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«Оптимізація логістичних рішень», «Інформаційні системи та технології 

в логістиці», «Логістичний менеджмент» 

Сучасні навчальні технології, 

які використовуються 

у педагогічній практиці 

Індивідуальні проекти, імітаційне та процесне моделювання у 

програмному середовищі BP Win. 

Освіта Вища, Київський національний економічний університет, (1997-2002 рр.) 

Науковий ступінь 

 

 канд. екон. наук, за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності), 2011 р., тема: 

«Управління логістичною діяльністю торговельних підприємств» 

Вчене звання 

 
- 

Практичний досвід 

Працював з 2002 по 2006 рік на підприємствах торгівлі на посадах 

менеджеру з логістики, керівника відділу логістики, з 2006 по 2011 рік - 

бізнес-консультант, керівник групи логістичного консалтингу компаній 

інтеграторів логістичних інформаційних систем. 



Науковий досвід 

Виконував відповідно до планів науково-дослідних робіт Київського 

національного торговельно-економічного університету такі науково-

дослідні теми: 

1. «Методологічні засади оцінки та підвищення ефективності логістичної 

діяльності торговельних підприємств» (2011 – 2012); 

2. «Управління логістичною діяльністю  торговельного підприємства» 

(2010 – 2012). 

3. «Функціональні особливості та перспективи розвитку оптової 

торгівлі» І кв. 2015- IVкв. 2017.  (№державної реєстрації 0116U000423 ) 

4. «Логістичний менеджмент у сфері торговельного підприємництва» 

Підвищення кваліфікації ДП «Таркетт УА», 2014 р. 

Стажування - 

Навчально-методичні 

розробки 

1. Комерційна логістика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.А. 

Мазаракі, Т.Д. Москвітіна В.М. Торопков та ін. ; за ред. А.А. Мазаракі. – 

К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 408 с. (Особисто виконано розділи 

3, 4, 9). 

Наукові праці 

Має більше 40 наукових поблікацій, а саме за останні  4 роки 

основними є : 

 

Статті у наукових фахових виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз 

 

1. Kochubei, D. V. Formation of a system of performance indicators for 

logistics in e-commerce / D. V. Kochubei, S. S. Lysa //Науковий вісник 

Полісся. – 2018. - No 1 (13). Ч. 2 – С. 170-174. (Web of Science) 

2. Кочубей Д., Ільченко Н. Референтні моделі управління ланцюгами 

поставок підприємств торгівлі. //Товари і ринки – 2017, №2 том 2 – С.62 – 

71. (IndexСореrnicus) 

3. Кочубей Д.В. Григоренко Т.М. Особливості формування ланцюгів 

поставок підприємства роздрібної торгівлі. //Бізнес-Інформ – 2017. – № 

10. – С. 264–268. (IndexСореrnicus) 

4. Кочубей Д.В. Григоренко Т.М. Використання  CRM -систем у 

діяльності франчайзингових роздрібних торговельних мереж. //Бізнес-

Інформ – 2017. – № 11. – С. 424–429. (IndexСореrnicus) 

5. Кочубей Д.В. Формування системи показників логістичних процесів 

підприємства // Бізнес-інформ. – 2016. – № 10. – С. 261 – 266. 

(IndexСореrnicus) 

6. Кочубей Д.В. Оцінка ефекту від впровадження логістичних 

інформаційних систем// Бізнес інформ. – 2014. – № 6. – С. 228 – 232. 

(IndexСореrnicus) 

7. Кочубей Д.В. Григоренко Т.М. Управління логістичними процесами в 

франчайзингових роздрібних торговельних мережах /Д.В. Кочубей 

Т.М.Григоренко// Проблеми економіки. – 2013. – № 2. – С. 46 – 52. 

(IndexСореrnicus) 

 

Тези доповідей на наукових конференціях 

 

1. Кочубей Д.В. Оцінка ефективності логістичних процесів підприємств 

за допомогою референтних моделей. Збірник доповідей Міжнар. 

наук.-практ. конф. [«Економіка – погляд у майбутнє. Тенденції 

інноваційного розвитку економіки»]. – Дніпропетровськ. : НО 

Перспектива, 2014. – Ч.2 – С.112-115 

2. Кочубей Д.В. Технології хмарних обчислень в інформаційних системах 

управління логістикою торговельних підприємств. Збірник 



доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. [«Перспективи економічного 

зростання та інноваційного розвитку країн»]. – О. : ЦЕДР, 2014. – Ч.1 – 

С.104-106 

3. Кочубей Д.В. Технології дистанційної освіти у підготовці фахівців з 

логістики. Smart-освіта: ресурси та перспективи : матеріали Міжнар. 

наук.-метод. конф. (Київ, 16–17 жовтня 2014 р.) : тези доповідей. – К. : 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – С.315-317. 

4. Кочубей Д.В. Використання моделі SCOR для оцінки логістичних 

процесів підприємств торівлі. Збірник доповідей Міжнар. наук.-практ. 

конф. [«Україна та ЄС: подолання технічних бар’єрів у торгівлі» (Київ, 

18–19 березня 2015 року). Електронне видання.] – К. : Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2015. – С.93-96. 

5. Кочубей Д.В. Логістичні технології електронної торгівлі. Збірник 

доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. Проблеми та перспективи розвитку 

інноваційної діяльності в Україні: ІХ Міжнародний бізнес-форум (Київ, 

17 березня 2016р.) / відп. ред. Мазаракі А.А. - Київ:Київ.нац.торг.- екон. 

ун-т, 2016.- с.85-87 

6. Кочубей Д.В. Лиса С.С. Система показників логістичної діяльності 

підприємства // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в 

Україні [Електронний ресурс] : матеріали ІX Міжнар. наук.-практ. конф., 

Київ, 23–24 трав. 2017 р. – С. 127-130 

7. Кочубей Д.В. Лиса С.С. Тенденції розвитку інтернет-торгівлі в Україні 

// Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції: «Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації » 

(квітень 2017). - Полтава: РВВ ПУЕТ, 2017 

Особисті сильні риси характеру 

 
Доброзичливість, комунікабельність. 

 


