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Цілями статті є узагальнення теоретичних засад інтелектуально зорієнтованої економіки; дослідження понятійно-категоріального апарату інтелектуалізації логістичної діяльності підприємств в умовах економіки, заснованої на знаннях; визначення ролі інтелектуального підприємництва на ринку логістичних послуг України; окреслення основних напрямів та шляхів створення інтелектуалізованих логістичних систем.
У результаті дослідження було розроблено концептуальну модель інтелектуальної економіки, визначено складові інтелектуальної діяльності
підприємства, конкурентні переваги логістичних операторів залежно від рівня інтелектуалізації їх діяльності, принципи створення інтелектуалізованих логістичних систем як прототипу 5PL-првайдера. Перспектива подальших досліджень у даному напрямі пов’язана з визначенням
організаційної структури та ключових показників логістичного сервісу на базі електронних технологій.
Ключові слова: знання, економіка знань, інтелектуальна економіка, інтелектуальна логістика, «розумна» логістика.
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Григорак М. Ю. Теоретические положения интеллектуально
ориентированной логистики
Целями статьи является обобщение теоретических основ интеллектуально ориентированной экономики; исследование понятийнокатегориального аппарата интеллектуализации логистической деятельности предприятий в условиях экономики, основанной на знаниях;
определение роли интеллектуального предпринимательства на рынке логистических услуг Украины; очерчивание основных направлений
и путей создания интеллектуализированных логистических систем.
В результате исследования был разработана концептуальная модель
интеллектуальной экономики, определены составляющие интеллектуальной деятельности предприятия, конкурентные преимущества
логистических операторов в зависимости от уровня интеллектуализации их деятельности, принципы создания интеллектуализированных логистических систем как прототипа 5PL-провайдера. Перспектива дальнейших исследований в данном направлении связана с
определением организационной структуры и ключевых показателей
логистического сервиса на базе электронных технологий.
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наукове товариство дійшло висновку про необхідність
формування глобального інформаційного суспільства
(наукові праці М. Маклюена, Е. Тоффлера, Й. Шумпетера, Ф. Махлупа, Т. Сакайї та ін.).
Серед останніх публікацій, які були використані
при підготовці цієї статті й дозволили автору узагальнити основні ознаки сучасного етапу економічного
розвитк у, варто відзначити працю Ж. О. Шульги, в якій
визначено особливості економіки знань на сучасному
етапі розвитку суспільства [2], І. Й. Плікус, яка проаналізувала економічний потенціал підприємств, що
функціонують в економіці, заснованій на знаннях [3],
В. В. Іванової, що визначила сутність та особливості інформаційного забезпечення економіки, заснованої на
знаннях [4], М. О. Боярської, яка дослідила перспективи
розвитку економіки знань в Україні [5].
Незважаючи на велику кількість наукових праць
з різних аспектів формування та розвитку економіки,
заснованої на знаннях, або інтелектуальної економіки,
проблеми інтелектуалізації логістичної діяльності є
малодослідженими. На нашу думку, теоретичне обгрунтування нової інтелектуальної парадигми логістики відкриває значні можливості для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на глобальних
ринках інтелектуальних товарів та послуг.
Цілями статті є аналіз особливостей та теоретичних засад інтелектуально зорієнтованої економіки;
дослідження поняттєво-категорійного апарату інтелектуалізації логістичної діяльності підприємств в умовах
економіки, заснованої на знаннях; визначення ролі інтелектуального підприємництва на ринку логістичних послуг України; окреслення основних напрямів та шляхів
створення інтелектуалізованих логістичних систем.

