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THE CONCEPTUAL APPARATUS AND STAGES OF ECOLOGICAL DEVELOPMENT

У статті обгрунтовано відсутність єдиного підходу щодо наукового визначення поняття "екологісти^

ка". Розглянуто сучасні трактування термінів "екологістика" та "екоперевезення", встановлено їх

відмінність. Розкрито особливості формування та стан розвитку екологістики на транспорті. Сформова^

но загальні вихідні умови, які визначають впровадження підходів екологістики в процесі оптимізації то^

варних потоків під час формування ланцюгів поставок з метою зменшення екологічного впливу на на^

вколишнє середовище. Використано історико^еволюційний метод дослідження в процесі теоретичних

узагальнень наукових підходів щодо етапів розвитку еколог істики. Запропоновано розпочати впровад^

ження принципів екологістики в стратегічних орієнтирах розвитку річкових та морських портів Украї^

ни, відповідно до світових трендів. Встановлено, що використання екологістики має прямий взаємозв'я^

зок між всіма учасниками ринку транспортно^логістичних послуг, починаючи від постачальника сиро^

вини до кінцевого споживача, а кінцевою метою повинно стати створення транспортної стратегії розвит^

ку з ринковим механізмом, що сприятиме вирішенню екологічних проблем та включатиме ресурсозбе^

рігаючі, кліматично й екологічно чисті, безпечні та безперебійні підходи в організації функціонування

всієї транспортної системи країни. Зазначено деякі загальні питання щодо необхідних дій компаній, щоб

зробити логістику екологічною. Зазначено, що ті учасники рику, які визначають "зелений бізнес" як ко^

мерційну діяльність, мінімізують вплив на довкілля та сприяють створенню максимально екологічно спри^

ятливих умов життя для споживачів.

The article substantiates the lack of a unified approach to the scientific definition of ecologistics. The

contemporary interpretations of the terms "ecological logistics" and "ecotransport" are considered, their difference

is established. The peculiarities of the formation and the state of development of ecology in transport are revealed.

The general baseline conditions have been formed that determine the implementation of ecological logistics

approaches in the process of optimization of commodity flows during the formation of supply chains with the

aim of reducing the environmental impact on the environment. The historical^evolutionary method of research

in the process of theoretical generalizations of scientific approaches concerning the stages of the development

of ecology of is tics are used. It is proposed to introduce the principles of ecological logistics in strategic guidelines

for the development of river and sea ports of Ukraine in accordance with world trends. It has been established

that the use of ecological logistics has a direct relationship between all participants in the market of transport

and logistics services, from the supplier of raw materials to the final consumer, and the ultimate goal should be

the creation of a transport strategy for development with a market mechanism that will facilitate the resolution

of environmental problems and will include resource^saving, climatic and environmentally friendly, safe and

uninterrupted approaches to the organization of the operation of the entire transport system of the country.

Some common questions about the company's actions are mentioned in order to make logistics environmentally

friendly. It is noted that those participants in the rhythm that define the "green business" as a commercial activity,

minimize the environmental impact and contribute to the creation of the most environmentally friendly living
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зміна клімату — це одна з найбільших проблем, що

стоять перед сучасним людством. За останні 10—15 років
все частіше очікується, що представники бізнесу почнуть
розраховувати, враховувати і скорочувати свої викиди.
На тлі зростання підвищеної уваги до питань екології,
підприємства та компанії, які безпосередньо пов'язані з
логістичними процесами, вимушені приділяти належну
увагу зменшення екологічного впливу в своїх логістич�
них операціях. Вплив логістики щодо зміни клімату при�
вертає все більшу увагу в побудові збалансованої за ви�
дами транспорту національної транспортної системи,
здатної задовольнити в повному обсязі потреби економ�
іки та населення у перевезеннях, забезпечити належну
якість і безпеку перевізного процесу, а також зменшити
негативний вплив транспорту на довкілля. Саме тому дос�
лідження сучасних тенденції та перспективи впроваджен�
ня екологістики на транспорті є достатньо актуальним
питанням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Як показав проведений аналіз, питанню екології в пе�

ревезеннях сучасними українськими науковцями [2; 3; 8]
приділяється досить мало уваги, чого не можна сказати
про іноземних дослідників [7; 13—15], а термінологія
щодо визначення поняття "екоперевезення", взагалі
відсутня. Дослідивши основні наукові праці провідних
учених�економістів з даної тематики, можна зробити
висновок, що "зелена логістика" та "екологістика" мають
схожі тлумачення та характеризуються подібними зна�
ченням в логістичній системі. Тому для зручності в по�
дальших наукових розробках автори використовувати�
муть поняття "екологістика".

