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Топалова І. А. Роль регіональної логістики на засадах економіки знань
Метою статті є дослідження шляхів впровадження економіки знань у регіональну економіку на основі логістизації. Визначено актуальність ролі 
регіональної логістики на засадах економіки знань. Відповідно до мети та визначених завдань дослідження розглянуто питання необхідності 
впровадження економіки знань у регіональну економіку з метою саморозвитку та самозабезпечення регіонів. Важлива роль при цьому відводить-
ся формуванню логістичних ланцюгів на основі економіки знань, що дозволяє розширювати регіональне та міжрегіональне співробітництво. 
Причому, економічний результат логістики як процесу полягає у створенні доданої вартості. Визначено основні інструменти, на яких базуються 
сучасні бізнес-процеси з урахуванням економіки знань. Окреслено відмінні риси економіки знань (роль нематеріальних та інтелектуальних ресур-
сів, знання виступають як продукт, знання формують інноваційний продукт, поширене використання інформаційно-комунікаційних технологій). 
Економіка знань формує продукт у вигляді створення нового знання, причому особливо важливим процесом є саме його впровадження у соці-
ально-економічну систему (регіон). Розглянуто вплив регіональних і міжрегіональних економічних зв’язків на здійснення бізнес-процесів, а саме: 
формування ресурсів, які беруть участь у товарному обміні; відтворювальний процес; виробництво частини національного доходу країни (ВРП); 
самозабезпечення, самоорганізація, саморозвиток і самовідтворення регіонів як соціально-економічних систем). Визначено функції Е-логістики на 
регіональному рівні, сформовано заходи з впровадження нових знань як ресурсу в економіку регіону.
Ключові слова: економіка знань, регіональна економіка, логістичні підходи, нові знання як ресурс, Е-логістика, регіональні та міжрегіональні еко-
номічні зв’язки, саморозвиток і самозабезпечення регіонів.
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Топалова И. А. Роль региональной логистики на основе экономики знаний

Целью статьи является исследование путей внедрения экономики знаний в региональную экономику на основе логистизации. Определена акту-
альность роли логистики на основе экономики знаний. В соответствии с поставленной целью и задачами исследования рассмотрены вопросы 
необходимости внедрения экономики знаний в региональную экономику с целью саморазвития и самообеспечения регионов. Важная роль при 
этом отводится формированию логистических цепей на основе экономики знаний, что позволяет расширять региональное и межрегиональное 
сотрудничество. Причем, экономический результат логистики как процесса состоит в создании добавленной стоимости. Определены основные 
инструменты, на которых базируются современные бизнес-процессы с учетом экономики знаний. Очерчены отличительные особенности эко-
номики знаний (роль нематериальных и интеллектуальных ресурсов, знания выступают как продукт, знания формируют инновационный про-
дукт, распространенное использование информационно-коммуникационных технологий). Экономика знаний формирует продукт в виде создания 
нового знания, причем особенно важным процессом является именно его внедрение в социально-экономическую систему (регион). Рассмотрено 
влияние региональных и межрегиональных экономических связей на осуществление бизнес-процессов, а именно: формирование ресурсов, которые 
принимают участие в товарном обмене; воспроизведенный процесс; производство части национального дохода страны (ВРП); самообеспечение, 
самоорганизация, саморазвитие и самовоспроизведение регионов как социально-экономических систем). Определены функции Е-логистики на 
региональном уровне, сформированы меры по внедрению новых знаний как ресурса в экономику региона.
Ключевые слова: экономика знаний, региональная экономика, логистические подходы, новые знания как ресурс, Е-логистика, региональные и 
межрегиональные экономические связи, саморазвитие и самообеспечение регионов. 
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Topalova I. A. The Role of Regional Logistics Based on the Knowledge Economy
The article is aimed at researching the ways to introduce the knowledge economy into the regional economy on the basis of logistics. The relevance of the role 
of regional logistics on the basis of knowledge economy is determined. In accordance with the purpose and objectives of the research, the issues of the need to 
introduce the knowledge economy into the regional economy for self-development and self-sufficiency of the regions are considered. An important role is given 
to the formation of logistics chains based on the knowledge economy, which ensures expansion of the regional and interregional cooperation. Along with this, 
the economic result of logistics as a process consists in creation of the added value. The main instruments on which modern business processes are based, tak-
ing into account the knowledge economy, are identified. The distinctive features of the knowledge economy are outlined (role of intangible and intellectual re-
sources, knowledge act as a product, knowledge form an innovative product, widespread use of information and communication technologies). The knowledge 
economy forms a product in the form of new knowledge and the very important process is its introduction into the socio-economic system (region). The author 
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РОЛЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ НА ЗАСАДАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
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considers impact of the regional and interregional economic relations on implementation of business processes, namely: formation of resources that take part 
in commodity exchange; reproduced process; producing part of the country’s national income (GDP); self-sufficiency, self-organization, self-development and 
self-reproduction of regions as socio-economic systems). The functions of e-logistics at the regional level are defined, and measures to introduce new knowledge 
as a resource into the region’s economy are formed.
Keywords: knowledge economy, regional economy, logistic approaches, new knowledge as a resource, e-logistics, regional and interregional economic rela-
tions, self-development and self-sufficiency of regions.
Fig.: 4. Bibl.: 23.
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Сучасні бізнес-процеси, і логістичні зокрема, 
відрізняються постійно зростаючою склад-
ністю, різноманітністю проблем і мультиплі-