економічна теорія

А

наліз літературних джерел закордонних та віт
чизняних вчених засвідчив, що термін «інтелектуальна економіка» з’явився в науковій літературі протягом останніх років і не має загальновизнаного
трактування. Узагальнюючи різні підходи, можна зробити висновок, що формування інтелектуальної економіки пов’язано з:
 механізмом комерціалізації інтелектуальної власності в умовах господарської діяльності (представлена в наукових працях О. Б. БутнікаСіверського [6]),
 інтелектуальним виробництвом, під яким варто розуміти свідому, гуманістично спрямовану
діяльність людини зі створення зазначених
інтелектуальних благ (Саліхов Б. В., Летунов Д. А., Наумов Е. А., Глазьєв С. Ю. [7 – 9]);
 комплексною модернізацією та інноваційним
розвитком усіх секторів економіки на базі технологій нового покоління, що забезпечують високу додану вартість, енергоефективність, формування якісного навколишнього середовища й
соціальну стабільність [10];
 із завершальною формою країнової економіки,
в якій починає працювати принцип «тільки інтелектуальне дійсне», а основою виробництва є
знання [11].
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учасні тенденції розвитку світової економіки в
контексті загальносвітової цивілізаційної динаміки і формування інформаційного суспільства
свідчать про інтелектуалізацію всіх сторін життєдіяльності суспільства. Переважна більшість розвинутих країн активно розбудовує засновану на знаннях економічну
систему, яка принципово змінює традиційні підходи
та моделі розвитку конкурентоспроможного підприємництва. На міжнародній виставці CIBIT у Ганновері
індустрія 4.0 була визнана основним мегатрендом сучасності, оскільки вона об’єднує в єдине ціле промислові
та інформаційні технології і містить мережеву взаємодію машинно-машинних (М2М) та людино-машинних
(Н2М) інтерфейсів, адитивне виробництво за допомогою промислових 3Д принтерів тощо.
Нова індустріальна революція сприяє створенню
нових економічних відносин і виробничо-розподільчих
систем, які вимагають нових управлінських підходів і
рішень. Як підкреслює основоположник нової економічної теорії Т. Сакайя, «...ми вступаємо в новий етап
цивілізації, на якому рушійною силою є цінності, створені знаннями» [1, с. 337]. Як наслідок, економіка перетворюється на систему, що функціонує на основі обміну
знаннями та їхньої взаємної оцінки.
Прискорений рух економіки до більш інтелектуалоємної моделі розвитку та швидкого поширення знань
сприяє виникненню нових логістичних технологій і підходів в управлінні глобальними ланцюгами поставок.
Логістика є не тільки ключовою функцією сучасного
підприємства й бізнесу загалом, але й, за образним висловленням німецьких фахівців, «мотором економіки»,
тобто впливає на ефективність і конкурентоспроможність національної системи господарювання. З іншого
боку, складність процесів виробництва і розподілення
продукції, різноманітність вертикальних і горизонтальних зв’язків суб’єктів економічної діяльності, гнучкість
і адаптивність суб’єктів ринку до постійно змінюваних
потреб споживачів вимагають постійного пошуку нових
інструментів розробки та обґрунтування логістичних
рішень шляхом активного використання інтелектуальних ресурсів та створення інтелектуальних продуктів.
Глибока економічна криза в Україні створює нові
можливості для структурної модернізації виробництва з
ухилом у бік створення високотехнологічної продукції та
все більш широкого залучення вітчизняних підприємств
до кооперації з провідними компаніями світу. Високий
інтелектуальний потенціал трудових ресурсів дозволяє
активно впроваджувати інновації всередині країни та інтегруватися до глобальних ланцюгів товарного руху.
На рубежі минулого і нинішнього століть сформувалася нова сучасна економіка, базована на технологіях
генерування знань, оброблення інформації та електронних комунікаціях. Проте основи цієї нової економічної
теорії заклав відомий американський економіст Пітер
Друкер, який визначив основні ознаки «посткапіталістичного суспільства» й довів можливість його трансформації у суспільство, засноване на знаннях, завдяки
розвитку нових інформаційно-комунікаційних технологій. З розвитком електронних засобів масовової інформації та інформаційно-телекомунікаційних систем
