
Відбулося підсумкове засідання наукового гуртка кафедри маркетингу і 

торговельного підприємництва «Modern marketyng» за результатами роботи в 

осінньому семестрі у форматі Zoom-конференції.  

Воно відбувалося в розширеному форматі. Окрім викладачів та 

здобувачів вищої освіти Хмельницького національного університету також 

були присутні здобувачі та викладачі наступних закладів вищої освіти: 

 Полтавського університету економіки і торгівлі  

 Черкаського державного технологічного університету  

 Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 

газу  

 Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

 Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" 

 Сумського державного університету  

 Луцького національного технічного університету  

 Національного університету "Львівська політехніка" 

 Житомирського Поліського національного університету  

 Рівненського державного гуманітарного університету  

 Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. 

Вінниця). 

 

 
 

На засідання для виступу був запрошений цікавий та кваліфікований 

доповідач – Олександр Устьян, кандидат економічних наук, магістр з 

маркетингу (ПУЕТ), магістр з підприємництва (Advenio eAcademy, Мальта), 

ключовою спеціалізацією якого є інтернет-маркетинг.  



 

 
 

 

Серед його здобутків варто відмітити:  

 10 років досвіду роботи в маркетингу (в ролі штатного маркетолога, 

консультанта, проєктного експерта, бізнес-тренера);  

 працював над рекламою для більше 500 бізнесів;  

 менеджер проекту партнерської організації Creative Spark: програма 

підтримки підприємництва у сфері освіти за підтримки Британської 

Ради;  

 стажувався в маркетинговій агенції Communique Ltd. (Мальта).  

 

Темою його доповіді була «Маркетингова стратегія - необхідність чи 

архаїзм?». 

 

 
  

В доповіді детально були розглянуті питання: 

 

Чому стратегія потрібна 



 

 
 

Об’єктивні та суб’єктивні проблеми формування маркетингової 

стратегії 

 

 

 Питання впровадження маркетингової стратегії 



 

 Місце стратегії маркетингу 

 

 Які вимоги висуваються до сучасної маркетингової стратегії 



 

 

 Загалом засідання викликала неабиякий інтерес серед маркетингової 

спільноти України. Про це свідчить наповненість аудиторії – понад 100 

слухачів (і черга). Тож вебінарна кімната не могла вмістити всіх охочих 

долучитися до участі у даному заході! 

 

 

В дискусії та обговоренні взяли участь:  

Андрій Устенко, професор кафедри підприємництва і маркетингу 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу,  

Сергій Касян, завідувач кафедри НТУ «Дніпровська політехніка»; 

https://www.facebook.com/groups/213790346031919/user/100003488689764/?__cft__%5b0%5d=AZUMim__NgqF9fgIfyz-_kEN1ODpbYxEhOd40E97KsDy6ZHOG9QQ71v8bv6mcA2WqtjFMGhEhxh6HsqoEo4A4BVgXLYtDCUfNlR1OD7HU9pBZsG3pd0gVplTcKgcRk0J08-LoobB5zk2DQtZeduPRf1ULrkqOUvDDyUYuY6t6slYZxhjjj_OyQcoDKZW-FwQsg8Kh8SnpnnZcCsqL5yknjfX&__tn__=-%5dK-y-R


Наталія Карпенко, завідувачка кафедри маркетингу Полтавського 

університету економіки і торгівлі. 

Світлана Ковальчук, завідувачка кафедри маркетингу і торговельного 

підприємництва Хмельницького національного університету. 

Здобувачі вищої освіти кафедри маркетингу і торговельного 

підприємництва отримали від викладачів завдання проаналізувати отриманий 

на засіданні матеріал та застосувати його для конкретних підприємств. 

Підсумки їхніх опрацювань мають бути опубліковані у збірнику статей 

молодих вчених та студентів за підсумками V Всеукраїнської студентської 

науково-практичної конференції «Маркетинг очима», яка буде 

організовуватись кафедрою маркетингу і торговельного підприємництва 10 

червня 2022 р. 

Дякуємо Олександру Устьяну за змістовну та цікаву доповідь! Дякуємо 

всім учасникам зустрічі викладачам та здобувачам вищої освіти за 

проявлений інтерес та активність під час засідання! Подібні зустрічі 

підвищують кваліфікацію здобувачів вищої освіти та вдосконалюють soft 

scills навички! 

https://www.facebook.com/groups/213790346031919/user/100001308942955/?__cft__%5b0%5d=AZUMim__NgqF9fgIfyz-_kEN1ODpbYxEhOd40E97KsDy6ZHOG9QQ71v8bv6mcA2WqtjFMGhEhxh6HsqoEo4A4BVgXLYtDCUfNlR1OD7HU9pBZsG3pd0gVplTcKgcRk0J08-LoobB5zk2DQtZeduPRf1ULrkqOUvDDyUYuY6t6slYZxhjjj_OyQcoDKZW-FwQsg8Kh8SnpnnZcCsqL5yknjfX&__tn__=-%5dK-y-R

