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Стратегія реалізації еколого-орієнтованого логістичного 
управління виробничою системою підприємства

Анотація. У статті окреслено сутнісні характеристики екологічно орієнтованого логістичного управління виробничими
системами. Обґрунтовано комплекс управлінських рішень щодо реалізації стратегії сталого екологічно збалансованого
розвитку виробничої логістичної системи підприємства. Визначено еколого-економічні переваги застосування логістич-
них технологій організації потокових процесів. 
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Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку під-
приємств характеризується застосуванням таких меха-
нізмів їх функціонування, як логістичне управління вироб-
ничими системами на основі принципів сталого розвитку і
«зеленої» економіки. Логістизація управління виробничими
процесами в системі «залучення ресурсів – виробництво –
споживання – утилізація відходів» потребує формування й
реалізації кола стратегічних, тактичних та оперативних
рішень, які б забезпечували комплексне розв’язання еко-
лого-економічних проблем промислового підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий
внесок у становлення та розвиток концептуальних засад
логістики, інструментів екологічної («зеленої») логістики,
логістики ресурсозбереження і відходів, а також методич-
них принципів щодо оцінки еколого-економічних наслідків
функціонування логістичних систем і вироблення еколо-
гічно орієнтованих стратегій поведінки логістичних
суб’єктів зробили такі зарубіжні, і зокрема російські вчені,
як В. Борисова (2003), А. Альбеков (1998), К. Мечеріз
(Macharis et al., 2014), А. МакКіннон (McKinnon et al., 2010),
Лі Янбо i Ліу Сонсянь (Li Yanbo & Liu Songxian, 2008),
С. Срівастава (Srivastava, 2007), Д. Роджерс та Р. Тіббен-
Лембке (Rogers & Tibben-Lembke, 2001), П. Мерфі (Murphy,
2000), С. Мельник (2000), Дж. Сток (Stock, 1998), і Л. Бук-
ринська (2006), В. Мєшалкін (2003) та ін. Ці питання знай-
шли своє відображення у доробках вітчизняних науковців,
серед яких: З. Герасимчук (2014), Н. Чорнописька (2014),
Н. Хвищун (2012), Є. Крикавський (2011), І. Смирнов (2009),
Н. Павліха (2004) та ін. 

У більшості наукових праць досить ґрунтовно дослід-
жена проблематика оцінки еколого-економічних наслідків
функціонування транспортно-складського комплексу та
інтерналізації відповідних екологічних витрат, формуван-
ня і реалізації стратегічних управлінських рішень щодо
мінімізації його екодеструктивного впливу на довкілля.
Водночас, недостатньо вивченими залишаються вироб-
ничі логістичні системи, у яких еколого-економічні аспекти
їх функціонування мають більш комплексний та визна-
чальний характер. Це вимагає відповідного удосконален-
ня теоретико-методологічних засад формування еколо-
гічно орієнтованого логістичного управління, вироблення
методичних принципів урахування еколого-економічних
факторів виробництва у моделі прийняття управлінських
рішень щодо стратегічних орієнтирів розвитку виробничих
логістичних систем у контексті методології сталого роз-
витку. Потребує обґрунтування комплекс організаційно-
технологічних альтернатив, що можуть бути впроваджені
як інструменти реалізації стратегічних рішень на рівні ок-
ремих функціональних підрозділів підприємства.

Метою статті є розроблення концептуальних засад
формування стратегії реалізації екологічно орієнтованого
логістичного управління виробничими системами з позицій
інтеграції принципів логістики і сталого екологічно збалан-
сованого розвитку.

Основні результати дослідження. Ефективність
логістичного управління виробничими системами визна-
чається рівнем його впровадження в систему менеджмен-
ту виробничого підприємства та можливостями розв’язан-
ня еколого-економічних протиріч виробничої системи. Це
вимагає інтеграції «зеленої» логістики в систему уп-
равління підприємством. 

