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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 

 
Мета: вивчення теоретичних засад цифрових медіа та інтернет реклами, та 

підготовка майбутніх 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 вищої освіти готовність до 
професійного спілкування.  

Предмет: теоретичні засади Цифрові медіа та інтернет реклама та 
підготовка майбутніх фахівців до високоефективної професійної діяльності.  

 
Передумови вивчення освітньої компоненти: Освітня компонента 

«Цифрові медіа та інтернет реклама» базується на знаннях таких компонент: 
«Основи зв’язків з громадськістю та реклами», «Вебдизайн та мультимедійні 
технології», «Практика рекламної та PR діяльності». 

 
 

2. Структура освітньої компоненти 

№ 
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РОЗДІЛ 1. Цифрові медіа та інтернет реклама: мета, зміст, завдання 

1.1. Теоретичні засади роботи з 
цифровими медіа та інтернет 

рекламою 

16 2 4 
   

10 

1.2. Ключові тренди в інтернет рекламі, 
комунікації, експертизі Instagram 

30 2 8 
   

20 

1.3. Маркетинг впливу: робота із 

лідерами думок в цифрових медіа 
28 2 6 

   
20 

 Разом за 1 розділ  74 6 18    50 

РОЗДІЛ 2. Комунікація і контент в цифрових медіа  

2.1. Новітні знання в інтернет рекламі в 

Meta 
20 2 8 

   
10 

2.2. Типологія контенту та розробка 
контент-стратегії в цифрових медіа 

28 2 6 
   

20 

2.3. Ситуативний маркетинг: сутність і 

використання в інтернет рекламі 
28 2 6 

   
20 

 Разом за 2 розділ 76 6 20    50 
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 Разом за 8 семестр 150 12 38    100 

 Всього 150 12 38    100 

 
 

3. Програма освітньої компоненти 
 

РОЗДІЛ 1. ЦИФРОВІ МЕДІА ТА ІНТЕРНЕТ РЕКЛАМА: МЕТА, ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ  
 

ТЕМА 1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ З ЦИФРОВИМИ МЕДІА ТА 
ІНТЕРНЕТ РЕКЛАМОЮ 

 
        Розвиток цифрових медіа та інтернет реклами, та їх вплив на сучасні 

принципи просування; SMM в системі світового маркетингу; Базові цілі інтернет 
реклами в цифрових медіа; Еволюція інтернет реклами; Роль цифрових медіа в 

електронній комерції;  Ключові тренди цифрових медіа в Україні та світі; 
Професія інтернет-маркетолога. 

 

ТЕМА 1.2. КЛЮЧОВІ ТРЕНДИ В ІНТЕРНЕТ РЕКЛАМІ, 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 інтернет реклами в Instagram. 
 

ТЕМА 1.3. МАРКЕТИНГ ВПЛИВУ: РОБОТА ІЗ ЛІДЕРАМИ ДУМОК В 

ЦИФРОВИХ МЕДІА 
 

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 І КОНТЕНТ В ЦИФРОВИХ МЕДІА 
 

ТЕМА 2.1. НОВІТНІ ЗНАННЯ В ІНТЕРНЕТ РЕКЛАМІ META 
 

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. 
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ТЕМА 2.2. ТИПОЛОГІЯ КОНТЕНТУ ТА РОЗРОБКА КОНТЕНТ-СТРАТЕГІЇ В 
ЦИФРОВИХ МЕДІА 

 
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 2.3. СИТУАТИВНИЙ МАРКЕТИНГ: СУТНІСТЬ І ВИКОРИСТАННЯ В 
ІНТЕРНЕТ РЕКЛАМІ 

 
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. 
 

 

4. Теми і плани лекцій 
 

Тема 1.1. Теоретичні засади роботи з цифровими медіа та інтернет рекламою
  План 

1. Розвиток цифрових медіа та інтернет реклами, та їх вплив на сучасні 
принципи просування. 

2. SMM в системі світового маркетингу. 
3. Базові цілі інтернет реклами в цифрових медіа. 

4. Еволюція інтернет реклами. 
5. Роль цифрових медіа в електронній комерції.  

6. Ключові тренди цифрових медіа в Україні та світі. 
7. Професія інтернет-маркетолога.   

      
Рекомендовані інформаційні джерела: 2; 6; 14, 20. 
 

Тема 1.2. Ключові тренди в інтернет рекламі, 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. 
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9. Налаштування інтернет реклами в Instagram. 
10. KPI та формування звітів на основі аналітики облікового запису.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2; 6; 15; 24. 

 
Тема 1.3. Маркетинг впливу: робота із лідерами думок в цифрових медіа 

План 

1. Основи маркетингу впливу. 
2. Нативна реклама. 

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: 6; 7; 14; 16. 
 

Тема 2.1. Новітні знання в інтернет рекламі в Meta 
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: 2; 9; 11; 15. 
 

Тема 2.2. Типологія контенту та розробка контент-стратегії в цифрових 
медіа 

План 
1. Контент: види, розробка, значення. 