каційністю. Логістичні бізнес-процеси складаються 
із операцій та сервісів і супроводжуються викорис-
танням глобальних інформаційних мереж, які, своєю 
чергою, будуються на знаннях і виступають важли-
вим стратегічним ресурсом.

Знання формуються у процесі розумової ді-
яльності людини та під впливом сучасних викликів 
оточуючого середовища, а управління знаннями стає 
пріоритетом розвитку всіх суб’єктів господарювання, 
які беруть участь у формуванні логістичних ланцюгів 
на регіональному та міжрегіональному рівнях. 

Сучасними українськими авторами, які дослі-
джували економіку знань у розвитку суспільства,  
є такі: Ареф’єва О. В. [1], Бажал Ю. М. [2], Іванова В. В. 
[3], Григорак М. Ю. [4], Жарінова А. Г. [5], Ляшенко В. І.  
[6], Носань Н. С. [7], Петруня Ю. Є. [8], Скіцько В. І. 
[9], Чухрай Н. І. [10], Федулова Л. І. [11], Шульга Ж. О.  
[12], Уманець Т. В. [13]. Проте велика кількість науко-
вих праць з економіки знань у суспільному житті не 
розкривають важливості її впровадження саме в регіо-
нальну економіку (створення логістичних ланцюгів на 
регіональному та міжрегіональному рівнях). Вважає-
мо, що вирішення даного завдання дозволить досягти 
самозабезпечення та саморозвитку регіонів України, у 
чому і полягає актуальність даного дослідження.

Метою статті є дослідження шляхів упрова-
дження економіки знань в регіональну економіку на 
основі логістизації.

Завданнями статті є:
 визначення економіки знань у системі логіс-

тики;
 дослідження впливу регіональних і міжрегі-

ональних економічних зв’язків на здійснення 
логістичних бізнес-процесів;

 аналізування завдань, які на основі економіки 
знань вирішують питання самозабезпечення 
та саморозвитку регіонів;

 визначення функцій електронної логістики 
(Е-логістики) в економіці регіону;

 характеристика нових знань як ресурсу для 
впровадження в економіку регіону.

Проведення даного наукового дослідження вва - 
жаємо необхідним розпочати з визначення поняття 
«логістика», яке походить від грецького слова «logisс-
tike» і означає мистецтво обчислювати, міркувати. 

На наш погляд, логістика є галуззю знань, яка 
має власну багатогранну та мультиплікаційну струк-
туру. Вона формує попит на товари та сама його за-
безпечує (тобто створює умови для попиту та його 
реалізації, задоволення споживачів). Крім того, логіс-
тика як наука і знання націлена на зменшення витрат, 
скорочення термінів постачання, оптимізацію всіх 
бізнес-процесів, ефективну побудову логістичних 
ланцюгів та досягнення ефекту синергії. 

