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УДК  339.188.4 
У Віснику опубліковано  результати наукових досліджень професорського-викладацького складу та 

співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих 
навчальних закладів, в яких висвітлено сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптацію до 
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розглянуто механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний 
міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. 
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системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.  
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