
     Сквирський хлібозавод (З9) 5,07 6,88 3,40 4,78 
     

          

Виробничий майданчик 
Торгівельні майданчики 

     М1 М2 М3 М4 

     Виробничий цех № 1 (З1) 625,74 698,86 148,89 546,71 

     Виробничий цех № 3 (З2) 275,87 335,37 376,22 343,36 

     Виробничий цех № 4 (З3) 293,04 148,89 388,94 201,28 
     Виробничий цех № 7-8-9 (З4) 292,45 190,03 236,21 107,74 
     Виробничий цех № 12 (З5) 91,46 212,53 174,64 395,16 
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Білоцерківський хлібозавод (З6) 61,27 97,68 165,76 385,10 
     Макарівський хлібозавод (З7) 222,00 246,86 244,20 399,60 
     Фастівський хлібозавод (З8) 249,53 281,79 130,24 124,62 

     Сквирський хлібозавод (З9) 150,07 203,65 100,64 141,49 

     

           

Вид транспорту                   

  
 № 

1 

 № 

3 
 №4 

 № 7-

8-9 

 

№12 

Біло

церк 
Макар 

Фасті

в 
Сквир 

ГАЗ –3302 (бензин) 18 20 15 7 11 4 3 3 2 

ГАЗ –3302 (д) 12 7 5 5 4 6 10 9 4 

ЗІЛ –5302 (д) 12 8 11 14 10 12 12 12 12 

ІЖ –2717 (б) 12 7   10 11 10 10   11 

ГАЗ –320202 (д) 19 15 7 13 12 8 9 9 5 

ГАЗ –32123 (газ) 12   23 5 8 7   5 9 

ГАЗ 3302 –1014КФ-

01СПП 
15 12 19 6 7 15 13 9 8 

 

Загальні екологічні збитки 
67,7 

     План перевезень  

    
Виробничий 
майданчик 

Торгівельні майданчики 

М1 М2 М3 М4 

В.ц № 1 (З1) 0 0 0 0 

В.ц № 3 (З2) 0 0 0 0 

В.ц № 4 (З3) 0 160 0 0 

В.ц № 7-8-9 (З4) 0 31 
1,25E-

11 
47 

В.ц № 12 (З5) 104 0 
7,73E-

11 
1,43E-

10 

Білоцерківський  

(З6) 
105 0 0 0 

Макарівський  

(З7) 
0 0 0 0 

Фастівський  

(З8) 
0 0 34 0 
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Сквирський  

(З9) 
34 0 74 0 

     

      завод Вивезено  
   В.ц № 1 (З1) 0 
   В.ц № 3 (З2) 0 
   В.ц № 4 (З3) 160 
   

В.ц № 7-8-9 (З4) 78 

   В.ц № 12 (З5) 104 
   

Білоцерківський  

(З6) 
105 

   
Макарівський  

(З7) 
0 

   
Фастівський  

(З8) 
34 

   
Сквирський  

(З9) 
108 

   

     

      

 

Загальні транспортні витраи 1569,4 

      

 

План перевезень  

    

 
Виробничий 

майданчик 

Торгівельні майданчики 

 

М1 М2 М3 М4 

 

В.ц № 1 (З1) 0 0 0 100 

 

В.ц № 3 (З2) 120 41 0 0 

 

В.ц № 4 (З3) 0 0 0 0 

 

В.ц № 7-8-9 (З4) 0 0 0 108 

 

В.ц № 12 (З5) 104 0 0 0 

 

Білоцерківський  

(З6) 
0 105 0 0 

 

Макарівський  

(З7) 
0 174 0 0 
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Фастівський  

(З8) 
66 0 42 62 

 

Сквирський  

(З9) 
0 0 108 0 

      

      

 

 завод Вивезено  
   

 

В.ц № 1 (З1) 100 
   

 

В.ц № 3 (З2) 161 
   

 

В.ц № 4 (З3) 0 
   

 

В.ц № 7-8-9 (З4) 108 

   

 

В.ц № 12 (З5) 104 
   

 

Білоцерківський  

(З6) 
105 

   

 

Макарівський  

(З7) 
174 

   

 

Фастівський  

(З8) 
170 

   

 

Сквирський  

(З9) 
108 

   

      

       

 

Торгівельні майданчики 
  

Торгівельні майданчики 

Майданчик М1 М2 М3 М4 

 

Майданч

ик 
М1 М2 М3 М4 

Вивезено  243 191 108 47 

 

Вивезен

о  
290 320 150 270 
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ВІДОМОСТІ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ УЧАСТЬ АВТОРА У НАУКОВИХ РОЗРОБКАХ І 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЇХ У ВИРОБНИЦТВО
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