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ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
В УКРАЇНІ НА ЗАСАДАХ ЗЕЛЕНОЇ ЛОГІСТИКИ 

Постановка проблеми. На даний час у гло- 
бальному економічному просторі наголошено про 
курс на «зелену» економіку як ключового вектору 
розвитку, який сприяє зниженню екологічних за-
гроз, ризиків і дефіциту природних ресурсів. Основу 
«зеленої» економіки становлять якісно нові бізнес-
моделі, які дозволяють учасникам ринку (виробни-
кам, посередникам і споживачам) одержувати еко-
номічні вигоди від підприємницької діяльності од-
ночасно із вирішенням глобальних екологічних про-
блем. 

Це відповідає глобальному Порядку денному у 
галузі розвитку на період до 2030 року, прийнятому 
на Саміті зі сталого розвитку у вересні 2015 р. Це 
зазначено і в розроблених ООН «Цілях сталого  
розвитку 2016-2030 рр.», реалізація яких вимагає 
формування інноваційного підходу до зеленої тран-
сформації економіки та здійснення моніторингу [1, 
с. 7]. 

Забезпечення сталого розвитку транспортно-
логістичної системи потребує впровадження іннова-
ційних моделей, організаційно-управлінських і еко-
логічних технологій, які відповідатимуть сучасним 
трансформаційним перетворенням національної 
економіки та сприятимуть скороченню негативного 
впливу транспорту на довкілля. Це має відбуватися 
в контексті концепції зеленого зростання, яку запро-
поновано Організацією Економічного Співробітни-
цтва та Розвитку. Крім цього, варто відмітити, що 
функціонування транспортно-логістичної системи 
має здійснюватися в рамках європейської транспор-
тної політики TEN-T [2], спрямованої, в першу 
чергу, на ефективне використання ресурсів і скоро-
чення викидів парникових газів. Для цього доцільно 
запровадити комплекс стратегічних заходів, які по-
лягають у такому: до 2030 р. зменшити наполовину 
кількість автомобілів на традиційних видах палива в 
межах міських територій; до 2050 р. повністю від-
мовитися від їхнього використання; до 2030 р. забез-
печити практично повну декарбонізацію міської ло-
гістики в основних міських центрах; частка спожи-
вання низьковуглекислого екологічного палива в 
авіації має до 2050 р. зрости до 40%; до 2050 р. та-
кож необхідно забезпечити зниження рівня викидів 
СО2 по ЄС, що утворюються внаслідок викорис-
тання бункерного палива на морських суднах, на 
40% (за можливістю на 50%). 

Згідно з керівними принципами сталого прос-
торового розвитку Європейського континенту, схва- 
лених на 12-й Сесії Європейської конференції міні-
стрів, відповідальних за регіональне планування (7-
8 вересня в Ганновері), необхідно сприяти запрова-
дженню найменш шкідливих для навколишнього се-
редовища екологічно безпечних транспортних сис-
тем. 

Отже, для комплексного вирішення еколого-
економічних проблем розвитку транспортно-логіс-
тичної системи в Україні необхідно застосовувати 
концепцію зеленої логістики.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зе-
лена логістика є одним з актуальних аспектів функ-
ціонування в умовах глобалізації світових суб’єктів 
господарювання, що впливають на довкілля. По-
няття «зелена логістика» виникло на основі нового 
підходу «екологічно раціональне проектування». 
Воно, в свою чергу, відноситься до концепту ста-
лого розвитку, яке достатньо широко розповсю-
джено в світі. 

Слід зазначити, що бажання підприємств сфор-
мувати у споживачів екологічний імідж сприяло  
розробці концепції сталої логістики, яка включає 
«зелені» складові та розглядає економічну, соціа-
льну й екологічну діяльність у контексті логістич-
ного управління. На думку дослідників, найближ-
чим часом більшість споживачів віддаватиме пере-
вагу компаніям, що використовують «зелений»  
транспорт і логістичні рішення. Значна увага корпо-
рацій до «зеленого» аспекту їх логістичної діяльно-
сті обумовлено такими тенденціями, як підвищення 
рівня інформованості споживачів шляхом екологіч-
ного маркування; зростання попиту на фахівців з пи-
тань захисту довкілля; важливість економічних чин-
ників підтримки навколишнього середовища; полі-
тичний вплив і регулювання в цьому напрямі [3, 
с. 47]. Застосування «зелених» технологій у логіс-
тиці стало такою ж необхідністю, як впровадження 
системи менеджменту якості. Як наслідок, згідно з 
опитуванням «Зелені тренди» (The Green Trends 
Survey) у дослідженні «Towards Sustainable Logis-
tics» [4], 59% бізнес-структур підрахували, що «зе-
лене» перевезення їх продукції визнано вирішаль-
ним чинником у залученні споживачів у майбут-
ньому. 