На нинішній час розроблено основні теоретико-мето-
дичні положення щодо інтеграції принципів логістики і
раціонального природокористування (Macharis et al., 2014)
[1], (McKinnon et al., 2010) [2], (Li Yanbo & Liu Songxian, 2008)
[3], (Murphy, 2000) [4]. Спираючись на ці розробки, нами
сформовано сутність поняття екологічно орієнтоване
логістичне управління виробничими системами, під яким
розуміється управлінська діяльність, що передбачає вра-
хування екологічних чинників на всіх етапах просторово-
часового планування, організації, контролю й регулюван-
ня руху матеріальних, інформаційних і фінансових потоків
від джерела їх виникнення до кінцевого споживача на ос-
нові концепції логістики [5].

Ми вважаємо, що стратегія реалізації екологічно
орієнтованого логістичного управління у виробничій сис-
темі повинна здійснюватися на таких базових принципах: 
• становлення еколого-орієнтованого логістичного уп-

равління як інтегрованої функції управління сукупним
матеріальним потоком, що об’єднує всі етапи виробни-
чо-господарської діяльності від постачання сировини до
розміщення відходів виробництва і споживання;

• орієнтація на утримання високих конкурентних позицій
на ринку завдяки соціально та екологічно відповідальній
поведінці підприємства; 

• інформаційне забезпечення процесів екологічно орієнто-
ваного логістичного управління на основі використання
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зок-
рема у сфері екологізації виробництва;

• формування ефективної системи еколого-орієнтованого
логістичного управління промисловим виробництвом на
основі застосування інноваційних методів та інстру-
ментів екологізації управління (зокрема шляхом впрова-
дження системи екологічного менеджменту);

• прийняття оптимальних рішень в управлінні виробничою
логістичною системою на основі оцінки екологічних вит-
рат підприємства у складі загальних логістичних витрат;

• упровадження механізмів адаптивності логістичної сис-
теми до змінного зовнішнього середовища; 

• удосконалення корпоративної екологічної культури як
передумови забезпечення екологізації логістичного уп-
равління промисловими системами.

Механізм еколого-орієнтованого логістичного управ-
ління передбачає оцінку загальних логістичних витрат з
урахуванням екологічних складових: витрат, що форму-
ються у природоохоронній підсистемі та комплексного
еколого-економічного збитку, що утворється у виробничій
логістичній системі. Установлення взаємозалежності
логістичних витрат і результатів виробництва, ураховуючи
екологічну складову, дозволяє приймати управлінські
рішення, які забезпечуватимуть підвищення еколого-еко-
номічної ефективності функціонування виробничої логіс-
тичної системи. 

Найбільш поширеними вважаються такі стратегії логіс-
тичного управління: мінімізації загальних витрат, поліп-
шення якості логістичного сервісу, мінімізації інвестицій у
логістичну інфраструктуру та логістичного аутсорсингу
(Bowersox & Closs, 2008; Johnson et al., 2005) [6; 7]. Однак
для вирішення еколого-економічних завдань виробничої
логістичної системи ці стратегії є недостатньо ефективни-
ми, оскільки не повною мірою враховують екологічні чин-
ники у процесі прийняття стратегічних рішень. Наприклад,
стратегія мінімізації загальних витрат пов’язана зазвичай
зі скороченням інвестицій на природоохоронні заходи в си-
стемі екологічного менеджменту, що призводить до вико-
ристання стратегічно неперспективних методів «кінця
труби» і, відповідно, збільшення екодеструктивного впли-
ву виробничої логістичної системи на компоненти навко-
лишнього природного середовища. 

Стратегії поліпшення якості логістичного сервісу та
мінімізації інвестицій у логістичну інфраструктуру зде-
більшого реалізуються у формі доставки необхідних то-
варів у найкоротший термін (Bowersox & Closs, 2008) [6].
Але це спричинює, зокрема збільшення транспортних по-
токів, а відтак і екодеструктивного впливу на довкілля. 