 Саме тому економічний результат логісти-
ки як процесу полягає у створенні доданої вартості. 
Це набуває особливого значення при подальшому 
формуванні логістичного вектора розвитку регіонів 
України, тому що логістика – це і є сукупність послуг 
з формування товарних партій, їх переміщення, скла-
дування, розподілу, фінансового й інформаційного 
забезпечення.

Здійснення сучасних бізнес-процесів потребує 
врахування економіки знань, яка базується на 
таких інструментах: технології генерування 

знань; електронні комунікації; оброблення інфор-
мації на основі бази знань; використання хмарних 
рішень, інтелектуальних експертних систем, інфор-
маційних технологій (Інтернет, програмне забезпе-
чення, телекомунікації), інтелектуальних технологій 
(генна технологія, генна інженерія та клонування, 
нові агротехнології); електронний обмін даними 
(електронна логістика: взаємодія бізнес для бізнесу 
(B2B), бізнес для споживача (B2C), бізнес для уряду 
(B2G), уряд для бізнесу (G2B), бізнес для працівника 
(B2E), машин із машинами (М2М), людини із машина-
ми (H2M)) тощо. В основі розвитку даної нової еко-
номічної теорії стоять Ф. Махлуп (F. Machlup), який 
вважав, що економіка знань – це істотна зміна філо-
софії [14] та П. Друкер, за думкою якого подальший 
напрям розвитку суспільства полягає в інформацій-
но-комунікаційних технологіях [15].

Економіка знань відрізняється від традиційної, 
інформаційної (information economy) та мережевої 
(network economy) такими положеннями (рис. 1).
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Рис. 1. Відмінні риси економіки знань
Джерело: авторська розробка.

Особливо актуальними дані положення стають 
при здійсненні закупок і постачань на регіонально-
му рівні у процесі формування та управління логіс-
тичними ланцюгами, перетворюючи їх у електронні 
(E-purchasing, E-procurement).

Економіка знань формує продукт у вигляді 
створення нового знання, причому особливо важли-
вим процесом є саме його впровадження в соціально-
економічну систему (регіон) з метою саморозвитку та 
самозабезпечення. 

Отже, сучасні виклики диктують необхідність 
управління логістичними ланцюгами на ре-
гіональному та міжрегіональному рівнях за 

умов накопичення знань, визначення відповідних ви-
трат, доставки в потрібне місце та в потрібний час. 
Звідки випливає, що при формуванні ефективних 
логістичних ланцюгів важливим є впровадження та 
використання технологій управління знаннями, ін-
теграція програмних інструментів для збереження 
знань та інформації, відтворення трудового потенці-
алу відповідної кваліфікації та набору компетенцій, 
який проєктує та забезпечує логістичні процеси та 
системи в регіоні. 

Розглядаючи ці процеси при управлінні регіо-
нальними логістичними ланцюгами, важливо визна-
чити саме об’єкт управління. Сучасні автори різняться 
у своїх визначеннях, деякі вважають, що об’єктом без-
умовно є сам матеріальний (товарний) потік [16–20].

Ми погоджуємося з І. Гопфертом [21] і вважає-
мо, що сучасні логістичні процеси мають бути орієн-
товані не на минулі досягнення, а на майбутні.

Однак ми також вважаємо, що логістичний про-
цес – це процес із усіма взаємопов’язаними бізнес-
процесами, які супроводжують переміщення товар-
них потоків. 

Таким чином, економіка знань побудована не на 
виробництві товарів, а на наданні послуг, які висту-
пають об’єктом купівлі-продажу, а їх ресурсною ба-

зою, відповідно, є інформація та знання. Тобто, самі 
логістично-інформаційні послуги є інтелектуальним 
продуктом.

Дані обставини, безумовно, впливають на ви-
никнення або вдосконалення нових логістичних тех-
нологій (підходів) в управлінні логістичними ланцю-
гами в регіонах [22].

Регіональні та міжрегіональні економічні зв’яз-
ки безпосередньо впливають на деякі бізнес-процеси 
(рис. 2).

Даний рис. 2 демонструє, що економіка знань 
створює та використовує знання для забезпечення 
соціально-економічного зростання, саморозвитку, 
самозабезпечення та підвищення конкурентоспро-
можності регіонів. 