Менеджмент 
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На основі обстеження компанії PE International 
(Великобританія) [5] визначено ключові переваги 
при впровадженні концепції зеленої логістики, до 
яких віднесено зниження рівня викидів в атмосферу 
(33% керівників і топ-менеджерів компаній); залу- 
чення нових клієнтів або розробка нових продуктів 
(26% респондентів). 

У наукових публікаціях зарубіжних і україн- 
ських учених приділено значну увагу: 

визначенню змісту поняття «зелена логістика», 
виявленню її основних напрямів впровадження та роз-
витку в контексті бізнес-концепції кругової економіки 
[6-12]; 

формуванню системи сталого управління логіс-
тичними операціями [13-16]; 

застосуванню логістичного підходу, який поля-
гає в оптимальному управлінні економічними пото-
ками й запасами в складних соціально-економічних 
системах для досягнення цілей з мінімальними ви-
тратами [17]; 

обґрунтуванню необхідності формування еко-
логічно орієнтованого логістичного управління, ме-
тою якого є отримання інтегрального еколого-еко-
номічного ефекту як результату оптимізації потоко-
вих процесів у виробничій логістичній системі, що 
забезпечуватиме скорочення тривалості логістич-
ного циклу, підвищення екологічної якості продук-
ції, зменшення втрат ресурсів під час зберігання та 
транспортування, обсягів утворення відходів [18]; 

визначенню особливостей формування «зеле-
них» логістичних систем міста, до яких віднесено 
транспортну систему [19]. 

Разом з тим, незважаючи на таку пильну увагу 
до окресленої проблеми з боку вчених, актуальним 
залишається проведення наукових досліджень у на-
прямі екологічно орієнтованого розвитку транс- 
портно-логістичної системи в Україні на засадах зе-
леної логістики. Все це значною мірою обумовило 
вибір теми даного дослідження та його цільову 
спрямованість. 

Мета статті полягає у подальшому розвитку 
теоретичних положень й обґрунтуванні доцільності 
застосування зеленої логістики як сучасної концеп-
ції трансформації транспортно-логістичної системи 
в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження по-
казують, що трансформація транспортно-логістич-
ної системи України в контексті концепції «зеле-
ного» зростання відбувається недостатньо ефек- 
тивно. За даними Міністерства фінансів України, 
питома вага видатків бюджету на охорону навко- 
лишнього природного середовища (ОНПС) не- 
значна і становила в 2017 р. 0,7% загального обсягу 
видатків державного бюджету, що не відповідає Ці-
лям сталого розвитку 2016-2030 рр. Частка сукуп-
них витрат на ОНПС у загальному обсязі ВВП не-
суттєва і складала в 2017 р. лише 3,1% (табл. 1).  

Таблиця 1 
Фінансово-економічні показники розвитку сфери охорони 

навколишнього природного середовища в Україні 

Роки ВВП у постійних цінах
2010 р., млн грн 

Сукупні витрати на ОНПС Видатки бюджету на ОНПС

млн грн частка
в обсязі ВВП, %

млн грн частка в  загальному об-
сязі видатків бюджету, %

2010 1079346,0 13128,1 1,2 2872,4 0,8
2011 1138338,0 18490,4 1,6 3890,7 0,9
2012 1141055,0 20514,0 1,8 5297,9 1,1
2013 1140750,0 20377,9 1,8 5594,2 1,1
2014 1066001,0 21925,6 2,1 3481,7 0,7
2015 961821,0 24591,1 2,6 5529,7 0,8
2016 985299,0 32488,7 3,3 6255,4 0,7
2017 1010173,0 31492,0 3,1 7349,3 0,7
Складено за даними: [20, с. 221, 225]. 

Частка сукупних витрат на ОНПС у сфері  
транспорту й складського господарства знизилася за 
2012-2017 рр. на 4,4 відсоткових пункти або з 6,2 до 
1,8% загального обсягу сукупних витрат на ОНПС. 
За цей період спостерігалася тенденція скорочення 
частки капітальних інвестицій у розвиток сфери  
транспорту й складського господарства на 47,5 від-
соткових пункти або з 58,8 до 11,3% загального об-
сягу сукупних витрат на ОНПС у цій галузі. Частка 
поточних витрат на ОНПС у сфері транспорту й 
складського господарства, відповідно, зросла на 
47,5 в.п. або з 41,2 до 88,7% загального обсягу суку-
пних витрат на ОНПС у даному виді економічної ді-
яльності (табл. 2).   