Спільне використання елементів складського госпо-
дарства, характерне для стратегій мінімізації інвестицій у
логістичну інфраструктуру та логістичного аутсорсингу
(Johnson et al., 2005) [7], дозволяє частково зменшувати
негативний екодеструктивний вплив, обумовлений функ-
ціонуванням складських об’єктів (зокрема, це стосується
відведення земельних площ, споживання енергії, контаку
персоналу з токсичними і небезпечними матеріалами та
ін.). Утім, під час розміщення об’єктів виробничої інфраст-
руктури найчастіше не враховуються екологічні фактори
[8]. 

Узагалі, слід відмітити, що ступінь орієнтації на вплив
екологічних факторів у стратегічному управлінні вироб-
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ництвом залежить від прийнятої довгострокової еколо-
гічної політики підприємства, яка визначає екологічні цілі
та завдання екологізації виробництва і природоохоронної
діяльності. Запорукою конкурентоспроможного функ-
ціонування промислового підприємства в довгостроковій
перспективі є його екологічно орієнтована стратегія, яка
повинна органічно поєднувати економічні, екологічні та
соціальні складові стратегічних рішень і забезпечувати їх
оптимальне співвідношення. Відповідно, постає питання
про формування «зелених» логістичних стратегій. Як за-
значає П. Мерфі (Murphy, 2000) [4], такі стратегії передба-
чають використання ряду ефективних інструментів та ме-
ханізмів, зокрема рециклінгу, екологічного аутсорсингу,
екологічного аудиту й оцінки життєвого циклу продукту,
реінжинірингу логістичної системи, навчання персоналу,
здійснення спільних проектів влади та бізнесу. Окрім того,
стратегічні рішення щодо реалізації «зеленої» логістики
(McKinnоn, 2010) [2], повинні охоплювати питання, пов’я-
зані із розміщенням об’єктів виробничого призначення і
складського господарства, територіальної організації
логістичних мереж.

З огляду на необхідність імплементації екологічних
чинників у систему логістичного менеджменту, перспек-
тивною, на нашу думку, є стратегія сталого екологічно
збалансованого розвитку виробничої логістичної системи,
яка повинна передбачати:
• дотримання підприємством інституціональних вимог у

ресурсно-екологічній сфері;
• інноваційну діяльність, спрямовану на зниження приро-

доємності та екологічного навантаження, спричиненого
виробничо-господарською діяльністю, завдяки упровад-
женню нових технологічних рішень і організаційно-уп-
равлінських заходів, зокрема, шляхом установлення
кооперативних зв’язків із екологічно відповідальними
суб’єктами господарювання, організації гнучких вироб-
ничо-технологічних ланцюгів на регіональній основі з
урахуванням можливості розв’язання еколого-економіч-
них проблем виробництва;

• добровільне розширення сфер
екологічної активності на ос-
нові принципів соціальної від-
повідальності бізнес-структур.

Реалізація наведених вище
положень вимагає здійснення
комплексної еколого-економіч-
ної оцінки широкого кола страте-
гічних альтернатив щодо побу-
дови, функціонування і розвитку
виробничої логістичної системи,
які на різних рівнях управління
трансформуються у відповідний
комплекс тактичних та опера-
тивних рішень (рис.).

Здійснення екологічно орієн-
тованого логістичного управлін-
ня виробничою системою пов’я-
зане зі зміною стратегічної
поведінки підприємства на рин-
ку. Зважаючи на тяжіння до
інтеграції, притаманне логістич-
ним утворенням, «зелені» стра-
тегії логістичних виробничих сис-
тем слід розглядати в контексті
їх здатності впливати і на по-
ведінку інших суб’єктів господа-
рювання у межах логістичного
ланцюга. Це дозволяє формува-
ти логістичні ланцюги, які спря-
мовані на розв’язання еколого-
економічних проблем галузевого
та регіонального розвитку. 