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідити понятійний апарат та ета�

пи розвитку екологістики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У більшості випадків термін "логістика" використо�
вують для опису процесу транспортування, зберігання,
виробництва матеріально�товарних потоків, тобто коли
вони переміщуються з первинного джерела сировини,
через виробничу систему до кінцевого пункту призначен�
ня. Незважаючи на те, що цей термін використовується
у різних сферах діяльності, він й досі має багато різно�
манітних визначень та понять. Однак логістика, як така,
стала ключовим чинником для економічного розвитку та
соціального добробуту нашої країни. Звичайно, що в про�
цесі еволюції та розуміння суті логістики, основною, і в
багатьох випадках, єдиною метою стало організувати ло�
гістичні процеси таким чином, щоб максимізувати її рен�
табельність та пришвидшити супутні процеси. Водночас
питанням складових, які впливали на погіршення навко�
лишнього середовища (погіршення якості повітря, шум,
вібрація тощо), ніхто не приділяв належної уваги.

У 2009 році на Всесвітньому Економічному Форумі
було проголошено новий глобальний курс на "зелену"
економіку, як єдиний шлях розвитку світової економіки,
що сприяє зменшенню екологічних загроз і ризиків. За
визначенням ООН, "зелена" економіка — це така систе�
ма господарювання, яка призводить до поліпшеного доб�
робуту і соціальної рівності, при цьому значно знижу�
ються економічні ризики і дефіцит природних ресурсів.

conditions for consumers. Modern tendencies in application of principles of ecology in practice are considered.

It is established that a great deal depends on logistics and, accordingly, specialists in the field of transport logistics

in the field of environmental protection. After all, transport is the second after the fuel and energy complex by

the issuer of greenhouse gases.

Ключові слова: екологістика, екоперевезення, навколишнє середовище, річкові та морські порти, транс�
портна стратегія, зелений бізнес, екологія.

Key words: ecology, ecotransportation, environment, river and sea port, transport strategy, green business, ecology.

В основі "зеленої" економіки — використання "зелених"
технологій ("cleantech" або "greentech"), а також нових
бізнес�моделей, що дозволяють виробникам, посередни�
кам і споживачам отримувати економічні вигоди від
підприємницької діяльності одночасно із забезпеченням
власних шляхів розв'язання глобальних екологічних про�
блем людства [6].

У сучасній практиці "екологістика" має багато різно�
манітних визначень. У перекладі з англійської "еколо�
гістика" (англ. Reverse logistics) означає — "зворотня ло�
гістика", тобто це заходи, які пов'язані із здійсненням оп�
тимальних рішень щодо збору, зберігання, утилізації та
управління утилізацією або необтяжливою для навко�
лишнього середовища і суспільства ліквідацією відходів
різних видів. Цей термін був придуманий в результаті
підвищення екологічної інформованості суспільства. За�
гальні підходи щодо розуміння поняття "екологістика"
формуються на основі інноваційних методів та новітніх
технологій у логістиці, з урахуванням найменшого впли�
ву на довкілля.

Найбільш поширене трактування сутності "еколо�
гістика" надано провідною українською вченою Григо�
рак М.Ю., яка зазначає, що це: "система заходів, яка пе�
редбачає застосування енерго� і ресурсозберігаючих тех�
нологій логістики та сучасного устаткування у всіх лан�
ках ланцюга поставок товарів з метою мінімізації нега�
тивного впливу на навколишнє середовище і підвищення
сукупної споживчої цінності продукції для споживачів"
[6].

За визначенням російської вченої Зарецької Л.М.
"екологістика" — це науково�практична діяльність, яка
передбачає формування ефективного механізму інтег�
рації екологічного та соціально економічного аспектів на
всіх етапах планування, проектування та управління лан�
цюгом поставок товарів з метою мінімізації еколого�еко�
номічного збитку і підвищення споживчої цінності про�
дукції за допомогою застосування енерго� та ресурсоз�
берігаючих технологій логістики [7].

Як зазначається у науковій праці Герасимчука З.В. і
Аверкина М.Ф. "екологістика" — це сукупність логістич�
них підходів до оптимізації переміщень матеріальних по�
токів (у тому числі потоки відходів і вторинних ресурсів
для переробки), транспортних засобів, природних, фінан�
сових, інформаційних, енергетичних і людських ресурсів
із застосуванням прогресивних технологій у процесі
прийняття управлінських рішень з метою досягнення
мінімізації негативних наслідків антропогенного втручан�
ня в екосистему [4].