Частка поточних витрат на ОНПС у сфері  
транспорту й складського господарства скоротилася 
за 2012-2017 рр. на 1,2 відсоткових пункти або з 3,7 
до 2,5% загального обсягу поточних витрат на охо-
рону навколишнього природного середовища. Пи-
тома вага витрат на захист оточуючого повітря та 
клімату в сфері транспорту й складського господар-
ства зменшилася на 0,9 відсоткових пункти або з 2,4 
до 1,5% загального обсягу цих витрат за всіма ви-
дами економічної діяльності. При цьому частка ви-
трат на захист оточуючого повітря та клімату в 
сфері транспорту й складського господарства майже 
не змінювалася і становила в 2017 р. 6,2% у загаль-
ному обсязі поточних витрат на ОНПС у  цій галузі 
(у 2012 р. – 6,1%) (табл. 3).  
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Таблиця 2 
Динаміка сукупних витрат на охорону навколишнього природного 

середовища в сфері транспорту й складського господарства 

Роки 
Загальний 
обсяг,  
млн грн 

У тому числі
в сфері транспорту 

й складського господарства 

У тому числі 

капітальні інвестиції поточні витрати 

млн грн частка, % млн грн частка, % млн грн частка, %
2012 20514,0 1262,6 6,2 742,1 58,8 520,5 41,2
2013 20377,9 691,6 3,4 197,6 28,6 494,0 71,4
2014 21925,6 330,0 1,5 78,0 23,6 252,0 76,4
2015 24591,1 303,8 1,2 59,0 19,4 244,8 80,6
2016 32488,7 824,9 2,5 96,7 11,7 728,2 88,3
2017 31492,0 575,4 1,8 65,3 11,3 510,1 88,7
Джерело: [20, с. 209-210, 225; 21, с. 135]. 

Таблиця  3 
Динаміка поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища 

Роки 
Загальний 
обсяг, 
млн грн 

У тому числі 
в сфері транспорту 

й складського господарства 

З них витрати на захист 
оточуючого повітря  
й клімату, млн грн 

У тому числі
в сфері транспорту 

й складського господар-
ства 

млн грн частка, % млн грн частка, %
2012 13924,7 520,5 3,7 1330,8 31,9 2,4
2013 14339,1 494,0 3,4 1411,1 29,0 2,1
2014 13965,7 252,0 1,8 1234,6 22,6 1,8
2015 16915,5 244,8 1,4 1512,6 60,3 4,0
2016 19095,2 728,2 3,8 1755,4 32,4 1,8
2017 20466,4 510,1 2,5 2086,9 31,8 1,5
Джерело: [20, с. 225; 21, с. 135]. 

За 2012-2017 рр. питома вага капітальних інве-
стицій на ОНПС у сфері транспорту й складського 
господарства знизилася на 10,7 відсоткових пункти 

або з 11,3 до 0,6% загального обсягу капітальних ін-
вестицій на ОНПС за всіма видами економічної дія-
льності (табл. 4).  

Таблиця 4 
Динаміка капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища 

Роки 
Загальний обсяг, 

млн грн 
У тому числі у сфері транспорту й 
складського господарства, млн грн 

Частка в загальному обсязі капі-
тальних інвестицій, % 

2012 6589,3 742,1 11,3
2013 6038,8 197,6 3,3
2014 7959,9 78,0 1,0
2015 7675,6 59,0 0,8
2016 13390,5 96,7 0,7
2017 11025,6 65,3 0,6
Джерело: [20, с. 209-210, 225; 21, с. 135]. 

За досліджуваний період частка інвестицій в 
обладнання й устаткування, що пов’язані з еколо- 
гічно чистими технологіями, в сфері транспорту й 
складського господарства зменшилася на 20,6 від-
соткових пункти або з 21,7 до 1,1% загального об-
сягу цих інвестицій. Частка інвестицій у комплексні 
технології із захисту оточуючого повітря та клімату 
в сфері транспорту й складського господарства ско-
ротилася на 40,2 відсоткових пункти або з 44,2 до 
4,0% загального обсягу відповідних інвестицій. При 
цьому питома вага інвестицій у комплексні техноло-
гії із захисту оточуючого повітря та клімату в сфері 
транспорту й складського господарства знизилася 

на 35,6 відсоткових пункти або з 60,9 до 25,3% за- 
гального обсягу інвестицій в обладнання й устатку-
вання, що пов’язані з екологічно чистими техноло-
гіями в даній галузі (табл. 5). 

За 2010-2017 рр. обсяги викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від пересувних дже-
рел забруднення скоротилися на 43,4%, а їх частка в 
загальному обсязі викидів забруднюючих речовин – 
з 38,1 до 36,3% або на 1,8 відсоткових пункти  
(табл. 6). 