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Неоднозначність трактування загальновживаного
поняття обумовлює необхідність дослідженя його етимології та еволюції.
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ерш за все зазначимо, що чимало дослідників
сучасного етапу економічного розвитку ототожнють поняття «економіка знань» («знаннєва економіка») та «економіка, заснована на знаннях».
Ми підтримуємо точку зору Є. Наумова, який пропонує відрізняти ці поняття, оскільки в першому випадку
йдеться про економічні відносини, пов’язані з виробництвом, споживанням, відтворенням знань, а в другому
випадку знання беруть участь у виробництві як об’єкти
суспільного обороту, і вони безпосередньо пов’язані з
інтелектуальною діяльністю людини [8, с. 72]. Власне,
найбільш поширені визначення економіки знань, зокрема, українських вчених В. М. Гейця, А. Л. Гапоненка,
Л. І. Федулової, підкреслюють, що це економіка, яка
створює, розповсюджує та використовує знання для забезпечення свого зростання й конкурентоспроможно
сті. Н. С. Носань акцентує увагу на тому, що це – інформаційна та інноваційна економіка, оскільки інформація
(знання) починає грати в ній вирішальну роль як фактор
виробництва, який дозволяє генерувати безперевний
потік нововведень, а також що це – мережева економіка,
оскільки знання поширюється широкими мережевими
зв’язками у глобальному масштабі [12, с. 11]. Цю думку
поділяють чимало вітчизняних дослідників, які вважають, що основою для розбудови економіки знань є розвиток людського потенціалу. Він є головною рушійною
силою економіки знань, яка забезпечує нові напрямки
зростання рівня життя населення, характеризує соціодинамічний мультиплікатор примноження національного багатства з використанням на виробництві науковотехнічного потенціалу. Людський потенціал визначається взаємодією трьої складових: приростом знань, досягненням науково-технічного й технологічного прогресу,
якістю інституціональних умов [11, с. 58].
З іншого боку, при визначенні економіки, заснованої
на знаннях, основний акцент приділяється ефективності
використання наявних знань, оскільки всі сфери матеріального й нематеріального виробництва, виробничі та
соціальні відносини розвиваються на основі динамічного
прирощення й оновлення знань, а також інформатизації
суспільства, оскільки інформаційне забезпечення стає
основою економічного розвитку. Узагальнюючи різні
точки зору, В. В. Іванова [4, с. 19] визначила такі основні
особливості економіки, заснованої на знаннях:
 високий рівень інтелекту людини, активна генерація людиною знань внаслідок переосмислення
інформації, яка виступає основним ресурсом;
 перетворення знань та інформації на фундамент економічних процесів;
 зміна структури економіки на користь знаннєвомістких галузей;
 активізації трансферу знань, прискорення процесу оновлення знань та їх інтенсивне масове
використання для соціально-економічного розвитку;
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 інтелектуалізація всіх сфер діяльності суспільства, у т. ч. праці, коли в загальній чисельності
працівників переважає кількість осіб, зайнятих
інтелектуальною працею;
 посилення ролі освіти і підвищення вимог до неї;
 зростання потреби у висококваліфікованих
працівниках, безперервне навчання і підвищення кваліфікації персоналу;
 інтеграція процесів освіти, науки, виробництва;
 загострення та посилення залежності економіки від рівня жіттєдіяльномсті суспільства тощо.
Ю. Бажал виокремив ще одну ознаку нового етапу економічного розвитку, зазначивши, що інноваційна модель розвитку економіки трансформувалася в
концепцію «знаннєвої економіки», оскільки науковотехнологічна інновація є лише результатом широкого
спектра соціально-економічних чинників, багато з яких
формуються та діють за межами виробництва, де здійснюються інновації [13, с. 73]. У колективній монографії
за редакцією Н. І. Чухрай ця думка отримала подальший
розвиток. Зокрема, відкрита модель інноваційного процесу припускає, що підприємства у своєму розвитку повинні комбінувати розроблення і впровадження власних
ідей із зовнішніми джерелами знань. Ці потреби реалізуються на основі інновацій через поєднання здатності
створювати нові цінності на перетині бізнесу і технологій [14, с. 47].