Основу реалізації екологічно
орієнтованих логістичних стра-
тегій також становить логістич-

на концепція, прийнята керівництвом підприємства як ба-
зовий принцип, що визначає спосіб організації потокових
процесів у виробничій логістичній системі. Диференціація
технологій організації потокових процесів, як відомо, ба-
зується на взаємодії між попередньою та наступною опе-
раціями, що втілюється у принципі витягування або виш-
товхування. Застосування тієї чи тієї технології при
організації потокових процесів у виробничій логістичній си-
стемі з урахуванням екологічних чинників залежить від
низки факторів, серед яких: ступінь прогнозованості та
мінливості попиту; взаємовідносини з постачальниками;
тривалість виробничого циклу; тип виробництва тощо.
Водночас, прийняте управлінське рішення про впровад-
ження виштовхувальних чи витягувальних технологій
впливає на рівень запасів на підприємстві; функціонуван-
ня транспортної системи; організацію складського госпо-
дарства та системи збуту; ефективність операційного
менеджменту, визначаючи тим самим і відповідні еколого-
економічні результати функціонування виробничої логіс-
тичної системи (табл.).

Отже, необхідно констатувати, що реалізація принци-
пу витягування при організації внутрішньовиробничого ру-
ху матеріальних потоків є більш ефективною з точки зору
мінімізації еколого-економічних наслідків функціонування
виробничих логістичних систем. З позицій екологічно
орієнтованої логістики необхідна еколого-економічна
оцінка стратегічних альтернатив щодо розвитку виробни-
чої логістичної системи, зокрема таких, як технологічне
оновлення транспортного господарства; аутсорсинг ви-
робничих операцій у сфері транспортування і розподілу;
оптимізація просторово-часових параметрів вантажопо-
токів та ін. 

Вирішення еколого-економічних проблем виробничої
логістичної системи, пов’язаних із використанням виштов-
хувальних технологій, лежить у площині посилення вироб-
ничої і технологічної дисципліни, підвищення ініціативності
та відповідальності керівництва підприємства і праців-
ників щодо політики ресурсозбереження та поводження з

Рис. Комплекс управлінських рішень щодо реалізації стратегії сталого 
екологічно збалансованого розвитку виробничої логістичної системи

Джерело: Розроблено авторами з урахуванням [2], [4]
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відходами. Це все вимагає еколого-економічної оцінки те-
риторіальної конфігурації і структури логістичної системи,
створення допоміжних виробництв, технології складських
операцій та ін. (рис.).

Висновки. Забезпечення сталого розвитку виробни-
чих систем потребує формування логістичних структур но-
вого формату, у яких екологічно орієнтоване логістичне
управління має комплексний характер і реалізується на
стратегічному, тактичному та оперативному рівнях ме-
неджменту підприємства. Стратегія реалізації сталого
екологічно збалансованого розвитку виробничої логістич-
ної системи передбачає еколого-економічну оцінку аль-
тернативних рішень щодо продуктового асортименту, аут-
сорсингу виробничих процесів, розміщення виробничої
системи, виробничих технологій і ресурсів, створення до-
поміжних виробництв, сервісного обслуговування тощо.
Це відповідним чином зумовлює екологічну трансформа-
цію тактичних та оперативних управлінських рішень у
рамках таких функціональних логістичних підсистем, як
постачання, виробнича, природоохоронна, збутова та ін-
фраструктурна. Стратегія реалізації еколого-орієнтовано-
го логістичного управління виробничими системами також
потребує еколого-економічної оцінки логістичної технології
організації виробничих процесів. Витягувальні технології
при організації внутрішньовиробничого руху матеріальних
потоків, порівняно з виштовхувальними, є більш ефектив-
ними з точки зору еколого-економічних результатів
функціонування виробничої логістичної системи. 
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Таблиця 
Основні параметри еколого-економічної оцінки  логістичних технологій 

організації потокових процесів

Примітка: 1) JIT – Just-in-Time, LP – Lean Production; 2) MRP – Materials Resource Planning; MRP II –
Manufacturing Requirements Resource Planning, ERP – Enterprise Resource Planning

Джерело: Розроблено авторами на основі [9-12]
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