Як показує аналіз, обсяги викидів діоксиду  
вуглецю в атмосферне повітря від пересувних дже-
рел забруднення зменшилися в 2017 р. порівняно  
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Таблиця  5 
Динаміка інвестицій в обладнання й устаткування, 

що пов’язані з комплексними екологічно чистими технологіями 

Роки 
Загальний 
обсяг, 
млн грн 

У тому числі 
в сфері транспорту 

й складського господарства 

З них інвестиції 
на захист оточуючого 
повітря й клімату, 

млн грн 

У тому числі 
в сфері транспорту 

й складського господарства 
млн грн частка, % млн грн частка, %

2012 3714,8 806,6 21,7 1112,2 491,5 44,2
2013 3233,9 191,7 5,9 1094,2 142,7 13,0
2014 4638,2 70,8 1,5 428,5 11,0 2,6
2015 4952,2 49,2 1,0 436,0 10,0 2,3
2016 7783,7 82,0 1,1 528,9 25,4 4,8
2017 4183,4 47,5 1,1 300,1 12,0 4,0
Джерело: [21, с. 133]. 

Таблиця 6 
Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

від пересувних джерел забруднення 

Роки 
Загальний обсяг, 

тис. т 
У тому числі пересувні джерела 

забруднення, тис. т 
Частка в загальному обсязі вики-
дів забруднюючих речовин, % 

2010 6678,0 2546,4 38,1
2011 6877,3 2502,7 36,4
2012 6821,1 2485,8 36,4
2013 6719,8 2424,7 36,1
2014 5346,2 1996,2 37,3
2015 4521,3 1663,9 36,8
2016 4236,0 1547,9 36,5
2017 3968,7 1440,0 36,3
Джерело: [20, с. 30]. 

з 2010 р. на 38,2%. Це відбулося у результаті зни-
ження обсягів викидів діоксиду вуглецю в атмосфе-
рне повітря автомобільним транспортом на 42,5% 
і залізничним, авіаційним і водним транспортом – на 
23,3%. 

Варто відмітити, що частка обсягів викидів ді-
оксиду вуглецю в атмосферне повітря від пересув-
них джерел забруднення скоротилася на 3,1 відсот-
кових пункти або з 16,7 до 13,6% загального обсягу 

викидів діоксиду вуглецю. Це обумовлено зменшен-
ням частки обсягів викидів діоксиду вуглецю авто-
мобільним транспортом на 3,1 відсоткових пункти 
або з 12,9 до 9,8% загального обсягу викидів діок-
сиду вуглецю. Питома вага обсягів викидів діоксиду 
вуглецю в атмосферне повітря залізничним, авіацій-
ним і водним транспортом майже не змінювалася  
і становила в 2017 р. 3,8% загального обсягу викидів 
діоксиду вуглецю (табл. 7).  

Таблиця 7 
Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення 

Роки 
Загальний 
обсяг, тис. т 

У тому числі 
пересувні джерела  

забруднення 

У тому числі за видами транспорту 

автомобільний транспорт 
залізничний, авіаційний, 

водний транспорт 
тис. т частка, % тис. т частка, % тис. т частка, %

2010 198230,7 33188,9 16,7 25627,3 12,9 7561,6 3,8
2011 235971,3 33749,3 14,3 25449,5 10,8 8299,8 3,5
2012 231997,3 33822,2 14,6 25846,9 11,1 7975,3 3,4
2013 230706,1 33088,1 14,3 25716,8 11,1 7371,3 3,2
2014 194739,8 27813,1 14,3 21180,4 10,9 6632,7 3,4
2015 162071,9 23139,8 14,3 16911,3 10,4 6228,5 3,8
2016 156383,2 21781,5 13,9 15786,7 10,1 5994,8 3,8
2017 150894,1 20502,9 13,6 14736,9 9,8 5766,0 3,8
Джерело: [20, с. 31]. 

За аналізований період частка обсягів викидів 
діоксиду вуглецю автомобільним транспортом зни-
зилася на 5,3 відсоткових пункти або з 77,2 до 71,9% 

загального обсягу викидів діоксиду вуглецю в атмо-
сферне повітря від пересувних джерел забруднення. 
І, відповідно, частка  обсягів викидів діоксиду вуг- 
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лецю залізничним, авіаційним і водним транспор-
том збільшилася на 5,3 в.п. або з 22,8 до 28,1% зага-
льного обсягу викидів діоксиду вуглецю в атмо- 
сферне повітря від пересувних джерел забруднення. 

З огляду на вищевикладене, доведено, що впро-
вадження інноваційних логістичних концепцій для 
дієвого функціонування транспортно-логістичної 
системи в Україні стримується недостатнім розвит-
ком логістичної інфраструктури, низькою якістю 
логістичних послуг та їх високою вартістю, обмеже-
ними інвестиційними ресурсами тощо [22]. Це під- 
тверджується й дослідженнями Всесвітнього банку 
[23], згідно з яким Україна посіла в 2018 р. 69-е  
місце серед 167 країн світу в рейтингу Індексу  
ефективності логістики (LPI). При цьому за крите-
рієм «Якість інфраструктури» Україна посіла 105-е 
місце, а «Якість і компетентність логістичних по- 
слуг» – 70-е місце серед 167 країн світу. 

