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        Заслухавши доповідь керівника науково-дослідної роботи «Нові 
механізми горизонтальної колаборації для забезпечення сталого розвитку 
транспортно-логістичних систем» доц. Галкіна А. С. щодо результатів 
першого етапу виконання роботи за 2020 рік Вчена рада відзначає: 

Науково-дослідна робота виконувалась в рамках секції «Нові 
технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний зелений та 
інтегрований транспорт». 

Потреба виробничих та торгівельних підприємств у автотранспортному 
обслуговуванні спричинена неможливістю здійснення виробничо-
комерційної діяльності без фізичного переміщенням вантажів із одного місця 
в інше. У цьому процесі основним елементом є транспортна послуга. Сучасні 
ринкові умови й інтеграція транспорту в логістичному ланцюзі підштовхує 
перевізника до перегляду характеру комерційної та виробничої діяльності, 
направивши її на ефективний аналіз, вивчення і задоволення попиту 
декількох споживачів транспортних послуг при їх сумісному обслуговуванні 
– горизонтальній колаборації.  

Метою дослідження є розробка методики горизонтальної колаборації 
комплексу транспортно-логістичних систем для їх сталого розвитку. 

Для досягнення поставленої мети на першому етапі виконання 
науково-дослідної роботи «Аналіз сучасного стану методичного 
забезпечення та процесів функціонування логістичних систем»: 

– проаналізовано розвиток науково-практичних підходів до управління 
автотранспортним обслуговуванням декількох логістичних систем; 

– досліджено вимог замовників до горизонтальної взаємодії 
логістичних систем; 

– виконано вибір методу дослідження вирішення завдань 
автотранспортного обслуговування декількох логістичних систем; 

– обґрунтовано вибір критерію ефективності горизонтальної взаємодії 
логістичних систем; 
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- виконано аналіз існуючих залежностей зміни ефективності 
логістичного управління від параметрів. 

 
Результати першого етапу науково-дослідної роботи містять положення 

наукової новизни: 
1. Удосконалено наукові підходи до визначення кількості власних і 

найманих автотранспортних засобів для обслуговування декількох 
матеріальних потоків, що, на відміну від існуючих, ґрунтуються на техніко-
економічних показниках відповідних технологій;  

2. Набули подальшого розвитку механізми визначення показників 
логістичного управління автотранспортним обслуговуванням, які свідчать 
про ефективність сумісного використання автотранспортних засобів при 
обслуговуванні декількох матеріальних потоків, що, на відміну від існуючих, 
враховують параметри сумісного обслуговування; 

3. Набули подальшого розвитку наукові підходи та моделі визначення 
показників ефективності логістичного управління автотранспортним 
обслуговуванням, що, на відміну від існуючих, враховують параметри 
декількох матеріальних потоків. 

Відповідно то технічного завдання на першому етапі виконання 
науково-дослідної роботи були заплановані наступні результати: 

– підготовка проміжного звіту за перший етап виконання роботи; 
– підготовка науково-технічної продукції: 
– статті у Scopus, Web of Science – 1; 
– статті у фахових виданнях України – 3; 
За результатами виконання першого етапу підготовлено: 
– проміжний звіт за перший етап роботи; 
– науково-технічну продукцію: 
– монографії – 1 (4 др. арк.); 
– статті у Scopus, Web of Science – 2; 
– статті у фахових виданнях України – 4; 
– методично-навчальні матеріали – 1 навчально-методичний посібник; 
– подано до розгляду спеціалізовану вчену раду докторських 

дисертацій за тематикою роботи/розробки – 1. 
Враховуючи результати звіту за перший етап виконання науково-

дослідної роботи «Нові механізми горизонтальної колаборації для 
забезпечення сталого розвитку транспортно-логістичних систем», здобутки 
колективу виконавців за 2020 рік Вчена рада Університету постановляє: 

1. Вважати результати виконання першого етапу роботи такими, що 
задовольняють умовам технічного завдання. Перший етап роботи вважати 
виконаним в повному обсязі. 
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