О

тже, відсутність єдиних підходів до розуміння
впливу інформації та знання на сучасні трансформаційні процеси в економіці, а також порівняльний аналіз визначень «економіки знань» та
«економіки, заснованої на знаннях», дозволяє зробити
висновок про більш доцільне застосування поняття
«інтелектуальна економіка» для характеристики перетворень в економіці та перетворення самої економіки.
Ми вважаємо, що означені перетворення зумовлюють
зміни наявного типу виробництва новим, які передбачають безперервне відтворення інтелектуальних благ,
а ознакою інтелектуальної економіки виступає інтелектуальне виробництво зазначених благ. Нова форма
економіки є економікою інтелігентних, порядних господарських агентів, які мають творчі наукові знання й
високу загальнолюдську та економічну культуру» [15,
с. 53]. Стрижнем нового господарського укладу, що виник на фундаменті інформатизації та комп’ютеризації,
виступає інтелектуальна діяльність, яка відтіснила на
другий план інструментальне та машинне виробництво
матеріальних благ та послуг.
На думку В. В. Касаткіної, «інтелектуалізація економіки – це процес набуття економікою нових рис, коли
вона починає базуватися на знаннях, а інформація та послуги мають більш високу ринкову вартість, ніж та, яку
мають товари в натурально-речовій формі» [16, с. 15].
При цьому економісти визначають як мінімум два варіанти спрямованості інтелектуалізації. Один варіант
пов’язаний із накопиченням знань у суспільстві для
ефективної експлуатації вже створених техніки і технології, тобто така інтелектуалізація потрібна для успіш-
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кремо зупинимося на інтелектуалізації сфери
послуг, оскільки ця сфера в нових економічних
умовах відіграє все зростаючу роль. За оцінками
експертів, світовий ринок інтелектуальних товарів та
послуг зростає в 5 разів швидше, ніж традиційні ринки.
У дисертації Лаврової Н. А. доведено, що інтелектуальні бізнес-послуги в умовах економіки, заснованої
на знаннях, є драйверами економіки, представляють великий інтерес не тільки тому, що є високо інноваційними та мотивують співробітників до активного розвитку,
але ще й тому, що вони сприяють здійсненню інноваційної діяльності на різних рівнях господарювання, стають
«вогнищем» масштабного кастомізованого (індивідуалізованого) виробництва і стимулюють інноваційне мислення самих споживачів [17]. Відповідно, зростаюча потреба замовників в інноваційних послугах спонукатиме
постачальників створювати нові продукти, що, своєю
чергою, посилить інноваційність виробників.
Серед різноманітних послуг, що надаються підприємствам та населенню, важливу роль відіграють
логістичні послуги. Логістика є ключової функцією сучасного підприємства і бізнесу загалом. Логістична діяльність у будь-якій економічній системі (макро-, мезоабо мікрорівнів) передбачає пошук оптимальних рішень
щодо забезпечення наявності товарів у заданому місці
точно в визначений термін і з мінімальними витратами,
тобто вимагає просторово-часової оптимізації товарного руху. Однак на сучасному етапі економічного розвит
ку істотно змінилися завдання логістики та інструменти
прийняття рішень, свідченням чого є поява в іноземній
літературі поняття «нової логістики» [20].
Згідно з новим потрактуванням логістика виконує:
 системоутворювальну функцію, оскільки є
системою ефективних технологій забезпечення
процесу управління ресурсами і у «вузькому сенсі» утворює систему розподілу товарного руху;
 інтегрувальну функцію, оскільки забезпечує
синхронізацію процесів збуту, зберігання й доставку продукції з орієнтацією на ринок засобів
виробництва й надання посередницьких послуг споживачам; вона забезпечує узгодження
інтересів логістичних посередників з іншими
учасниками логістичної системи (мереж створення вартості і мереж цінності);
 регулювальну функцію, оскільки управління
матеріальними й супутніми потоками в логістичних системах різних рівнів спрямоване на
економію всіх видів ресурсів, скорочення витрат у різних секторах економіки й тим самим
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роведений аналіз теоретичних положень дослідників шляхів інтелектуалізації сучасної економіки та імплементація досвіду зарубіжних та віт
чизняних фахівців дозволяє запропонувати концептуальну модель інтелектуальної економіки, яка представлена на рис. 1. Ключовими положеннями цієї моделі є:
 знання у формі теоретичних положень і концепцій, інтелектуальних технологій та освітніх
продуктів є фундаментом певного економічного устрою, оскільки дозволяють комплексно
відповісти на питання «Знаю, чому (теорія);
знаю, як (технологія); знаю, хто це зробив найкраще (практичний досвід)»;
 ядром інтелектуальної економіки є єдиний
інформаційний простір (інформаційні ресурси та інформаційна інфраструктура спільного
використання) та єдиний економічний простір (економічні агенти як продуценти знань,
що створюють природні та штучні розумовоінтелектуальні системи, ринкова інфраструктура), які дозволяють накопичувати наявні або
генерувати власні нові знання та продуктивно
їх використовувати у формі покращених, системних або проривних інновацій;
 фундамент та ядро цієї системи роблять досяжними цілі інтелектуальної економіки, а саме,
забезпечують стійке економічне зростання й
економіки загалом і окремих економічних агентів, забезпечують ефективність інноваційного
бізнес-середовища та сприяють формуванню інноваційних екосистем, стимулюють високу продуктивність праці висококваліфікованих працівників, які мають змогу постійно вдосконалювати
свої соціальні та професійні компетенції.
Представлена модель інтелектуальної економіки
вимагає адекватної зміни сутності підприємництва і залучення інтелектуального чинника у виробничі відносини між економічними агентами, спрямовані на забезпечення сталого розвитку.
Автори [15, с. 53], підкреслюють, що з точки зору
економічного простору інтелектуальне підприємництво
є творчою інтелектуально-інноваційною діяльністю
персоналу підприємства, спрямованого на отримання
прибутку. Проте з точки зору дискурсійного економічного простору його треба розглядати як інтелектуальноінноваційну діяльність суб’єкта господарювання, спрямованого на виробництво нових і новітніх знань, які визначають морально-етичні аспекти господарювання.
Синтез наукових поглядів щодо шляхів та форм
інтелектуалізації підприємницької діяльності дозволив сформувати авторське бачення сутності інтелектуальної діяльності підприємств як економічних агентів
інтелектуальної економіки, що представлено на рис. 2.
Зміна принципів і моделей успішної підприємницької
діяльності вимагає трансформації сутності та інстру-

ментів роботи з інформацією, знаннями, управління нематеріальними ресурсами та перетворення їх в активи
підприємства. Для побудови інтелектуальної моделі
підприємницької діяльності надзвичайно важливим є
налагодження комунікації з бізнес-партнерами і активна взаємодіїя із зовнішнім середовищем. Це означає, що
інтелектуальна бізнес-модель підприємства як суб’єкта
господарювання будується на принципах автономності,
індивідуальності, реактивності, проактивності, відкритості та інноваційності.