У зв’язку з цим сучасні умови господарювання 
потребують реалізації зеленої логістики як сучасної 
парадигми трансформації національної транспорт-
но-логістичної системи в контексті сталого роз- 
витку.  

Концепція зеленої логістики почала формува-
тися у світі з середини 80-х років XX ст. з появою 
поняття «соціальна відповідальність бізнесу». За 
останні десятиріччя розвитку даного наукового на-
пряму вчені так і не дійшли до загального й одно-
значного тлумачення терміна «зелена логістика». У 
науковій літературі існує безліч підходів до роз- 
гляду екологічної складової логістики. 

Виявлено, що процес становлення й розвитку 
концепції зеленої логістики був непростим. Так, за-
рубіжні вчені J.-P. Rodrigue, B. Slack, C. Comtois 
окреслюють змістовне наповнення категорії «зелена 
логістика» достатньо широко, безвідносно до пред-
мета й об’єкта дослідження. У рамках даної концеп-
ції логістична діяльність зводиться лише до транс-
портної системи розподілу, що має здійснюватися 
на екологічних принципах. Крім цього, вони ствер-
джують, що існують певні невідповідності понять 
«зелений» і «логістика», оскільки стратегії економії 
витрат часто суперечать принципам охорони  
довкілля, які зазвичай не враховують екологічні ви-
трати [10, с. 341]. 

Дослідники у своїх наукових працях [4, 6, 24] 
довели, що зародження, формування та подальша 
структуризація «зеленої логістики» тісно перепліта-
ється із логістичними принципами. На їх думку, 
саме «екологізація» логістичної діяльності в майбу-
тньому стане важливим чинником конкурентоспро-
можності, оскільки більшість споживачів пріорите-
тними вважатиме компанії, що здійснюють ванта-
жоперевезення «зеленим» транспортом і використо-
вують технології, які зберігають природні ресурси. 

У результаті дослідження [25-26] встановлено, 
що ряд вчених запропонували екологічний напрям 
логістики називати «еколого орієнтованою логісти-
кою», «екологістикою» або «екологічною логісти- 

кою», що вказує на екологічну орієнтацію логістич-
ної діяльності, а також на таку її мету, як створення 
інтегрованої екологістичної системи. 

На основі аналізу літературних джерел [3-19; 
27-44] узагальнено наукові погляди до трактування 
суті й змісту поняття «зелена логістика». Як пра-
вило, зарубіжні й українські вчені під цим терміном 
розуміють: 

науковий напрям і один із чинників збереження 
довкілля, який засновано на ресурсозберігаючих та 
екологічно безпечних процесів і технологіях; 

новий напрям, що передбачає застосування 
прогресивних технологій логістики та сучасного об-
ладнання з метою мінімізації забруднень і підви-
щення ефективності використання логістичних ре-
сурсів; 

з теоретичної й науково-методичної точки зору 
підпорядкований функціонал «зеленої» економіки; 

логістику, яку заснована на ресурсозберігаючих 
та екологічно безпечних технологіях; 

вид логістики, у якому науково-практична діяль-
ність враховує екологічні аспекти на всіх стадіях руху 
матеріального й інших відповідних йому потоків з ме-
тою зниження деструктивних впливів на навколишнє 
середовище та оптимізації ресурсоспоживання;   

сукупність логістичних підходів до оптимізації 
переміщень матеріальних потоків (у тому числі потоки 
відходів і вторинних ресурсів для переробки), транс-
портних засобів, природних, фінансових, інформацій-
них, енергетичних і людських ресурсів із застосуван-
ням прогресивних технологій у процесі прийняття 
управлінських рішень органами місцевого самовряду-
вання з метою створення такого середовища, в якому 
забезпечуються потреби населення, підвищується  
ефективність виробництв міського господарства та до-
сягається умова мінімізації негативних наслідків ан-
тропогенного втручання в екосистему міста; 

у рамках концепції сталого економічного роз- 
витку ефективний підхід до управління ресурсними й 
енергетичними потоками задля зниження еколого-еко-
номічних збитків, що наносяться довкіллю, і забезпе-
чення ефективного інноваційного розвитку виробни- 
цтва; 

систему заходів, яка передбачає застосування 
енерго- і ресурсозберігаючих технологій логістики 
та сучасного обладнання в усіх ланках ланцюга пос-
тавок товарів з метою мінімізації негативного 
впливу на навколишнє середовище та підвищення 
сукупної споживчої цінності продукції; 