2. Використання відео-контенту в просуванні бренду, товару або послуги в 
соцмережах.  

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

5. Аналіз конкурентів. 
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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: 3; 7; 12; 20. 
 

Тема 2.3. Ситуативний маркетинг: сутність і використання в інтернет 
рекламі  

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: 3; 8; 9; 15; 16. 
 

 
5. Теми і завдання практичних занять 

 
Тема 1.1. Теоретичні засади роботи з цифровими медіа та інтернет рекламою  

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; 6; 14; 20. 
 

Тема 1.2. Ключові тренди в інтернет рекламі, комунікації, експертизі 
Instagram 

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

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

Рекомендовані інформаційні джерела:2; 5; 15; 20. 
 

Тема 1.3. Маркетинг впливу: робота із лідерами думок в цифрових медіа 
Мета: отримання досвіду роботи зі спонсорським контентом у потенційній  

взаємодії з інфлюенсерами в Instagram. 

Завдання 
Підготувати брендований контент та запустити його з обраним 

одногрупником, як спонсорську інтеграцію в Instagram. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 5; 8; 16; 22. 
 

Тема 2.1. Новітні знання в інтернет рекламі в Meta 
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; 8, 10; 19. 

 
Тема 2.2. Типологія контенту та розробка контент-стратегії в цифрових 

медіа 
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; 10; 19. 
 

Тема 2.3. Ситуативний маркетинг: сутність і використання в інтернет 
рекламі 

Мета: знайомство з розробленими прикладами ситуативного маркетингу в 
бібліотечній сфері. 

Завдання 

Проаналізувати використання технологій формування ситуативного 
маркетингу. 

           
Рекомендовані інформаційні джерела: 4; 5; 9; 10; 13. 
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6. Теми і завдання для самостійної роботи  
 

Тема 1.1. Теоретичні засади роботи з цифровими медіа та інтернет рекламою 
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; 16 (с. 3–11); 23 (с. 3–7); 24 (с. 5–12). 

 
Тема 1.2. Ключові тренди в інтернет рекламі, 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:16; 23. 
 

Тема 1.3. Маркетинг впливу: робота із лідерами думок в цифрових медіа х 

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:16; 23. 
 

Тема 2.1. Новітні знання в інтернет рекламі в Meta  
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. 

3. Надати власний аналіз реагування на реакції користувачів на прикладі 

конкретного закладу бібліотеки у Facebook. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 10; 13; 16; 15; 20; 23. 
 

Тема 2.2. Типологія контенту та розробка контент-стратегії в цифрових 
медіа  

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. 
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Тема 2.3. Ситуативний маркетинг: сутність і використання в інтернет 

рекламі 
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. 

 
7. Питання та завдання до заліку 

 
1. Завдання, які виконує освітня компонента «Цифрові медіа та інтернет 

реклама». 
2. Визначення терміну «цифрові медіа». 

3. Сутність інтернет реклами в діяльності інтернет маркетолога.  
4. Потенційний клієнт, що позначив бажання скористатися пропозицією і 

залишив контактні дані в результаті реакції на інтернет рекламу.  
5. Фрагмент коду на сайті, який дозволяє оцінювати, оптимізувати та 

створювати аудиторії для рекламних кампаній. 

6. Цифрове медіа міжнародного бренду, чию публікацію неофіційно визнано 
першим прикладом ситуативного маркетингу в світі. 

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

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

9. Користувач, який фанатично полює за лайками та увагою у соцмережах.  
10. Контент, який користувачі генерують про компанію. 

8. 11.Giveaway, як метод базової розкрутки облікового запису. 
11. Коефіцієнт залученості користувачів для ідентифікації ефективних блогерів.  

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

14. Ключові характеристики мікроблогерів. 
15. Омніканальність, як актуальний метод комунікації з клієнтом. 
16. Графічне візуальне подання інформації, призначеної для відображення 

комплексної інформації.  
17. Українець, який стоїть за утворенням месенджеру WhatsApp. 

18. Придбані стартапи компанією Facebook. 
19. Налаштування таргетованої реклами в Ads Manager. 

20. Задіяння Pinterest в актуалізації бренду. 
21. Месенджер, який в Україні найбільше охоплює мобільних телефонів 

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

23. Передумови появи Telegram. 
24. Обов’язки менеджера інтернет реклами в рамках професійної діяльності.  

25. Блокчейн-платформа, яку розробляли творці Telegram.  
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26. Ситуативний маркетинг в межах контент-стратегії компанії.  
27. Негатив у соцмережах та робота з ним. 

28. Лідогенерація для утворення сітки лояльних клієнтів. 
29. Форми соціальної провокації в соцмережах. 

30. Роки появи Stories та Reels в Instagram. 
31. Рекламний кабінет, як основа налаштування таргетованої реклами та її 

аналізу. 

32. Код ретаргетингу, що дозволяє збирати користувачів в соцмережах, які 
відвідували сайт компанії. 

