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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 
 

Мета: вивчення теоретичних засад Digital-маркетингу та підготовка 
майбутніх SMM-фахівців до високоефективної професійної діяльності для 

більш повного задоволення маркетингових потреб замовника та/або 
роботодавця.  

Завдання: розкрити основні принципи і технологію інтернет-маркетингу, 

допомогти здобувачам вищої освіти оволодіти навичками управління репутації  
компанії/бренду в соціальних мережах і практичного використання одержаних 

знань, надати їм вміння обслуговувати за допомогою нових цифрових 
технологій і сучасних технічних засобів, виховати у здобувачів готовність до 

професійного спілкування.  
Предмет: теоретичні засади Digital-маркетингу і SMM та підготовка 

майбутніх фахівців до високоефективної професійної діяльності.  
 

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти 
повинні набути такі програмні компетентності: 

загальні: 
ЗК01. Здатність застосовувати знання  в практичних ситуаціях. 
ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 
спеціальні (фахові, предметні): 

СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй 
професійній діяльності. 

СК02. Здатність формувати інформаційний контент. 
СК03. Здатність створювати медіапродукт. 

СК04. Здатність організовувати й контролювати командну професійну 
діяльність. 

СК06. Здатність до провадження безпечної медіадіяльності.  
СК07. Здатність визначати показники якості медійного матеріалу (видання) на 

всіх рівнях його структури та за потреби здійснювати корекцію. 
СК08. Здатність працювати з нештатними авторами, редакційною поштою, 

аудиторією, громадськими й державними організаціями та установами, 
враховувати їх оцінки, побажання, рекомендації, вимоги. 

 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання (програмні результати 

навчання): 
ПРН1. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань.  

ПРН5. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 
спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань. 

ПРН8. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, 
процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих 

знань. 
ПРН14. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 

інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціальнокомунікаційних 
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наук. 
ПРН15. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням 

доступних, а також обовʼязкових джерел інформації. 
ПРН16. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного 

жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення.  
ПРН17. Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування 
інформаційного контенту, так і створення медіапродукту, а також його 

промоцію. 
ПРН19. Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових 

комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва.  
ПРН20. Використовувати сучасні знання у галузі журналістики для створення 

якісного і затребуваного медійного продукту.  
ПРН21. Взаємодіяти з різними цільовими аудиторіями для забезпечення 

ефективної професійної діяльності. 
 

Освітня компонента «Digital-маркетингу і SMM» базується на знаннях 
таких компонент: «Основи зв’язків з громадськістю та реклама», «Соціальні 

комунікації», інтегрується в наступні компоненти: «Маркетинг» та слугує 
основою для вивчення таких компонент: «Сучасні медіаіндустрії», «Веб-дизайн 
та мультимедійні технології». 

 
 

2. Структура освітньої компоненти 

№ 
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РОЗДІЛ 1. Digital-маркетинг: мета, зміст, завдання 

1.1. Теоретичні засади Digital-
маркетингу 

7 1 2 
   

4 

1.2. Ключові тренди у просуванні, 

комунікації, експертизі Instagram 
15 1 4 

   
10 

1.3. Маркетинг впливу: робота із 
лідерами думок в соціальних 

мережах 

9 1 2 
   

6 

 Разом за 1 розділ  31 3 8    20 

РОЗДІЛ 2. Комунікація, контент і таргетована реклама в соціальних мережах  

2.1. Новітні знання в роботі інтернет-

маркетолога у Facebook 
15 1 4 

   
10 

2.2. Налаштування таргетованої 
реклами  

15 1 4 
   

10 

2.3. Типологія контенту та розробка 

контент-стратегії  
13 1 4 

   
8 

2.4. Ситуативний маркетинг: сутність і 
використання 

13 1 4 
   

8 
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 Разом за 2 розділ 56 4 16    36 

РОЗДІЛ 3. Стратегії репутаційного інтернет-маркетингу. Організація роботи в TikTok, 

LinkedIn та YouTube 

3.1. Форми і методи управління онлайн-
репутації в соціальних мережах 

11 1 2    8 

3.2. Організація роботи над іміджем 
бренду в соцмережах TikTok та 

LinkedIn 

15 1 4    10 

3.3. Відеохостинг YouTube у процесі 
просування бренду 

17 1 6    10 

 Разом за 3 розділ 43 3 12    28 

РОЗДІЛ 4. Робота інтернет-маркетолога у месенджерах та введення у професію 

4.1. Основні типи та функції 

месенджерів в процесі просування 
бренду 

11 1 2    8 

4.2. Введення у професію інтернет-

маркетолога 
9 1 2    6 

 Разом за 4 розділ 20 2 4    14 

 Разом за 2 семестр 150 12 40    98 

 Всього 150 12 40    98 

 
 

3. Програма освітньої компоненти 
 

РОЗДІЛ 1. DIGITAL-МАРКЕТИНГ: МЕТА, ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ  
 

ТЕМА 1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ 
 

Розвиток цифрового маркетингу та його вплив на сучасні принципи 

просування; SMM в системі світового маркетингу; Базові цілі маркетингу в 
соціальних мережах; Еволюція онлайн-маркетингу; Роль digital-маркетингу в 

електронній комерції;  Ключові тренди Digital-маркетингу в Україні та світі; 
Професія інтернет-маркетолога. 