екологічно прийнятну й ефективну транс- 
портну систему розподілу; 

науково-практичну діяльність, що спрямована 
на оптимізацію й ефективне управління прямими та 
зворотними матеріальними й супутніми потоками 
(інформаційними, фінансовими, потоками відходів, 
шкідливих викидів, різних природних ресурсів й 
енергії) з метою мінімізації негативного впливу на 
стан навколишнього середовища; 
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науково-практичну діяльність, яка передбачає 
формування ефективного механізму інтеграції еко-
логічного і соціально-економічного аспектів на всіх 
етапах планування, проектування й управління лан-
цюгом поставок товарів з метою мінімізації еколого-
економічного збитку та підвищення споживчої цін-
ності продукції за допомогою використання енерго- 
і ресурсозберігаючих технологій логістики;   

виробництво і розподіл продукції на стійкій ос-
нові з урахуванням екологічних і соціальних чинни-
ків суспільного розвитку; 

види діяльності, що пов’язані з екоефективним 
управлінням руху логістичних потоків продукції, 
які переміщуються від підприємства до споживача, 
а також зворотних потоків товарів у системі «поста-
чальник – споживач»; 

сукупність дій, пов’язаних із оцінкою та мінімі-
зацією екологічних наслідків логістичної діяльно-
сті; 

координацію логістичної діяльності суб’єктів 
ринку з орієнтацією на досягнення економічного й 
соціально-екологічного ефекту шляхом застосу-
вання енерго- і ресурсозберігаючих технологій. 

Отже, на основі проведеного аналізу терміно-
логічного апарату з обраної тематики згідно з різ-
ними науковими концепціями надано авторське  
формулювання терміна «зелена логістика», під яким 
пропонується розглядати вид господарської діяль-
ності, яка включає процеси матеріально-технічного 
постачання, складування, екологічно безпечного 
зберігання, виробництва, обслуговування спожива-
чів, транспортування, збуту готової продукції, ре- 
циклінгу (вторинної переробки й утилізації відхо-
дів), що дозволяє зменшити негативний вплив на 
екосистему та довкілля. 

Висновки та перспективи подальших до- 
сліджень. Виходячи з вищевикладеного, можна 
дійти такого висновку. На сучасному етапі необхід-
ним є впровадження і розвиток концепції зеленої ло-
гістики, яка дозволяє поєднати в єдину систему еко-
логію й економіку задля збереження довкілля та  
трансформації транспортно-логістичної системи із 
використанням екологічно чистих технологій.  

Головними принципами даної концепції мають 
стати застосування комплексного підходу до управ-
ління логістичними потоками; раціональне викори-
стання ресурсів (виробничі, фінансові, енергетичні, 
інформаційні); мінімальне використання сировини й 
упаковки, які не підлягають вторинній переробці; 
економічно обґрунтоване й екологічно безпечне 
транспортування та складування матеріальних ре- 
сурсів; максимальне використання відходів вироб-
ництва, тари й упаковки як вторинної сировини або 
їх екологічно безпечна утилізація; оптимізація ви-
трат на організацію процесів логістичної діяльності; 
мінімізація ризиків при функціонуванні транспорт-
но-логістичних систем; підвищення рівня екологіч-
ної освіти й відповідальності персоналу; впро- 
вадження інноваційних технологій задля зниження 

екологічного навантаження на довкілля; застосу-
вання інформаційних систем і цифрових технологій  
у сфері охорони навколишнього природного середо-
вища. 

Реалізація концепції зеленої логістики спри- 
ятиме сталому розвитку транспортно-логістичної 
системи в Україні за рахунок узгодженості дій між 
учасниками логістичного ланцюга; ефективної орга-
нізації логістичних процесів (складування, транс- 
портування, зберігання тощо); раціонального й оп-
тимального руху матеріальних, транспортних, ін- 
формаційних і фінансових потоків; зростання обся-
гів інвестицій; підвищення якості логістичних по- 
слуг і обслуговування споживачів; скорочення ви-
трат на логістичну діяльність і рівня ризиків від її 
здійснення; формування сучасної логістичної інфра-
структури. 

У подальшому планується розробити організа-
ційно-економічний механізм реалізації концепції зе-
леної логістики з метою підвищення ефективності 
розвитку транспортно-логістичної системи в Укра-
їні, що має відповідати сучасним умовах господарю-
вання.   
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Трушкіна Н. В. Трансформація транспортно-

логістичної системи в Україні на засадах зеленої ло-
гістики 

У сучасних умовах інтенсивного розвитку цирку-
лярної економіки актуалізуються питання охорони на-
вколишнього природного середовища у транспортній 
сфері та при організації логістичної діяльності. Забез-
печення сталого розвитку транспортно-логістичної си-
стеми потребує впровадження інноваційних моделей, 
організаційно-управлінських і екологічних технологій, 
які відповідатимуть сучасним трансформаційним пе-
ретворенням національної економіки та сприятимуть 
скороченню негативного впливу транспорту на до-
вкілля. Це має відбуватися в контексті концепції «зеле-
ного» зростання та відповідати європейській транспо-
ртній політиці TEN-T, спрямованої на ефективне вико-
ристання ресурсів і скорочення викидів парникових га-
зів. 