33. Актуальність YouTube Shots в рамках виходу на нові соціальні площадки.  
34. LinkedIn - соцмережа, призначена для встановлення професійних контактів. 

35. Значення терміну Stories Highlights. 
36. Рекламна ціль в Ads Manager Facebook, призначена для того,  щоб спонукати 

людей зробити потрібну дію на сайті або в додатку, називається.  
37. Різновид Stories, які можна зберігати в «Актуальному» на сторінці профілю, 

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

реклами. 
39. Функція, яку виконує білінг в рекламному кабінеті Facebook. 
40. Метод опису показника залученості аудиторії на сторінці в соцмережах.  

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

42. Зміст роботи з інфлюенсерами. 
43. Бажаний мінімальний ER. 

44. Значення поняття UGC.  
45. Стиль комунікацій, який простежується у всіх точках взаємодії з 

користувачем. 
46. Масфоловінг в структурі сірих методів просування. 

47. Одиниця культурної інформації, поширювана від однієї людини до іншої за 
допомогою імітації, навчання. 

48. Hard skills, як навички, які можна наочно продемонструвати.  
49. Двовимірний тип штрих-коду, який зчитується цифровим пристроєм і 

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

Facebook та Instagram. 

51. Складові сторітеллінгу. 
 

Практичне завдання 
1. Створення інтернет рекламу у заданому цифровому медіа.  

2. Суть завдання: для міжнародного проєкту Бібліотеки Конгресу США на 
території України запустити інтернет рекламу. Потрібно охопити якомога 

більше користувачів заданих соціальних мереж віком від 18 до 35 років, які 
проживають на території України і люблять читати книги. Бюджет - $570.  

3. Треба налаштувати рекламному кабінеті відповідну аудиторію, бюджет і 
плейсменти і прикріпіть в Moodle скріни: налаштованого бюджету і 

тривалості реклами, розділу "Аудиторія", а також плейсменти. 
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9. 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 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. 
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.  
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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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10. Рекомендовані інформаційні джерела 
 

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

Моноліт-Bizz, 2021. 154 с. 
2. Леві С. Інсайдерська історія Facebook. Київ: Book Chef, 2021. 528 с. 
3. Маранчак М. М. Антикризові комунікації для збереження репутації компанії 

під час карантину. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 
2021. №2. С. 103-109. (фахове видання). 

4. Маранчак М. М. Месенджер-маркетинг як напрям управління онлайн-
репутацією (ORM) компанії. Український журнал з бібліотекознавства та 

інформаційних наук. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2021. Випуск 7. С. 
115-126. (фахове видання). 

5. Маранчак М. М. Онлайн-репутація бібліотеки в період пандемії  COVID-19. 
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021. №3. С. 58-63 

(фахове видання) 
6. Маранчак М. М. Управління репутацією компанії в пошукових системах 

(SERM), як один із напрямків управління онлайн-репутацією. KELM 
(Knowledge, Education, Law, Management). Lublin, 2020. № 3(31). С. 113-119. 
(закордонне фахове видання Central and Eastern European Online Library, 

Academic Resource Index, Index Copernicus, WorldCat). 
7. Патрикаракос Д. Війна у 140 знаках. Як соціальні медіа змінюють конфлікти 

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

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

2020. 384 ст. 
 

Допоміжна література 
10. Біденко С. Репутаційний антистрес. Інструктор для власників і топ-

менеджерів бізнесу. Київ: Yakaboo, 2021. 224с. 
11. Вілла Д. Zкономіка. Як покоління Z zмінює майбутнє біzнесу. Київ: Yakaboo 

Publishing, 2020. 220с. 
12. Каплунов Д. Королі соціальних мереж. Київ: Book Chef, 2022. 432с.  
13. Кеннел Ш. Секрети YouTube. Посібник зі зростання кількості підписників та 

прибутку за допомогою відеовпливу. Київ: Book Chef, 2021. 204с. 
14. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового. Київ: КМ-Букс, 

2021. 224с. 
15. Маккі Р. Сторіноміка маркетинг у пострекламну епоху. Київ: Vivat, 2019. 

240с. 
16. Світвуд А. Маркетингова аналітика. Як підкріпити інтуїцію даними. Київ: 

Наш Формат, 2019. 152с. 
17. Томпсон Д. Хітмейкери. Наука популярності та змагання за увагу. Київ: 

Yakaboo Publishing, 2018. 432с. 
18. Філановський О. Гра в бренди. Як збільшити шанси вашого бізнесу на успіх. 

Київ: Наш Формат, 2019. 176с. 
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19. Чалдіні Р. Психологiя впливу. Київ: Книжковий клуб "Клуб Сімейного 
Дозвілля", 2020. 400с. 

20. Шарп М. Як зростають бренди. Чого не знають маркетологи. Київ: Наш 
Формат, 2019. 240с. 

21. Янсіті М.Р. Конкуренція за доби штучного інтелекту. Київ: Book Chef, 2021. 
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