Російські науковці Ельяшевич І.П., Ельяшевич Є.Р.
стверджують: "до екологістики відносять аспекти, пов'я�
зані зі збором і сортуванням відходів, що утворюються
при виробництві та споживанні, їх транспортування, ути�
лізацію або безпечне зберігання в навколишньому сере�
довищі. Однак необхідно відзначити, що управління ма�
теріальними та супутніми потоками, засноване на прин�
ципах логістики, вже спочатку укладає у собі зменшення
екологічного навантаження на навколишнє середовище"
[11].

На думку Ж.�П. Родріге, "екологістика" — це еколо�
гічно прийнятна та ефективна транспортна система роз�
поділу, оскільки стратегія економії витрат, що пере�
слідується операторами логістики, часто суперечать
принципам охорони навколишнього середовища, вони
зазвичай не враховують екологічні витрати. Крім того,
автор стверджує, що "екологістика" зосереджена на ван�
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тажно�розвантажувальних операціях, управління відхо�
дами, транспортування та упаковки [13]. Додатково виз�
начення даного терміну подано в таблиці 1, де наведено
тлумачення й інших авторів, використовуване теорети�
ками та практиками в сфері екологізації логістичних
процесів.

Екологістика зорієнтована на мінімізацію шкідли�
вого впливу на навколишнє середовищу та скорочення
або зменшення до мінімуму споживання не відновлю�
ваних природних ресурсів. При цьому під шкідливими
впливами розуміється не тільки викид відпрацьованих
газів, шум і вібрація, які створюють автомобілі і поїзди,
відходи паливно�мастильних матеріалів, що потрапля�
ють в землю і воду, використана упаковка і браковані
вироби, які потрібно утилізувати, тощо [10].

Автор Гречин Б.Д. виділяє та охарактеризовує три
головні етапи розвитку екологістики у світі (табл. 2).

Оцінюючи запропоновані етапи, можна стверджу�
вати, що розвиток екоперевезень почався зовсім недав�
но (з 2000 років), оскільки саме на цьому етапі вперше
відбулося впровадження екологістики в ланцюг поста�
чань, чого не було раніше. Загалом, можна стверджу�
вати, що в Україні втілення основних ідей стосовно
впровадження екологістики на практиці відбувається до�
сить повільно.

Світова практика вже давно довела, що коли під час
виробництва і продажу знизити витрати неможливо, то
потрібно звернути увагу на шлях проходження мате�
ріального потоку у вигляді сировини, напівфабрикатів,
матеріально�технічних цінностей тощо, а саме шлях:

а) від постачальників сировини і матеріалів до вироб�
ника;

б) "усередині" виробника (у межах виробничої сис�
теми);

в) рух товарів між виробником, продавцем, а якщо
треба, то й пересування до кінцевого споживача. Одним
із найрадикальніших і найдієвіших практичних інстру�
ментів скорочення витрат за всією довжиною ланцюжка
руху матеріального потоку є транспортна логістика [9].

Керівники транспортно�логістичних
підприємств починають розуміти, що су�
часне суспільство, в перчу чергу цікавить
доступ до транспорту, його ціна, питання
безпеки та вплив на навколишнє середови�
ще.

Згідно з міжнародним опитуванням
"The Green Trends Survey" ("Зелені тренди")
в дослідженні "Towards Sustainable
Logistics" [12], 59% бізнес�структур підра�
хували, що "зелене" перевезення їхньої
продукції буде вирішальним фактором в
завоюванні клієнтів в майбутньому. Відпо�
відно, в найближчі роки більшість спожи�
вачів віддасть перевагу компанії, яка вико�
ристовує "зелений" транспорт, як логістич�
не рішення.

За останні два десятиліття в розвитку
світової економіки досягнутий певний про�
грес, однак такі питання, як забруднення
повітря і досі привертає багато уваги еко�
логів та простого люду. Перевізники, пла�
нуючи і оптимізуючи товарні потоки, мо�
жуть змінити ситуацію на краще шляхом
визначення для себе оптимальної точки ба�
лансу в економії витрат на перевезення та
забруднення навколишнього середовища.

Як правило, підприємства, які створю�
ють та підтримують свій імідж, прагнуть не
тільки до збільшення поточного прибутку,
а й до сталого розвитку. Для цього по�
трібно в рівній мірі враховувати екологічні
аспекти, оскільки економічний і цивілізо�
ваний розвиток нинішнього покоління сус�
пільства не повинно виснажувати не
відновлювальні природні ресурси та руйну�
вати навколишнє середовище заради май�
бутніх поколінь, які також мають право на
існування.