 
ТЕМА 1.2. КЛЮЧОВІ ТРЕНДИ У ПРОСУВАННІ, КОМУНІКАЦІЇ, 

ЕКСПЕРТИЗІ INSTAGRAM 
  

Робота в середовищі цифрових трендів, які швидко змінюються; Історія 
становлення Instagram; Робота з професійний обліковим записом; Шлях 

Instagram від соціальної мережі до маркетплейсу; Shopping Tags та робота з 
ними; Принципи роботи з Instagram Stories в рамках контент-стратегії бренду; 

Інтеграція Reels в роботу інтернет-маркетолога; Типи плейсментів в Instagram; 
Налаштування таргетованої реклами в Instagram; KPI та формування звітів на 
основі аналітики облікового запису. 

 

ТЕМА 1.3. МАРКЕТИНГ ВПЛИВУ: РОБОТА ІЗ ЛІДЕРАМИ ДУМОК В 

СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 
 



7  

Основи маркетингу впливу; Нативна реклама; Найвпливовіші 
інфлюенсери в Україні та світі; Етапи воронки продажів; Комунікація з 

лідерами думок; Мікроблогерство; Коефіцієнт залученості; Типологія 
інфлюенсерів; Блогерство в Україні; Спонсорський контент; Анфлюенсери; 

Ознаки фаббінгу. 
 
 

РОЗДІЛ 2. КОМУНІКАЦІЯ, КОНТЕНТ І ТАРГЕТОВАНА РЕКЛАМА В 
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 
ТЕМА 2.1. НОВІТНІ ЗНАННЯ В РОБОТІ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГА У 

FACEBOOK 
 

Зародження найбільшої соціальної мережі в світі: від Facebook до Meta; 
Соціальна мережа Facebook для бізнесу; Алгоритми роботи Meta; 

«Професійний режим» облікового запису Facebook; Розблокування та якість 
облікового запису; Підготовка до запуску таргетованої реклами; Конверсії; 

Ретаргетинг; Commerce Manager; Рекламні формати соціальних мереж. 
  

ТЕМА 2.2. НАЛАШТУВАННЯ ТАРГЕТОВАНОЇ РЕКЛАМИ 

 
Предмет тергетованої реклами; 12 цілей таргетингу; Робота з аудиторією, 

геолокацією та плейсментами; Тизер та креатив; CTA – заклик до дії; 

Підготовка візуального контенту для просування; Запуск таргетованої реклами 
та типові помилки; Аналітика результатів. 

 

ТЕМА 2.3. ТИПОЛОГІЯ КОНТЕНТУ ТА РОЗРОБКА КОНТЕНТ-СТРАТЕГІЇ 

 
Контент: види, розробка, значення; Використання відео-контенту в 

просуванні бренду, товару або послуги в соцмережах;  Календарний план; 
Професія контент-менеджера; Аналіз конкурентів; Базові принципи 

копірайтингу; Формування Tone of Voice; UGC-контент; Види лід-магнітів; 
Використання гейміфікованих механік для стимулювання UGC; Stories для 
бізнесу; Основи сторітеллінгу; Графічний дизайн в SMM; Розробка 

рубрикатору; Контент план, як основа контент-стратегії. 
 

ТЕМА 2.4. СИТУАТИВНИЙ МАРКЕТИНГ: СУТНІСТЬ І ВИКОРИСТАННЯ 
 

Мем, як одиниця інформації в Інтернеті; Життєвий цикл інформації в 
мережі; Кейси рітейлерів; Типи ситуативного маркетингу; Правила роботи з 

ситуативним маркетингом; Кейс АТБ; Поняття тролінгу та робота з його 
проявами; Професійні кейси відомих практиків; Рекламні війни. 

 
РОЗДІЛ 3. СТРАТЕГІЇ РЕПУТАЦІЙНОГО ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ. 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В TIKTOK, LINKEDIN ТА YOUTUBE 
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ТЕМА 3.1. ФОРМИ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОНЛАЙН-РЕПУТАЦІЇ В СОЦІАЛЬНИХ 
МЕРЕЖАХ 

 
Поняття ORM та SERM; Робота з конструктивом та не конструктивом у 

соцмережах; Репутаційні провали міжнародних та українських брендів у 
соцмережах; Принципи роботи з негативом; Антикризові комунікації; Тренди 
формування й підтримки онлайн-репутації; Завдання репутаційного 

менеджменту; Стратегія «контрольованого безумства» онлайн-репутації 
компанії; Завдання digital-маркетолога в побудові репутації бренду. 