У рамках вирішення питань самозабезпечення 
та саморозвитку регіонів на основі економіки 
знань постають такі важливі завдання:

 відтворення ресурсно-сировинної бази регіо-
ну на засадах відтворювального підходу; 

 модернізація матеріального та нематеріаль-
ного виробництва (збільшення високотехно-
логічних процесів при виробництві та розпо-
ділі товарів);

 нарощування нематеріальних активів.
Це породжує:
 підвищення рівня логістизації товароруху в 

рам ках регіонального та міжрегіонального 
співробітництва;

 розвиток виробничих і соціальних відносин 
на основі прирощення та оновлення знань;

 зростання частки доданої вартості у складі 
виробленої продукції за рахунок збільшення 
інтелектуально-орієнтованих підприємств у 
ре гіоні;

 підвищення ролі творчої та інтелектуальної 
діяльності, нарощування наукового потенціа-
лу регіону (високотехнологічна продукція, ви-
сококваліфіковані послуги, наука, освіта).
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Формування матеріальних, фінансових, інформаційних і трудових ресурсів, 
які беруть участь у регіональному та міжрегіональному товарно-сировинному обміні 

Відтворювальний процес як з іншими регіонами, так і з країною в цілому

Нарощування сировинних, товарних, матеріальних, фінансово-кредитних, 
трудових ресурсів у рамках формування логістичних ланцюгів на регіональному 
та міжрегіональному рівнях

Виробництво частини національного доходу країни 
(регіонального валового продукту)

Самозабезпечення, самоорганізація, саморозвиток і самовідтворення регіонів 
як соціально-економічних систем

Рис. 2. Вплив регіональних і міжрегіональних економічних зв’язків на здійснення бізнес-процесів у регіоні
Джерело: авторська розробка.

Здійснивши дане дослідження, можна стверджу-
вати, що продуктом економіки знань може ви-
ступати Smart-логістика та електрона логістика 

(Е-логістика). Дані види логістики ототожнюються із 
управлінням, регулюванням, прогнозуванням, плану-
ванням, прийняттям рішень, координацією, контр-
олем електронних інформаційних потоків на основі 
інформаційно-комунікаційних технологій і за допо-
могою математичного моделювання. 

Такої ж думки дотримуються і Чухрай Н. І. та 
Гірна О. Б., які вважають, що: «збільшення кількості 
використання нових технологій, загострення кон-
куренції, необхідність зменшення величини витрат 
загалом, у ланцюгу поставок, і покращання рівня об-
слуговування клієнтів привели до розвитку наступ-
ного рівня концепції логістики – Е-логістика» [23]. 
Причому середовищем логістики виступає: логістика 
промислових підприємств, логістичні оператори та 
логістика торговельних підприємств.

Однак ми вважаємо, що середовище логістики 
повинно доповнитися ще регіональними або місце-
вими органами влади (які здійснюють інституціо-
нальну підтримку логістичного процесу), оскільки це 
відповідає сучасним викликам і дозволяє сформувати 
сучасні підходи за умови побудови логістичних лан-
цюгів на регіональному та міжрегіональному рівнях 
з метою самозабезпечення та саморозвитку регіонів. 

Е-логістика на регіональному та міжрегіональ-
ному рівні виконує ряд функцій (рис. 3).

Безумовно, економіка знань формується за ра-
хунок приросту наукових напрацювань, нових тех-
нологій як у виробничій сфері, так і у сфері надання 
послуг, інформаційних революцій та впливає на со-
ціально-економічний розвиток регіонів.

Для більш широкого використання та впрова-
дження в економіку регіону нових знань як ресурсу 
необхідно запровадити ряд заходів (рис. 4).

 

Отже, використання економіки знань як ре-
сурсу дозволяє створювати: банки знань 
(бази даних), регіональні та міжрегіональні 

кластери, інтегровані структури, об’єднання та коо-
перацію дрібних виробників, які виступають учасни-
ками регіонального товарного ринку. 

Створення в регіонах виробничо-логістичних 
кластерів або подовжених логістичних ланцюгів ре-
гіонального та міжрегіонального співробітництва 
повинно засновуватись на тому, що вони є системою 
поширення інноваційних технологій та нових знань.

