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"Типологія та видова різноманітність логістики в економіці"
У статті розглянуто проблему проведення детального класифікаційного аналізу та визначення точних структурно-логічних зв’язків між
типами й видами логістики в економіці.
Дослідженнями встановлено, що процес класифікації підприємницької логістики в сучасній теорії характеризується розмаїтістю та
дискусійністю, а в окремих випадках має малодосліджений характер.
Визначено, що типи логістики як поняття науковцями або не
розглядаються взагалі, або ж фактично ототожнюються із видами.
Обґрунтовано доцільність окремої ідентифікації типів і видів
підприємницької логістики. Тип і вид пропонується розглядати як відповідно вищий і нижчий підрозділи в систематиці (класифікації) логістики.
Запропоновано вважати основою типології логістики два основних
її сучасних прояви – раціоналістичний та забезпечувальний.
Встановлено, що розвиток логістики у напрямах раціоналізації та
забезпечення бізнес-процесів організації в економіці є основною
причиною розширення середовища використання терміна "підприємницька логістика" за межі матеріального потоку. Наведено авторське
тлумачення раціоналістичної та забезпечувальної логістик в економічному середовищі.
При цьому обґрунтовано, що будь-який вид логістики на нижчому
рівні класифікації пов’язаний як з її раціоналістичним, так і з забезпечувальним типами.
У процесі класифікації підприємницької логістики за видами
запропоновано виокремлення або ж узагальнення за додатковими
ознаками: за мірою поєднання виконання окремих логістичних функцій
(інтегрована і спеціалізована логістика), за виміром часової дії
(стратегічна, тактична і оперативна логістика), за характером контролю
логістичного ланцюга (корпоративна і кооперативна логістика) та за
походженням джерел логістичного обслуговування потокових процесів
(внутрішня і зовнішня логістика (в загальному розумінні)).
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