 
ТЕМА 3.2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАД ІМІДЖЕМ БРЕНДУ В СОЦМЕРЕЖАХ 

TIKTOK ТА LINKEDIN 
 

Розвиток TikTok в епоху метамодерну. Алгоритми TikTok та принципи 
попадання в «реки»; Ярлики у TikTok; Запуск сторінки у TikTok; Організація 

роботи з платформою Creator Next; Монетизація облікового запису TikTok; 
Запуск інструментів бізнес-акаунту TikTok; Бізнес-центр TikTok; 

Налаштування таргетованої реклами у TikTok; Українські бізнес-кейси TikTok; 
Ключові особливості LinkedIn та Pinterest; Заповнення професійного профайлу 
LinkedIn; Ведення профайлу LinkeIn; Налаштування таргетованої реклами в 

LinkedIn. 
 

ТЕМА 3.3. ВІДЕОХОСТИНГ YOUTUBE У ПРОЦЕСІ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ 
 

 Становлення YouTube від сайту знайомств до найбільшого відеохостингу 
в світі; Україна в YouTube; Ключові функції YouTube для бізнесу; Кейс 

Rozetka; Організація підготовки контенту для YouTube каналу; Нові та 
актуальні формати відеоконтенту; Семантика; Фактори ранжування відео на 

YouTube; Створення професійного YouTube каналу; Персоналізація каналу; 
Кінцеві заставки та інформаційні картки у відео; Аналітика YouTube; 

Монетизація каналу YouTube; Формати реклами на YouTube; Налаштування 
таргетованої відеореклами на YouTube. 

 
РОЗДІЛ 4. РОБОТА ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГА У МЕСЕНДЖЕРАХ ТА 

ВВЕДЕННЯ У ПРОФЕСІЮ 

 
ТЕМА 4.1. ОСНОВНІ ТИПИ ТА ФУНКЦІЇ МЕСЕНДЖЕРІВ В ПРОЦЕСІ 

ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ 
 

Визначення та особливості комунікації в месенджер маркетингу; Viber 
для бізнесу в Україні;  Чат-боти та розсилки; Робота зі стікерпаками та 

мультимедійними файлами; Український слід у появі WhatsApp; Месенджер 
WhatsApp для бізнесу; Задіяння Viber і WhatsApp в загальній стратегії 

просування бренду; Поняття Telegram та його вплив на розвиток Digital-
маркетингу; Робота з ботами Telegram; Запуск професійного каналу в Telegram; 
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Розробка стікерів Telegram; Приватність і безпека в месенджерах; Рекламна 
платформа Telegram; Розкрутка каналу Telegram. 

 
ТЕМА 4.2. ВВЕДЕННЯ У ПРОФЕСІЮ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГА 

 
Здобування hard skills та soft skills; Тенденції професійної діяльності 

фрілансерів; Базові знання для роботи в рекламному агентстві; Розділення 

обов’язків зі спеціалістами суміжних сфер; Переваги, які впливають на вартість 
фахівця; Резюме як комерційна пропозиція; Корисні програми та сервіси для 

діяльності спеціаліста; Робота інтернет-маркетолога. 
 

 
4. Теми і плани лекцій 

 
Тема 1.1. Теоретичні засади digital-маркетингу 

План 
1. Розвиток цифрового маркетингу та його вплив на сучасні принципи 

просування. 
2. SMM в системі світового маркетингу. 
3. Базові цілі маркетингу в соціальних мережах. 

4. Еволюція онлайн-маркетингу. 
5. Роль digital-маркетингу в електронній комерції. 

6. Ключові тренди Digital-маркетингу в Україні та світі. 
7. Професія інтернет-маркетолога.   

      
Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 4; 12, 20. 
 

Тема 1.2. Ключові тренди у просуванні, комунікації, експертизі Instagram 

План 
1. Робота в середовищі цифрових трендів, які швидко змінюються.  

2. Історія становлення Instagram. 
3. Робота з професійний обліковим записом.  

4. Шлях Instagram від соціальної мережі до маркетплейсу. 
5. Shopping Tags та робота з ними. 
6. Принципи роботи з Instagram Stories в рамках контент-стратегії бренду. 

7. Інтеграція Reels в роботу інтернет-маркетолога. 
8. Типи плейсментів в Instagram.  

9. Налаштування таргетованої реклами в Instagram. 
10. KPI та формування звітів на основі аналітики облікового запису.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2; 5; 8; 13. 

 
Тема 1.3. Маркетинг впливу: робота із лідерами думок в соціальних мережах 

План 
1. Основи маркетингу впливу.  

2. Нативна реклама. 
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3. Найвпливовіші інфлюенсери в Україні та світі. 
4. Етапи воронки продажів. 

5. Комунікація з лідерами думок. 
6. Мікроблогерство. 