ЕКОНОМІКА

ного споживання наявних знань. Інший варіант спрямованості інтелектуалізації пов’язаний з генерацією нових
знань, а значить, із забезпеченням лідерства в науковотехнічному та соціально-культурному розвитку.
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Цілі інтелектуальної економіки
Забезпечення
сталого
економічного
зростання

Забезпечення
ефективності
інноваційного
бізнес-середовища

Підготовка
висококваліфікованих
працівників

Формування
інноваційної
еконосистеми

Досягнення
високої
продуктивності
праці

Ядро інтелектуальної економіки

Генерування власних нових знань
(ідей, розробок)
Покращені
інновації

Покращені
інновації

Покращені
інновації

Покращені
інновації

Покращені
інновації

Покращені
інновації

Високий рівень новизни

Низький рівень новизни

Єдиний інформаційний простір (інформаційні
ресурси, інформаційна інфраструктура)

Накопичення знань (запозичених ідей, розробок)
Єдиний економічний простір
(економічні агенти, ринкова інфраструктура)

ЕКОНОМІКА
24

Дистанційна електронна
освіта та підвищення
кваліфікації

Державні та приватні системи
захисту інтелектуальної
власності

Еефективна культура
підприємництва, мінімум
бюрократії

Забезпечення високого рівня
ділової активністі та зайнятості
населення

Розвиток НДКР з подальшим
впровадженням інновацій

Електронні платіжні
та банківські системи

Розвинута інфраструктура
інформаційно-комунікаційних
мереж і технологій

Розвинений ринок об’єктів
інтелектуальної власності

Розвинений ринок
інтелектуальних продуктів
та послуг

Наукоємні високотехнологічні виробництва,
галузі та сфери діяльності

Інтелектуальні працівники,
здатні генерувати високоефективну додану цінність

економічна теорія

Атрибутивні властивості інтелектуальної економіки

Знання (теоретичні у вигляді уявлень, понять, суджень, теорій, технології, практичний досвід)
Рис. 1. Концептуальна модель інтелектуальної економіки

відображає інтереси всього народного господарства загалом;
 результувальну функцію, оскільки логістична
діяльність охоплює всі етапи взаємодії «постачання – виробництво – розподіл – споживання» і спрямована на перетворення ресурсів у
постачання готової продукції відповідно до наявного попиту, тобто її результатом є доставка
цінності кінцевим споживачам;
 сервісну функцію, оскільки результатом логі
стичної діяльності є надання комплексу ло-

гістичних послуг, що привело до створення
окремого сегмента ринку та зростання ролі
логістичних компаній, які спеціалізуються на
задоволенні потреб клієнтів у переміщенні логістичних потоків.
Враховуючи перераховані функції логістики на
сучасному етапі розвитку, хочемо привернути увагу до
необхідності формування концептуальних основ інтелектуальної парадигми логістики.
Відомі російські вчені І. Д. Афанасенко та В. В. Борисова визначили інтелектуалізацію логістичної діяль-
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Зміна
світогляду
суспільства

Створення нових
знань та їх продуктивне
використання

Організаційна
здатність, сталий
розвиток

Інноваційна
спроможність

Синергія
знань

Результат
інтелектуальної
діяльності

Інтелектуальні
ресурси

Організаційні
(оргструктура, система
прийняття рішень,
корпоративна культура,
ноу-хау, патенти тощо)
Комунікаційні
(відносини з клієнтами,
постачальниками,
державою,
суспільством, репутація)

Інтелектуальна
діяльність
підприємства

Інтелектуальний
продукт/послуга

Людські (персонал,
знання, компетенції)

Ефективність
інтелектуальної
діяльності

Зростання доданої цінності
для всіх зацікавлених сторін

Лояльність
споживачів

Засоби виробництва
(інтелектуально
розвинена людина,
машинні та штучні
інтелектуальні системи,
інформація)
Індивідуалізований
характер виробництва
Співучасть споживача
у виробництві
Мережеві технології