Дані обставини дозволяють більш ефектив-
но здійснювати інвестування в подібні інтеграційні 
об’єднання суб’єктів ринку та комерціалізувати ре-
зультати їх діяльності. Комерціалізація результатів 
господарської діяльності суб’єктів ринку є частиною 
процесів створення нових знань, технологій, іннова-
цій. Тобто науковий продукт перетворюється на то-
вар, який споживає ринок шляхом отримання комер-
ційної вигоди (прибутку).
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Інтеграція суб’єктів господарювання, які беруть участь у формуванні 
логістичних ланцюгів;
об’єднання інтересів та зусиль науки, бізнесу, регіональних і місцевих органів влади 
для вдосконалення логістичної інфраструктури регіону

Створення єдиної інформаційно-комунікаційної бази з використанням останніх 
новітніх логістичних технологій;
побудова комп’ютерної мережі з урахуванням інформаційної безпеки даних

Попередження, оцінювання та системне управління ризиками при формуванні 
та управлінні логістичними ланцюгами;
управління, формування, планування логістичних ланцюгів щодо переміщення 
товарних потоків на основі стандартів якості (ISO)

Функції

Функції

Функції

Рис. 3. Функції Е-логістики на регіональному рівні 
Джерело: розроблено автором на основі [22].

Організаційні заходи

Економічні заходи

Стимулюючі заходи

Перспективні 
(стратегічні) заходи

Забезпечення 
поетапної реалізації 

ланцюга формування 
та передачі знань 

від ідеї до втілення 
нових технологій 

із залученням 
науки, освіти, бізнесу 

та регіональних 
органів влади

Сприятливе соціально-
економічне 

середовище дозволяє 
здійснювати 

ефективний рух знань, 
впроваджувати 
інформаційно-
комунікаційні 

технології 
та розвивати 
технологічне 

підприємництво

Заохочення та 
мотивація дослідних 
центрів, смарт-лабів, 

наукових установ, 
освітніх установ 

до створення нових 
знань, які адаптовані 

до економіки 
конкретного регіону 

(країни, території)

Удосконалення
інноваційно-

інвестиційного 
вектора розвитку 

регіону із залученням 
висококваліфікованих 

спеціалістів

Рис. 4. Заходи впровадження нових знань як ресурсу в економіку регіону
Джерело: авторська розробка.

Завдяки новим знанням і використанню еконо-
міки знань суб’єкти та учасники регіонального логіс-
тичного ланцюга зможуть здійснювати диверсифіка-
цію своєї діяльності, що значно знижує ризики та до-
зволяє досягти ефективності в побудові цих ланцюгів 
з метою саморозвитку та самозабезпечення регіонів.

ВИСНОВКИ 
У ході дослідження було встановлено, що зна-

ння беруть участь у створенні: доданої вартості 
шляхом інтелектуалізації технологій (трансферту 

технологій), наукомісткої продукції та послуг, ринку 
технологічного підприємництва. Логістика, як комп-
лекс надання послуг, має розвиватися шляхом наро-
щування знань завдяки освіті та науковій діяльності. 
Причому важливу роль відіграє зацікавленість регіо-
нальних органів влади в розвитку інфраструктурних 
об’єктів на основі накопичених знань та їх трансфор-
мації з метою досягнення самозабезпечення та само-
розвитку регіонів. 

Економіка знань дозволяє реалізувати постав-
лені завдання, а саме: 
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 забезпечення сталого розвитку регіонів; 
 створення нових знань та їх впровадження; 
 формування ефективного інноваційного біз-

нес-середовища; 
 підготовка висококваліфікованих спеціалістів; 
 забезпечення високої продуктивності праці 

та зростання рівня життя населення регіону. 

Отже, можна з впевненістю стверджувати, що 
сучасна логістична концепція регіонального 
розвитку економіки має бути побудована на 

засадах економіки знань. Вона дозволяє оптимізувати 
ланцюги постачань, формуючи платформу для самоза-
безпечення та саморозвитку регіонів на основі регіо - 
нального та міжрегіонального співробітництва.         
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