7. Коефіцієнт залученості. 
8. Типологія інфлюенсерів. 
9.  Блогерство в Україні. 

10. Спонсорський контент.  
11. Анфлюенсери.  

12. Ознаки фаббінгу. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 5; 7; 12; 14. 
 

Тема 2.1. Новітні знання в роботі інтернет-маркетолога у Facebook 
План 

1. Зародження найбільшої соціальної мережі в світі: від Facebook до Meta.  
2. Соціальна мережа Facebook для бізнесу.  

3. Алгоритми роботи Meta. 
4. «Професійний режим» облікового запису Facebook.  
5. Розблокування та якість облікового запису. 

6. Підготовка до запуску таргетованої реклами. 
7. Конверсії. 

8. Ретаргетинг.  
9. Commerce Manager. 

10.  Рекламні формати соціальних мереж.     
      

 Рекомендовані інформаційні джерела: 3; 6; 11; 13. 
 

Тема 2.2. Налаштування таргетованої реклами 
План 

1. Предмет тергетованої реклами.  
2. 12 цілей таргетингу. 

3. Робота з аудиторією, геолокацією та плейсментами.  
4. Тизер та креатив. 
5. CTA – заклик до дії.  

6. Підготовка візуального контенту для просування.  
7. Запуск таргетованої реклами та типові помилки. 

8. Аналітика результатів. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 9; 11; 14; 16. 
 

Тема 2.3. Типологія контенту та розробка контент-стратегії 
План 

1. Контент: види, розробка, значення. 
2. Використання відео-контенту в просуванні бренду, товару або послуги в 

соцмережах.   
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3. Календарний план. 
4. Професія контент-менеджера.  

5. Аналіз конкурентів.  
6. Базові принципи копірайтингу. 

7. Формування Tone of Voice.  
8. UGC-контент. 
9. Види лід-магнітів.  

10. Використання гейміфікованих механік для стимулювання UGC. 
11. Stories для бізнесу. 

12. Основи сторітеллінгу. 
13. Графічний дизайн в SMM. 

14. Розробка рубрикатору.  
15. Контент план, як основа контент-стратегії. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2; 6; 11; 17. 

 
Тема 2.4. Ситуативний маркетинг: сутність і використання 

План 
1. Мем, як одиниця інформації в Інтернеті.  
2. Життєвий цикл інформації в мережі. 

3. Кейси рітейлерів. 
4. Типи ситуативного маркетингу. 

5. Правила роботи з ситуативним маркетингом.  
6. Кейс АТБ. 

7. Поняття тролінгу та робота з його проявами.  
8. Професійні кейси відомих практиків. 

9. Рекламні війни. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2; 5; 7; 9; 13. 
 

Тема 3.1. Форми і методи управління онлайн-репутації в соціальних мережах 
План 

1. Поняття ORM та SERM. 
2. Робота з конструктивом та не конструктивом у соцмережах.  
3. Репутаційні провали міжнародних та українських брендів у соцмережах. 

4. Принципи роботи з негативом. 
5. Антикризові комунікації. 

6. Тренди формування й підтримки онлайн-репутації.  
7. Завдання репутаційного менеджменту.  

8. Стратегія «контрольованого безумства» в онлайн-репутації.  
9. Завдання digital-маркетолога в побудові репутації бренду.           

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 4; 5; 7; 10; 11. 

 

Тема 3.2. Організація роботи над іміджем бренду в соцмережах TikTok та 

LinkedIn 
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План 
1. Розвиток TikTok в епоху метамодерну.  

2. Алгоритми TikTok та принципи попадання в «реки».  
3. Ярлики у TikTok.  

4. Запуск сторінки у TikTok. 
5. Організація роботи з платформою Creator Next. 
6. Монетизація облікового запису TikTok. 

7. Запуск інструментів бізнес-акаунту TikTok. 
8. Бізнес-центр TikTok. 

9. Налаштування таргетованої реклами у TikTok.  
10. Українські бізнес-кейси TikTok. 

11. Ключові особливості LinkedIn та Pinterest.  
12. Заповнення професійного профайлу LinkedIn. 

13. Ведення профайлу LinkeIn. 
14. Налаштування таргетованої реклами в LinkedIn. 

          
 Рекомендовані інформаційні джерела: 3; 7, 8; 9, 21. 

 
Тема 3.3. Відеохостинг YouTube у процесі просування бренду 

План 

1. Становлення YouTube від сайту знайомств до найбільшого відеохостингу 
в світі. 

2. Україна в YouTube. 
3. Ключові функції YouTube для бізнесу.  

4. Кейс Rozetka.  
5. Організація підготовки контенту для YouTube каналу. 

6. Нові та актуальні формати відеоконтенту.  
7. Семантика. 

8. Фактори ранжування відео на YouTube.  
9. Створення професійного YouTube каналу. 

10. Персоналізація каналу.  
11. Кінцеві заставки та інформаційні картки у відео.  