Мережева
синергія

Синергія
витрат

Рис. 2. Складові інтелектуальної діяльності підприємства
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рансформація сутності логістичної діяльності в
нових економічних умовах означає, що будь-яка
логістична компанія (логістичний оператор, постачальник логістичних послуг) перетворюється в інтелектуального економічного агента, основною ознакою
якого є здатність координувати цілеспрямовану діяльність інших автономних агентів, планувати рух і розміщення товарів і/або людей як єдиного цілого, адаптуватися до швидко змінних умов зовнішнього середовища
та запитів споживачів, вирішувати конфлікти між учасниками ланцюгів поставок, наскрізної оптимізації логістичних потоків і процесів у системі координат «об’єкт
(потік) – час – простір» в реальному режимі часу.
Спільна діяльність економічних агентів щодо
створення доданої цінності різних ланцюгів поставок за
рахунок інтеграційних зв’язків забезпечується логістичними операторами нового покоління. Згідно з прийнятою в розвинутих країнах світу класифікацією компанії,
що надають логістичні послуги, поділяються на групи
залежно від ступеня інтегрованості їх діяльності з бізнесом замовника та кількості виконуваних логістичних
функцій (1PL – 5PL).
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зростанням рівня освіченості, духовності та соціальної орієнтації. При цьому зростає рівень
корпоративної соціальної відповідальності логістичного провайдера під час надання послуг
на засадах «зеленої» логістики.
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ності «як особливий вид творчого мислення, здатність
представити всю сукупність бізнес-одиниць, об’єднаних
відносинами «постачальники – фокусна компанія –
споживачі» в процесі створення і реалізації товарів та
послуг у вигляді одної моделі» [20, c. 216].
Критичний аналіз наукової літератури, присвяченої економіці знань, а також факторів суспільноекономічного розвитку дозволяє виділити три ключові
аспекти інтелектуалізації логістичної діяльності:
 зростання ролі нематеріальних ресурсів, особливо інтелектуальних, у формуванні конкурентоспроможної стратегії компанії (наприклад, деякі логістичні провайдери не мають
ні власних складів, ні власного транспортного
парку, але при цьому володіють багатим досвідом здійснення логістичних операцій у різних
країнах світу, великою базою даних клієнтів
і партнерів для виконання будь-яких запитів
споживачів);
 зміну продукту праці – від матеріального (надання послуг з транспортування і зберігання)
до інтелектуального (наприклад, управління запасами, управління ланцюгами поставок товарів,
оптимізації логістичної системи клієнта, консультування з логістичного аудиту, логістичного
конктрлінгу, логістичного проектування і т. п);
 зміну типу підприємництва – від трудового
до інтелектуального, що характеризується
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З точки зору глибини логістичного сервісу та комплексності послуг для клієнтів підприємства, що функціонують на логістичних ринках різних країн, можуть одночасно виконувати функції 2PL, 3PL чи 4PL-оператора.
Зокрема, глобальні компанії з експрес-доставки вантажів DHL, FedEx, UPS, TNT, які контролюють до 70%
світового ринку експрес-перевезень, пропонують своїм
клієнтам різні пакети послуг від перевезення з участю
різних видів транспорту, експедирування різних категорій вантажу, до інтегрованого управління ланцюгами
поставок. Саме тому їх називають глобальними інтеграторами й лідерами логістичної галузі.
У наукових дослідженнях [21, 22] доведено, що сучасні 3PL-провайдери пройшли шлях синергетичного
об’єднання специфічних послуг, які раніше надавалися
розрізненими операторами логістичного ринку (перевізниками, експедиторами, транспортними терміналами, кур’єрськими службами, складськими операторами, підприємствами технічного обслуговування тощо).
4PL-сервіс надає багатопрофільне консультування щодо
проектування та функціонування ланцюгів поставок,
а сам логістичний оператор інтегрує діяльність інших
компаній, залучених до конкретних ланцюгів поставок.
Він керує процесами планування, виконання та контро
лювання логістичних процесів, потоків та процедур у
стратегічному, тактичному та операційному вимірах.
Відмінність послуг 5PL-провайдера полягає у використанні спільного електронного середовища, зокрема,
мережі Інтернет, як єдиної віртуальної платформи для
вирішення логістичних задач.
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а нашу думку, відмінність між названими групами
логістичних операторів полягає також у ступені
інтелектуалізації їх підприємницької діяльності,
рівні використання інтелектуальних ресурсів і асортименті наданих інтелектуальних послуг. На рис. 3 представлено
порівняльну характеристику постачальників логістичних
послуг і визначено ключові компетенції, що визначають
їх потенціал конкурентних переваг. Отже, чим вищий
рівень інтелектуально зорієнтованої діяльності логістичних операторів, тим вищий потенціал конкурентоспроможності та ефективності спільної взаємодії в ланцюгах
(мережах) поставок продукції та послуг.
Оскільки бізнес-моделі логістичної діяльності
2PL, 3PL та 4PL-провайдерів детально проаналізовані в
науковій літературі, зосередимося на формуванні концепції й основних рис діяльності 5PL-оператора, який
має найвищий рівень інтелектуально зорієнтованої логістичної діяльності.
Сьогодні в науковій літературі тільки окреслено
загальний контур діяльності такого логістичного посередника. Компанії, що спеціалізуються на розробленні
й упровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в практику підпридприємницва, визначають
5 PL-провайдера як єдиний віртуальний майданчик для
виконання повного спектра логістичних задач. Інші
фірми вважають, що це система інтернет-логістики,
тобто планування, виконання та контролювання руху
й розміщення товарів за допомогою електронних засобів інформації. Власне, обидва напрями зараз активно
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розвиваються. Так, наукова програма Європейського
Союзу «Horizon-2020» передбачає значне фінансування
розробку глобальних ІТ-технологій у сфері логістики,
що в майбутньому може стати єдиним віртуальним простором для формування логістичних мереж.
На нашу думку, діяльність 5PL-провайдера має
бути сконцентрована не тільки на використанні ІКТ, але
й на рівні логістичного сервісу, що передбачає постійне
створення нових інтелектуальних продуктів для великих
корпоративниї клієнтів. Прикладом може служити діяльність одного з лідерів глобального ринку логістики –
компанії «Кюне і Нагель», яка розробила нову концепцію глобального центру морської та авіаційної логістики
(GMALSC), що об’єднує всі схеми авіаційних і морських
поставок компанії «Брітіш Амерікен Тобакко» в єдину
логістичну структуру – Control Tower. Ця система сприяє цілісному управлінню ланцюгами поставок усіх товарних груп, а також вхідних і вихідних товарних потоків
по всьому світу за допомогою єдиної інформаційної системи. Новозеландська компанія «Contract Warehousing
New Zealand Limited. Contract Warehousing Group» на
базі програмного продукту Sapphire Customer Web Portal
дає можливість своїм клієнтам самостійно розміщувати
замовлення, відстежувати їх стан та підтвердження поставок, оформлювати накладні, рахунки, звіти, контро
лювати фінансові розрахунки, стан запасів тощо.

