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Магістерська робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої
освіти за спеціальністю 275 Транспортні технології (на автомобільному

транспорті) галузі знань No 27 Транспорт кваліфікації магістр з транспортних
технологій (на автомобільному транспорті) – Кременчуцький національний

університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, 2019.
На підставі обґрунтованого критерію оцінки ефективності процесу ІКП

вибір раціональних стратегій організації ІКП в ЛП пропонується здійснювати
при оптимальному значенні питомих витрат, яке забезпечує відповідність

маркетингових потреб вантажовласника логістичним можливостям учасників
доставки за умовою «Точно в термін». Цей показник дозволяє в комплексі

враховувати інтереси всіх учасників доставки.
Вирішення задачі розподілу ефекту між учасниками доставки, за

необхідністю врахування узгодження інтересів кожного з них при взаємодії на
принципах кооперації, пропонується вирішувати за допомогою моделі,

побудованої з позиції теоретико-ігрового підходу.
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