12. Аналітика YouTube. 
13. Монетизація каналу YouTube. 
14.  Формати реклами на YouTube. 

15. Налаштування таргетованої відеореклами на YouTube. 
 

 Рекомендовані інформаційні джерела: 10; 18; 19; 21. 
 

Тема 4.1.Основні типи та функції месенджерів в процесі просування бренду 
План 

1. Визначення та особливості комунікації в месенджерах маркетингу. 
2. Viber для бізнесу в Україні.  

3. Чат-боти та розсилки. 
4. Робота зі стікерпаками та мультимедійними файлами. 

5. Український слід у появі WhatsApp. 
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6. Месенджер WhatsApp для бізнесу. 
7. Задіяння Viber і WhatsApp в загальній стратегії просування бренду. 

8. Поняття Telegram та його вплив на розвиток Digital-маркетингу. 
9. Робота з ботами Telegram. 

10. Запуск професійного каналу в Telegram. 
11. Розробка стікерів Telegram.  
12. Приватність і безпека в месенджерах. 

13. Рекламна платформа Telegram.  
14. Розкрутка каналу Telegram.     

     
  Рекомендовані інформаційні джерела: 6; 12; 15; 16; 25. 
 

Тема 4.2. Введення у професію інтернет-маркетолога 

План 
1. Здобування hard skills та soft skills. 

2. Тенденції професійної діяльності фрілансерів. 
3. Базові знання для роботи в рекламному агентстві. 

4. Розділення обов’язків зі спеціалістами суміжних сфер . 
5. Переваги, які впливають на вартість фахівця. 
6. Резюме як комерційна пропозиція. 

7. Корисні програми та сервіси для діяльності спеціаліста. 
8. Робота інтернет-маркетолога. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 3; 11; 16; 20. 

 
 

5. Теми і завдання практичних занять 
 

Тема 1.1. Теоретичні засади digital-маркетингу 
Заняття 

Мета: засвоєння базових принципів цифрового маркетингу та його вплив 
на сучасні методи просування. 

Завдання 
Знайти в бібліотеці від трьох книжок з історії маркетингу та підготувати 

витримки з них про шлях становлення цієї галузі в сучасному цифровому 

вигляді.  
        

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 4; 12, 13. 
 

Тема 1.2. Ключові тренди у просуванні, комунікації, експертизі Instagram 
Заняття 

Мета: набуття навичок в роботі з професійними інструментами Instagram. 
Завдання 

Запустити та оформити обліковий запис для бізнеса в Instagram, налаштувати в 
ньому таргетовану рекламу. 

 



14  

Рекомендовані інформаційні джерела: 2; 5; 13; 14. 
 

Тема 1.3. Маркетинг впливу: робота із лідерами думок в соціальних мережах 
Заняття 

Мета: отримання досвіду роботи зі спонсорським контентом у 
потенційній  взаємодії з інфлюінсерами в Instagram. 

Завдання 

Підготувати брендований контент та запустити його з обраним 
одногрупником, як спонсорську інтеграцію в Instagram. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 5; 7; 12; 14. 

 
Тема 2.1. Новітні знання в роботі інтернет-маркетолога у Facebook 

Заняття 
Мета: набуття навичок в роботі з професійними інструментами Facebook. 

Завдання 
Запустити та оформити обліковий запис для бізнеса в Facebook, 

розробити подію у Facebook. 
          
Рекомендовані інформаційні джерела: 3; 6, 11; 25. 

 
Тема 2.2. Налаштування таргетованої реклами 

Заняття 
Мета: набуття навичок роботи з торгетованою рекламою. 

Завдання 
Під час практичного заняття самостійно налаштувати рекламне 

оголошення з метою його подальшого таргетованого просування. Налаштувати 
окремо таргетинг у Центрі реклами Meta та Ads Manager. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 9; 14; 16; 22. 

 
Тема 2.3. Типологія контенту та розробка контент-стратегії 

Заняття 
Мета: отримання досвіду у створенні контент-плану. 

Завдання 

 Проаналізувати конкурентне середовищу за обраною тематикою, 
підготувати рубрикатор та до 10 пунктів контент-плану. 

           
Рекомендовані інформаційні джерела: 2; 6; 11; 17. 

 
Тема 2.4. Ситуативний маркетинг: сутність і використання 

Заняття 
Мета: знайомство з розробленими прикладами ситуативного маркетингу в 

бібліотечній сфері. 
Завдання 

Проаналізувати використання технологій формування ситуативного 
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маркетингу. 
           

Рекомендовані інформаційні джерела: 4; 5; 7; 10; 11. 
 