Т

аким чином, основною ознакою 5PL-провайдера
визначено рівень інтелектуалізації логістичної діяльності, який виявляється у створенні та функціонуванні інтелектуалізованих логістичних систем як
складних систем управління, координації та контролю
стратегічних, тактичних і оперативних завдань функціо
нування логістичних мереж. Інтелектуалізовані логістичні системи повинні працювати в режимі реального
часу в єдиній системі координат і єдиному інформаційному просторі й тим самим створювати методологічний
базис для оптимізації логістичних рішень і кращого використання наявної логістичної інфраструктури. При
цьому вони повинні містити не тільки модулі інтелектуальних транспортних систем, інтелектуальні технології з
моніторингу транспортних засобів і транспортних потоків, але й інтегровані програмні рішення для забезпечення різних форм комунікації підприємств (економічних
агентів) у ланцюгах (мережах) поставок товарів і послуг.
Велике значення для інтелектуалізації логістичної діяльності має впровадження електронного документообігу, який сприяє формуванню такої взаємодії
підприємств, за якої вони, власне, є організаціями, що
саморозвиваються, самонавчаються та саморегулюються. Інтегрована модель подання знань, покладена
в основу системи інтелектуального документообігу,
крім знань про формування структури й шаблонів документів, а також про формування маршрутних схем
руху документів, повинна містити лінгвістичні знання й
знання предметної області. Використання електронного документообігу в діяльності виробничих, торговельних, транспортних, логістичних компаній обумовлює
необхідність упровадження в транспортних терміналах
технології обслуговування товарних потоків за принци-
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Переважно на основі
нематеріальних ресурсів
за рахунок проривних
інновацій, переваг
в управлінні змінами,
інформацією та знаннями,
віртуалізації партнерських
відносин

Модель вііртуального
підприємства, орієнтація
на знання, інформацію
та інтелект, саморегуляція
та самоорганізація, єдиний
інформаційний простір

Віртуальні логістичні
інтегратори типу 5 PL,
які здійснюють стратегічне
управління, керування та
контроль всіх логістичних
процесів компанії-клієнта
у віртуальному середовищі