У результаті дослідження виявлено ключові еко-
лого-економічні проблеми розвитку транспортно-логі-
стичної системи в Україні. Доведено, що дієвим ін-
струментом трансформації національної  транспортно-
логістичної системи є зелена логістика.  

На основі аналізу й узагальнення існуючих науко-
вих підходів до визначення терміна «зелена логістика» 
встановлено, що під ним розглядається науковий на-
прям; чинник збереження довкілля за допомогою еко-
логічно чистих технологій; складова зеленої еконо-
міки; вид логістики, яку засновано на ресурсозберігаю-
чих та екологічно безпечних технологіях; ефективний 
підхід до управління ресурсними й енергетичними пото-
ками задля зниження еколого-економічних збитків;  гос-
подарська діяльність; науково-практична діяльність; 
вид діяльності, яка пов’язана з екоефективним управ-
лінням руху логістичних потоків продукції; інстру-
мент забезпечення екологічної безпеки екосистеми; су- 
купність логістичних підходів до оптимізації потоків 
відходів і ресурсів; екологічно прийнятна транспортна 
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система розподілу; координація логістичної діяльності 
задля досягнення сталого розвитку.  

При цьому більшість науковців ототожнюють по-
няття «зелена» та «екологічна логістика», під якою ро-
зуміється науковий напрям, що передбачає викорис-
тання сучасних інноваційний логістичних технологій; 
сукупність дій, спрямованих на мінімізацію екологіч-
них наслідків логістичної діяльності; інтегроване уп-
равління логістичними процесами (виробництво, скла-
дування, транспортування відходів); підсистема управ-
ління потоками продукції від постачальника до спожи-
вача з мінімальним впливом на довкілля. 

Надано авторське формулювання поняття «зелена 
логістика» як виду господарської діяльності, яка вклю-
чає процеси матеріально-технічного постачання, скла-
дування, екологічно безпечного зберігання, виробниц-
тва, обслуговування споживачів, транспортування, 
збуту готової продукції, рециклінгу (вторинної переро-
бки й утилізації відходів), що дозволяє зменшити нега-
тивний вплив на екосистему та довкілля.  

Реалізація принципів й інструментів зеленої логі-
стики сприяє мінімізації витрат на процес прохо-
дження логістичних потоків з одночасною підтримкою 
необхідного рівня екологічної безпеки, що є однією із 
важливих вимог до впровадження інтегрованих транс-
портно-логістичних систем у сучасних умовах  
розвитку циркулярної економіки. 

Ключові слова: транспортно-логістична система; 
трансформація; сталий розвиток; зелена логістика; 
екологічна логістика; концепція «зеленого» зростання; 
зелена економіка; циркулярна економіка. 

Трушкина Н. В. Трансформация транспортно-
логистической системы в Украине на принципах 
зеленой логистики 

В современных условиях интенсивного развития 
циркулярной экономики актуализируются вопросы 
охраны окружающей природной среды в транспортной 
сфере и при организации логистической деятельности. 
Обеспечение устойчивого развития транспортно-логи-
стической системы требует внедрения инновационных 
моделей, организационно-управленческих и экологи-
ческих технологий, отвечающих современным транс-
формационным преобразованиям национальной эко-
номики и способствовать сокращению негативного 
воздействия транспорта на окружающую среду. Это 
должно происходить в контексте концепции «зеле-
ного» роста и соответствовать европейской транспорт-
ной политике TEN-T, направленной на эффективное 
использование ресурсов и уменьшение выбросов пар-
никовых газов. 

В результате исследования выявлены ключевые 
эколого-экономические проблемы развития транс-
портно-логистической системы в Украине. Доказано, 
что действенным инструментом трансформации наци-
ональной транспортно-логистической системы явля-
ется зеленая логистика.  

На основе анализа и обобщения существующих 
научных подходов к определению термина «зеленая 
логистика» установлено, что под ним рассматривается 
научное направление; фактор сохранения окружа- 
ющей среды с помощью экологически чистых техно- 

логий; составляющая зеленой экономики; вид логи-
стики, основанной на ресурсосберегающих и экологи-
чески безопасных технологиях; эффективный подход к 
управлению ресурсными и энергетическими потоками 
для снижения эколого-экономического ущерба; хозяй-
ственная деятельность; научно-практическая деятель-
ность; вид деятельности, связанной с экоэффективным 
управлением движения логистических потоков про-
дукции; инструмент обеспечения экологической без-
опасности экосистемы; совокупность логистических 
подходов к оптимизации потоков отходов и ресурсов; 
экологически приемлемая транспортная система рас-
пределения; координация логистической деятельности 
для достижения устойчивого развития.  