Тема 3.1. Форми і методи управління онлайн-репутації в соціальних мережах 
Заняття 

Мета: відпрацювання навичок професійного спілкування з потенційною 

аудиторією клієнтів. 
Завдання 

За допомогою власної новинної стрічки у Facebook підібрати кілька 
різнотипних публікацій та включитись в комунікацію із конструктивними та не 

конструктивними коментарями, підготувавши скріни такої бесіди та 
обґрунтувавши свої цілі спілкування та рішення. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2; 3; 6; 10; 14. 
 

Тема 3.2. Організація роботи над іміджем бренду в соцмережах TikTok та 

LinkedIn 
Заняття 

Мета: вивчення базових кроків управління іміджем бренду в TikTok. 

Завдання 
Зареєструватися на платформах Creator Next та TikTok Marketplace, якщо 

обліковий запис проходить критерії перевірки. 
          

Рекомендовані інформаційні джерела: 16, (с. 23); 17. 
 

Тема 3.3. Відеохостинг YouTube у процесі просування бренду 
Заняття 

Мета: отримання знань в роботі з YouTube. 
Завдання 

Створити канал на YouTube за обраною темою, оформити та завантажити від 
одного відео. 

  
Рекомендовані інформаційні джерела: 6; 9; 12. 
 

Тема 4.1.Основні типи та функції месенджерів в процесі просування бренду 
Заняття 

Мета: навчитися використовувати месенджери в загальній стратегії 
просування бренду. 

Завдання 

Налаштувати та запустити канал у Telegram. Змоделювати подальший план 

дій у месенджері з метою продемонструвати потенційні можливості у продажах 
або просуванні продукту чи послуги. 

         
Рекомендовані інформаційні джерела: 2; 8; 11; 12; 15. 
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Тема 4.2. Введення у професію інтернет-маркетолога 
Заняття 

Мета: засвоєння базових компетенцій для потенційної роботи в 
рекламному агентстві. 

Завдання 
Ознайомитись на своєму ПК або ноутбуці із потенційно корисними 

програмами та сервісами для діяльності спеціаліста. Розписати здобуті знання 

та навички на hard skills та soft skills. Підготувати обґрунтування і пояснення 
зробленого вибору, та можливу користь при роботі в команді.  

          
Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 3; 11; 16; 17. 

 
6. Теми і завдання для самостійної роботи  

т 
Тема 1.1. Теоретичні засади digital-маркетингу 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Опрацювати літературу з теми. 

2. Ознайомитись із історією маркетингу та підготувати до 10 слайдів про 
шлях становлення галузі. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2; 9; 10; 13 (с. 3–7); 14 (с. 5–12). 
 

Тема 1.2. Ключові тренди у просуванні, комунікації, експертизі Instagram 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Відвідати бібліотеку (за вибором здобувача) та ознайомитись із 
психологічними характеристиками користувачів соцмереж. 

2. Скласти схему характеристик цільової аудиторії Instagram. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:1; 5; 9; 16. 
 

Тема 1.3. Маркетинг впливу: робота із лідерами думок в соціальних мережах 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Опрацювати конспект лекції. 
2. Знайти тематичні сторінки з предмету у соцмережах та підготувати три-

п’ять фактів про сучасний інфлюенсер маркетинг, обґрунтувавши 

найкращі методи їх впровадження в процес просування бренду. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:7; 8; 16. 
 

Тема 2.1. Новітні знання в роботі інтернет-маркетолога у Facebook 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Ознайомитись з формуванням та управлінням репутацією соцмереж 
таких закладів, як бібліотеки чи музеї. 

2. Ознайомитись з базовими алгоритмами комунікації при конструктивних 
та негативних коментарях чи відгуках у Facebook. 
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3. Надати власний аналіз реагування на реакції користувачів на прикладі 
конкретного закладу бібліотеки у Facebook. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 4; 6; 10; 15. 

 
Тема 2.2. Налаштування таргетованої реклами 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Самостійно налаштувати рекламне оголошення з метою його подальшого 
таргетованого просування. Продемонструвати чернетку під час заняття.  

2. З’ясувати принципи роботи з геолокацією та плейсментом до трьох 
різних цільових аудиторій. 

3. Підготувати огляд літератури з теми «Запуск таргетингу та типові 
помилки в українській практиці». 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2; 3; 5; 14. 

 
Тема 2.3. Типологія контенту та розробка контент-стратегії 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Дослідити рубрикатор обраного облікового запису компанії у Facebook. 
2. Провести аналіз конкурентного середовища заданої теми. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2; 11; 12. 

 
Тема 2.4. Ситуативний маркетинг: сутність і використання 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Відпрацювати всі елементи розробки ситуативного маркетингу в рамках 

контент-стратегії. 
2. Підготувати до запуску кільцевої галереї в Facebook. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 3; 5; 16. 

 
Тема 3.1. Форми і методи управління онлайн-репутації в соціальних мережах 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Проаналізувати методи антикризового маркетингу трьох обраних компаній.  
2. Ознайомитися із літературо на тему маркетингових війн. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2; 3; 6; 10; 14. 

