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У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського-викладацького 

складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та 
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логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і 
маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. 

Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової 
громадськості, керівників державних виконавчих органів і організацій всіх форм власності, 
викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.  
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