Зростання ринкової вартості підприємства

Рис. 3. Формування конкурентних переваг суб’єктів логістичної діяльності шляхом інтелектуалізації процесів і процедур

Зростання балансової вартості підприємства

Переважно на основі
нематеріальних ресурсів
за рахунок системних
і проривних інновацій,
переваг в управлінні
змінами, інформацією та
знаннями, партнерськими
відносинами

Аналіз та реінжиніринг
бізнес-процесів у ланцюгах
поставок і клієнтів,
інтеграція ресурсів,
системні інновації,
мережеві ІКТ

Системні логістичні
інтегратори типу 4 PL, які
здійснюють стратегічне
управління, керування та
контроль всіх логістичних
процесів у ланцюгах
поставок компанії-клієнта

Потенціал інтелектуальних ресурсів підприємства, зростання
нематеріальних активів

Переважно на основі
поєднання матеріальних
і нематеріальних ресурсів
за рахунок власних
технологічних
та управлінських ноу-хау,
системних інновацій

Знання процесів
споживачів послуг,
клієнтоорієнтованість
та індивідуальний підхід,
використання колективних
ІКТ, інтерфейсу з КІС

Комплексні логістичні
оператори типу 3 PL, які
спеціалізуються
на логістичному
обслуговуванні промислових,
торговельних чи сервісних
підприємств

Потенціал матеріальних ресурсів підприємства, зростання
матеріальних активів

Переважно на основі
матеріальних ресурсів
за рахунок ефективних
особистих зв’язків
з партнерами, привілейованого доступу до
інформації, низької ціни

Вузька спеціалізація,
знання власних процесів
та свого сегмента ринку,
утримання клієнтської
бази, використання
спеціалізованих ІКТ

Автономна логістика,
знання власних процесів,
орієнтація на їх
удосконалення,
використання КІС
з модулем «Логістика»

Переважно на основі
матеріальних ресурсів за
рахунок адміністративного
ресурсу, доступу до
дешевих ринків сировини,
використання власних ІС
та типових ІТ

Вузькофункціональні
логістичні оператори
(транспортні компанії,
склади загального
користування, вантажні
термінали, митні
брокери, стивідори і т. п.)

Логістичні підрозділи
виробничих або
торговельних підприємств,
які самостійно виконують
логістичні операції
та функції

Джерело: узагальнено автором на основі [21 – 23].

Створення
конкурентних
переваг

Вплив
на попередників

Базові знання
та ключові
компетенції
діяльності

Класифікації
суб’єктів
логістичної
діяльності

Рівень інтелектуалізації логістичної діяльності
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пом «єдиного електронного вікна», а також поширення
технології електронного фрахту в організації вантажних
перевезень за участю різних видів транспорту.
Зауважимо також, що в умовах активного викори
стання сучасних інформаційних систем і засобів комунікації надзвичайно зростає роль загальних і професійних
компетенцій фахівців, здатних використовувати нові
технології моніторингу руху транспорту, моніторингу
вантажопотоків, 3Д-візуалізації складу або транспортного терміналу, логістичного обслуговування інтернетмагазинів та ін. Сучасному логістичному бізнесу потрібен
висококваліфікований і освічений працівник, що володіє
не тільки вузькопрофесійними знаннями, а й широким
кругозором, який дозволяв би йому вільно орієнтуватися
в постійно змінюваних обставинах, приймати самостійні
рішення. Про необхідність формування нових професійних компетненцій логістичного персоналу ми писали в
статті [23]. У зв’язку з цим зростає роль освіти як основи
формування і розвитку інтелектуальних ресурсів, створення та трансферу нових знань в економіку.
Висновки
Проведений аналіз сучасного етапу розвитку
світової економіки та концепцій «нової логістики» дозволив зробити висновок, що сучасна інтелектуально
зорієнтована економіка принципово змінює традиційні
принципи, підходи та моделі розвитку конкурентоспроможного підприємництва та ролі логістики як інтелектуального інтегратора ланцюгів створення споживчої
вартості. Інтелектуалізація логістичної діяльності вимагає створення інтелектуалізованих логістичних систем,
які, з одного боку, передбачають більш активне використання сучасних інтелектуальних, геоінформаційних, телекомунікаційних, корпоративних інтегрованих систем
і технологій, а з іншого боку, – підвищення якості підготовки логістичного персоналу і стимулювання розвитку інтелектуального капіталу логістичних провайдерів.
Реальним прототипом такої системи є концептуальна
модель діяльності 5PL-првайдера. Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення його організаційної
структури та ключових показників логістичного сервісу
з використанням електронних технологій: e-mobility;
e-business; e-logistics, «хмарних» рішень тощо.
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