 
Тема 3.2. Організація роботи над іміджем бренду в соцмережах TikTok та 

LinkedIn 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Ознайомитися із трендовими роликами TikTok серед українських 
інфлюенсерів. 

2. Підготувати власний профайл в LinkedIn. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  16, (с. 23); 17. 
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Тема 3.3. Відеохостинг YouTube у процесі просування бренду 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Опрацювати літературу з теми. 

2. Створити канал для бібліотеки Гоґвортсу на YouTube.  
3. Підготувати план підтримки іміджу бренду та просування каналу на 

YouTube. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:6; 9; 12.  

 
Тема 4.1. Основні типи та функції месенджерів в процесі просування бренду 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Опрацювати літературу з теми. 

2. Підготувати бесіду-рекомендацію, бесіду-обговорення, бесіду-дискусію з 
користувачем в процесі спілкування від імені бренду в месенджері.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2; 8; 11; 12; 15. 

 
Тема 4.2. Введення у професію інтернет-маркетолога 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Здійснити пошук до 10 hard skills, необхідних при професійній діяльності 
фрілансерів. 

2. Підготувати власне резюме для просування себе у професійній сфері 
інтернет-маркетингу. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 3; 11; 16; 17. 

 
7. Питання до заліку 

 
1. Digital-маркетинг: мета, зміст, завдання. 

2. Визначення терміну нативної реклами. 
3. Метод опису показника залученості аудиторії на сторінці в соцмережах.  

4. Функція, яку виконує білінг в рекламному кабінеті Facebook. 
5. Сутність чат-боту та роботи з ними. 
6. Рекламна ціль в Ads Manager Facebook, призначена для того, щоб 

спонукати людей зробити потрібну дію на сайті або в додатку. 
7. Зміст роботи з інфлюінсерами. 

8. Складові сторітеллінгу. 
9. Hard skills, як навички, які можна наочно продемонструвати.  

10. Масфоловінг в структурі сірих методів просування. 
11. Гіви, як метод базової розкрутки облікового запису. 

12. LinkedIn - соцмережа, призначена для встановлення професійних 
контактів. 

13. Основні види і завдання плейсментів. 
14. Участь геолокації в утворенні ефективного рекламного оголошення.  

15. Ключові характеристики мікроблогерів. 
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16. Омніканальність, як актуальний метод комунікації  з клієнтом. 
17. Stories Highlights. 

18. Українець, який стоїть за утворенням месенджеру WhatsApp. 
19. Придбані стартапи компанією Facebook. 

20. Налаштування таргетованох реклами в Ads Manager. 
21. Задіяння Pinterest в актуалізації бренду. 
22. Месенджер, який в Україні найбільше охоплює мобільних телефонів 

користувачів. 
23. Instagram Stories в процесі поліпшення комунікації  із зумерами.  

24. Передумови появи Telegram. 
25. Обов’язки SMM в рамках професійної діяльності. 

26. Блокчейн-платформа, яку розробляли творці Telegram.  
27. Ситуативний маркетинг в межах контент-стратегії компанії.  

28. Негатив у соцмережах та робота з ним. 
29. Лідогенерація для утворення сітки лояльних клієнтів. 

30. Форми соціальної провокації в соцмережах. 
31. Роки появи Stories та Reels в Instagram. 

32. Рекламний кабінет, як основа налаштування таргетингової реклами та її 
аналізу. 

33. Код ретаргетингу, що дозволяє збирати користувачів в соцмережах, які 

відвідували сайт компанії. 
34. Актуальність YouTube Shots в рамках виходу на нові соціальні площадки. 

35. Коефіцієнт залученості користувачів для ідентифікації ефективних 
блогерів. 

36. Графічне візуальне подання інформації, призначеної для відображення 
комплексної інформації.  

37. Рекламна ціль в Ads Manager Facebook, призначена для того, щоб 
спонукати людей зробити потрібну дію на сайті або в додатку, 

називається. 
38. Різновид Stories, які можна зберігати в «Актуальному» на сторінці 

профілю, створюючи каталоги відгуків, товару. 
39. Інструмент Facebook для створення і управління офіційної таргетованої 

реклами. 
40. Потенційний клієнт, що позначив бажання скористатися пропозицією і 

залишив контактні дані. 

41. Фрагмент коду JavaScript на сайті, який дозволяє оцінювати, 
оптимізувати та створювати аудиторії для рекламних кампаній. 

42. Компанія, чию публікацію в Twitter неофіційно визнано першим 
прикладом ситуативного маркетингу в світі. 

43. Алгоритм створення, поширення та вимірювання ефективності контенту 
для досягнення задач бренду. 

44. Бажаний мінімальний ER. 
45. Значення поняття UGC.  

46. Стиль комунікацій, який простежується у всіх точках взаємодії з 
користувачем. 

47. Контент, який користувачі генерують для про компанію. 
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48. Одиниця культурної інформації, поширювана від однієї людини до іншої 
за допомогою імітації, навчання. 