При этом большинство ученых отождествляют 
понятия «зеленая» и «экологическая логистика», под 
которой понимается научное направление, предусмат-
ривающее использование современных инновацион-
ный логистических технологий; совокупность дей-
ствий, направленных на минимизацию экологических 
последствий логистической деятельности; интегриро-
ванное управление логистическими процессами (про-
изводство, складирование, транспортировка отходов); 
подсистема управления потоками продукции от по-
ставщика к потребителю с минимальным влиянием на 
окружающую среду. 

Предложен авторский подход к формулировке по-
нятия «зеленая логистика» как вида хозяйственной де-
ятельности, включающей процессы материально-тех-
нического снабжения, складирования, экологически 
безопасного хранения, производства, обслуживания 
потребителей, транспортировки, сбыта готовой про-
дукции, рециклинга (вторичной переработки и утили-
зации отходов), что позволяет уменьшить негативное 
влияние на экосистему и окружающую среду. 

Реализация принципов и инструментов зеленой 
логистики способствует минимизации затрат на про-
цесс прохождения логистических потоков с одновре-
менным поддержанием необходимого уровня экологи-
ческой безопасности, что является одной из важных 
требований к внедрению интегрированных транс-
портно-логистических систем в современных условиях 
развития циркулярной экономики. 

Ключевые слова: транспортно-логистическая си-
стема; трансформация; устойчивое развитие; зеленая 
логистика; экологическая логистика; концепция «зеле-
ного» роста; зеленая экономика; циркулярная эконо-
мика. 

Trushkina N. Transformation of the transport 
and logistics system in Ukraine on green logistics 

In today’s conditions of intensive development of the 
circular economy the issues of environmental protection in 
the transport sphere and organization of logistics activities 
are actualized. Ensuring sustainable development of the 
transport and logistics system requires the introduction of 
innovative models, organizational and managerial and en-
vironmental technologies that will meet the modern trans-
formational transformations of the national economy and 
contribute to reducing the negative impact of transport on 
the environment. This should take place in the context of 
the green growth concept and in line with European 
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transport policy TEN-T, aimed at efficient use of resources 
and reduction of greenhouse gas emissions. 

As a result of the research, key environmental and 
economic problems of sustainable development of the 
transport and logistics system in Ukraine were identified. 
It is proved that green logistics is an effective tool for trans-
forming the functioning of the national transport and logis-
tics system. The evolutionary development and stages of 
formation of the concept of «green» logistics have been 
studies.  

On the basis of analysis and generalization of existing 
scientific approaches to the definition of the term «green 
logistics» it is established that under it the scientific direc-
tion is considered; the factor of environmental protection 
by using environmentally friendly technologies; a compo-
nent of the green economy; a kind of logistics based on re-
source-saving and environmentally sound technologies; an 
effective approach to managing resource and energy flows 
in order to reduce environmental and economic losses; eco-
nomic activity; scientific and practical activity; type of ac-
tivity related to the efficient management of the flow of lo-
gistic flows of products; ecological safety ecosystem secu-
rity tool; a set of logistic approaches to the optimization of 
waste streams and resources; ecologically acceptable 
transport system of distribution; coordination of logistics 
activities in order to achieve sustainable development.  

At the same time, most scientists identify the concept 
of «green» and «ecological logistics», which refers to the 
scientific direction, which involves the use of modern in-
novative logistics technologies; a set of actions aimed at 
minimizing the environmental consequences of logistics 
activities; Integrated management of logistics processes 
(production, warehousing, transportation of waste); a sub-
system of product flow management from supplier to cus-
tomer with minimal impact on the environment. 

The author’s interpretation of the concept of «green 
logistics» is formulated as a type of economic activity, 
which includes the processes of material and technical sup-
ply, storage, environmentally safe storage, production, ser-
vice consumers, transportation, sale of finished products, 
recycling (recycling and recycling), which reduces nega-
tive impact on ecosystem and environment. 

Implementation of the principles and tools of green 
logistics contributes to minimizing the costs of the process 
of passing logistics flows while maintaining the necessary 
level of environmental safety, which is one of the important 
requirements for the introduction of integrated transport 
and logistics systems in the current conditions of develop-
ment of the circular economy. 

Keywords: transport and logistics system; transfor-
mation; sustainable development; green logistics; ecologi-
cal logistics; concept of «green» growth; green economy; 
circular economy. 
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