Українські вчені визначають "зелений бізнес" як ко�
мерційну діяльність, спрямовану на отримання прибут�
ку від продажу екологічних товарів і послуг, виробницт�
во та надання яких передбачає застосування методів і
технологій, що мінімізують інтегральний екодеструктив�
ний вплив на довкілля, а їх використання сприяє ство�
ренню максимально екологічно сприятливих умов жит�
тя для споживачів як у коротко�, так і в довгостроково�
му періоді [1].

Наприклад, з урахуванням всіх новітніх трендів, стра�
тегічні орієнтири розвитку річкових та морських портів
України повинні бути максимально направлені на збере�
ження навколишнього середовища з використанням
принципів екологістики: будівництва "зелених" термі�
налів (енергозберагіючі технології), "зелених" технологій
доставки вантажів (контейнеризація з використанням

Таблиця 1. Трактування поняття "екологістика"

№ 
з/п Формулювання терміну «екологістика» Автор 

1. Новий метод у логістиці, який скеровує 
стандартні логістичні вимоги до раціональності, 
ефективності і швидкості обробки і руху товару, 
та враховує заходи щодо охорони навколишнього 
середовища  

П. Мерфі [15] 

2. Включає управління системою транспортування 
та процесом пакування, організацію «зелених» 
комунікацій і виробництва, управління 
складським господарством та відходами 

Н.О. Маргіта 
[8] 

3. Новий напрям, що передбачає застосування 
прогресивних технологій логістики та сучасного 
обладнання з метою мінімізації забруднень та 
підвищення ефективності використання 
логістичних ресурсів 

Лі Яньбо,  
Лю Сунсянь 
[14] 

4. Приклад суспільно корисного і бізнесово-
прибуткового симбіозу екології та економіки, що 
задовольняє умови як збереження навколишнього 
середовища, так і зростання прибутковості 
господарської діяльності 

В.І. Вострякова
[3] 

Таблиця 2. Етапи розвитку екологістики у світі

Джерело: [5].

Умовні етапи
розвитку Назва етапу Характеристика 

Перший етап
(1960-1990 рр.) 

Логістика
переробки та 
утилізації 
відходів 

– занепокоєння громадськості з приводу ризиків 
хімічних речовин; 
– систематичне звернення бізнесу до проблем 
навколишнього середовища та процесів екологічної 
реструктуризації;  
– акцент екологістики на матеріально-технічне 
забезпечення виробничого процесу та рециклінг 
(переробка відходів) 

Другий етап
(1990-2000 рр.) 

Екологістичні
підприємства 

– поєднання корпоративних цілей підприємств з 
охороною навколишнього середовища;  
– впровадження екологістичних стратегій, яке вносить 
позитивні кореляції між стійкістю, успіхом та 
прибутковістю в суспільно-виробничих відносинах і 
підприємств;  
– жорсткі екологічні правила та норми, які 
функціонально змінюють застосування екологістики 
при створенні благ; 
– екологічна ефективність усього логістичного ланцюга 
поставок (від виробничого процесу до утилізації 
відходів);  
– підвищення енергетичної ефективності і обмеження 
шкідливих викидів (автомобілі з нормами Euro 5 і Euro 
6)  

Третій етап
(2000 р. до 
сьогодні) 

Екологістичні
ланцюги 
поставок 

– інвестиційне забезпечення, фінансування, 
розроблення інноваційних стратегій для чистих 
напрямів економіки та логістики, боротьба за лідерство 
у екологічній конкуренції між підприємствами 
(використання джерел відновлюваної енергії, 
екологічно чисті матеріали, орієнтація на високі 
технології); 
– зростання попиту на екологічно чисті продукти і 
послуги, за рахунок кінцевих споживачів (екологічні 
сертифікати); 
– акцентування уваги на екологічні характеристики 
товарів і послуг, ідентифікація особливим екознаком 
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річкового транспорту) та "зелених" технологій
обробки вантажів (новітнє автоматизоване
технічне обладнання) (рис. 1).

 "Зелений" порт повинен дотримуватися
визначених норм поведінки, стандартів та
цінностей тощо, формуючи політику стратегії
розвитку. Саме ці питання надалі будуть до�
сліджуватися в науковому напрямку роботи
авторів.
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Рис. 1. Новітні тренди стратегічних орієнтирів розвитку екологістики