49. Користувач, який фанатично полює за лайками та увагою у соцмережах.  
50. Двовимірний тип штрих-коду, який зчитується цифровим пристроєм і 

зберігає інформацію або посилання. 
51. Офіційний додаток Meta для одночасного керування сторінками компанії  

у Facebook та Instagram. 

52. Документ, в якому прописуються типи контенту та їх співвідношення в 
рамках контент-стратегії. 

 
 

 
 

8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 
 

А (90-100 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який виявляє 
бездоганне знання матеріалу, повноту аргументації; при цьому також 

враховується активність здобувача вищої освіти на  заняттях, виконання 
передбаченого програмою обсягу самостійної роботи. 

B (84–89 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти на всі 

питання, які виносяться на семестровий контроль з можливими окремими 
неточностями; при цьому також враховується його активність на заняттях, 

виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.  
C (74–83 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти на всі 

питання, які виносяться на семестровий контроль з неточностями, помилками, 
неповнотою аргументації; при цьому також враховується його активність на 

заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.  
D (66–73 балів) заслуговує відповідь здобувача, в якій допущено грубі 

помилки, незнання навчального матеріалу в межах програми навчального 
курсу; при цьому також враховується активність на заняттях, виконання 

передбаченого  програмою обсягу самостійної роботи. 
E (61–65 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти на 

запитання, які виносяться на семестровий контроль, та значною мірою не 
демонструють розуміння суті теоретичних питань, як наслідок частого не 
відвідування лекційних і практичних занять та несистематичним виконанням 

передбаченого програмою обсягу самостійної роботи й індивідуальних завдань 
освітньої компоненти.  

FХ (21–60 балів) виставляється здобувачеві, який не продемонстрував 
належного рівня знань навчального матеріалу в межах програми курсу 

освітньої компоненти, припустився грубих змістовних помилок, які свідчать 
про відсутність відповідних знань або їх поверховість; не виконав жодного 

самостійного та індивідуального завдання, передбаченого освітньою 
компонентою; не вміє узагальнювати та обґрунтовувати власну думку з 

теоретичних основ. Здобувач може бути допущений до повторного складання 
іспиту. 
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F (0–20 балів) виставляється здобувачеві, який не орієнтується в 
теоретичних питаннях навчального матеріалу в межах програми курсу; не 

виконав жодного самостійного завдання, передбаченого освітньою 
компонентою; не відвідав жодного лекційного і практичного заняття, а тому 

обов’язково зобов’язаний повторно прослухати та вивчити поданий матеріал.  
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 
практики 

для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 
 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
освітньої 

компоненти 
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9. Рекомендовані інформаційні джерела 
 

Основна література 
1. Звєрєва Н., Іконнікова С. Зірка соцмереж. Як стати крутим блогером. 

Київ: Моноліт-Bizz, 2021. 154с. 
2. Леві С. Інсайдерська історія Facebook. Київ: Book Chef, 2021. 528с.  
3. Патрикаракос Д. Війна у 140 знаках. Як соціальні медіа змінюють 

конфлікти у XXI столітті. Київ: Yakaboo Publishing, 2019. 352с. 
4. Сонг Е. Знайди свій стиль. Як створити персональний бренд в Instagram. 

Київ: Vivat, 2021. 208с. 
5. Фрір С. Книга Без фільтрів. Інсайдерська історія Instagram. Київ: Book 

Chef, 2020. 384ст. 
Допоміжна література 

6. Біденко С. Репутаційний антистрес. Інструктор для власників і топ-
менеджерів бізнесу. Київ: Yakaboo, 2021. 224с. 

7. Вілла Д. Zкономіка. Як покоління Z zмінює майбутнє біzнесу. Київ: 
Yakaboo Publishing, 2020. 220с. 

8. Томпсон Д. Хітмейкери. Наука популярності та змагання за увагу. Київ: 
Yakaboo Publishing, 2018. 432с. 

9. Чалдіні Р. Психологiя впливу. Київ: Книжковий клуб "Клуб Сімейного 

Дозвілля", 2020. 400с. 
10. Шарп М. Як зростають бренди. Чого не знають маркетологи. Київ: Наш 

Формат, 2019. 240с. 
11. Каплунов Д. Королі соціальних мереж. Київ: Book Chef, 2022. 432с.  

12. Маккі Р. Сторіноміка маркетинг у пострекламну епоху. Київ: Vivat, 2019. 
240с. 

13. Філановський О. РГра в бренди. Як збільшити шанси вашого бізнесу на 
успіх. Київ: Наш Формат, 2019. 176с. 

14. Янсіті М. РКонкуренція за доби штучного інтелекту. Київ: Book Chef, 
2021. 304с. 

15. Світвуд А. Маркетингова аналітика. Як підкріпити інтуїцію даними. Київ: 
Наш Формат, 2019. 152с. 
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