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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Дисципліна спрямована на формування у студентів сукупності знань в області теорії і 

практики цифрового маркетингу; отримання ними умінь і навичок самостійної розробки  

стратегій цифрового маркетингу, обрання необхідних каналів та інструментів цифрової 

маркетингової комунікації, оволодінні необхідним навичками роботи з базами даних, 

програмами, що забезпечують роботу користувачів в комп'ютерних мережах, а також зі 

спеціалізованими інформаційними технологіями та системами в економічній сфері 

цифрового маркетингу. 

Тривалість 5 кредитів, 150 год. (лекції 20 год., практичні 40 год., самостійна робота 90 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  
Наявність широких знань із застосування сучасних цифрових технологій у 

маркетинговій діяльності. 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 ПР07. Демонструвати знання наукових засад і 

розуміння практичних аспектів підвищення 

ефективності маркетингової діяльності. 

ЗК09. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

СК10. Здатність використовувати маркетингові інформаційні 

системи в ухваленні маркетингових рішень і розробляти 

рекомендації щодо підвищення їх ефективності. 

СК11. Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та 

визначати особливості функціонування ринків. 

http://www.marketing.puet.edu.ua/


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

СК12. Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати 

результати досліджень у сфері маркетингу. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Digital-маркетинг у соціальних мережах та web-браузерах   

Тема  1. Маркетинг у 

структурі цифрової 

економіки. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; творчі проекти 

Підготувати доповідь-огляд світових 

тенденцій цифрової економіки 

Тема 2. Особливості 

цифрового споживача. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; творчі проекти 

Виконати сегментацію ринку цифрових 

споживачів та презентувати результат  

Тема 3. Організація 

роботи web-сайту. 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; творчі проекти 

Провести аналітику web-сайту (на вибір), 

визначити переваги та недоліки, розробити 

пропозиції по покращенню. Результат роботи 

оформити у вигляді проекту. 

Тема 4. Пошукові системи 

та їх оптимізація. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; творчі проекти 

Дослідити роботу 1-2 пошукових систем та 

надати порівняльний аналіз їх 

функціональних відмінностей. Результат 

представити у вигляді проекту 

Тема 5. Маркетинг у 

соціальних мережах 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; творчі проекти; поточна 

модульна робота 

В соціальній мережі на вибір створити 

сторінку/аккаунт/групу та розробити контент 

на місяць. На перший тиждень написати 

текст постів на сторінці.  

Модуль 2. Digital-маркетинг у блогах, мобільних додатках та чат-ботах 

Тема  6. Огляд тенденцій 

та особливостей роботи 

месенджерів та мобільних 

додатків 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; творчі проекти 

Зробити аналіз найуживаніших месенджерів 

за країнами та презентувати у вигляді 

доповіді. 

Виходячи із особистого досвіду провести 

порівняльний аналіз відомих месенджерів та 

вказати їх переваги та недоліки.  

Тема  7. Тематичні 

соціальні платформи, 

блоги 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; творчі проекти 

Обрати на вибір блог (у відповідності до 

близької тематики) та зробити аналіз його 

аудиторії за поведінковими споживчими 

характеристиками. 

Тема 8. Відмінності між 

роботою мобільних 

додатків та офіційних 

web-сайтів 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; творчі проекти 

Порівняти на вибір мобільний додаток та 

web-сайт певної фірми та скласти 

порівняльну таблицю відмінностей. 

Тема 9. Організація 

роботи чат-боту. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; творчі 

проекти 

Створити чат-бот у Viber чи Telegram 

Тема 10. Стратегічні 

напрями Digital-

маркетингу 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; творчі проекти; поточна 

модульна робота 

Розробити стратегію просування власної 

сторінки у соціальній мережі чи із 

застосуванням web-браузері. 

 

Інформаційні джерела 

1. B2B Content Marketing: 2017 Benchmarks, Budgets and Trends Report. Content Marketing Institute and 

MarketingProfs University. URL: 



http://contentmarketinginstitute.com/wpcontent/uploads/2016/09/2017_B2B_Research_FINAL.pdf   

2. Barden Ph. The Science Behind Why We Buy. New York: John Wiley & Sons, 2013. 288 р.  

3. Court D., Elzinga D., Mulder S., Vetvik O. The consumer decision journey. McKinsey & Company. 2009. 

URL: http://www.mckinsey.com/businessfunctions/marketing-and-sales/our-insights/the-consumer-decision-

journey.  

4. Douglas K. 2015 State of Digital Marketing. Spiceworks IT Platform. 2014. URL: 

http://www.spiceworks.com/marketing/2015-state-digital-marketing/  

5. Вирин Ф. Интернет-маркетинг: полный сборник практических иструментов. Серия: Интернет: 

технологии получения прибыли. 2-е изд. М.: Эскмо, 2012..   

16. Джейкобсон Х. Google AdWords и контекстная реклама для чайников. М. : Диалектика, 2009. 432 

с.  

7. Коен Дж., Шмідт Е. Новий цифровий світ / Пер. з англ. Г. Лелів. Львів: Літопис, 2015. 368 с.  

8. Кокурм Дж. Интернет-маркетинг: лучшие бесплатные инструменты / пер. с англ. Л. Плостак. М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2013. 382 с.  

9. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового / Ф. Котлер, Гермаван Катарджая, Їван 

Сетьяван; переклад з анг. К. Куницької та О. Замаєвої. – К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2018. – 208 

с. 

10. Легкий О. А. Організація відділу маркетингу в умовах четвертої промислової революції / 

Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету «Економіка та 

суспільство». 2018. № 14.  

11. Легкий О.А., Сохацька О.М. Ефективність цифрових маркетингових комунікацій: від постановки 

мети до оцінювання результату. Маркетинг і цифрові технології. 2017. № 2. С. 4-31.  

12. Мейерсон М., Скарборо М. Основы интернет-маркетинга. Все, что нужно знать, чтобы открыть 

свій магазин в интернете / пер. с англ. Ольги Терентьевой. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 320 с.  

13. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя: монографія / авт. кол. : М. А. Окландер, 

Т. О. Окландер, О. І. Яшкіна [та ін.]; за ред. д.е.н., проф. М.А. Окландера. Одеса: Астропринт, 2017. 

296 с.  

14. Шалева О. І. Електронна комерція. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 216 с. 

15. Эрик Энж, Стефан Спенсер, Рэнд Фишкин, Джесси Стрикчиола. SEO. Искусство раскрутки 

сайтов. БХВ-Петербург, 2014. 668 с.  

 
 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office, соціальні мережі Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, мобільні 

додатки, месенджери Telegram, Viber.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

http://contentmarketinginstitute.com/wpcontent/uploads/2016/09/2017_B2B_Research_FINAL.pdf
http://www.mckinsey.com/businessfunctions/marketing-and-sales/our-insights/the-consumer-decision-journey
http://www.mckinsey.com/businessfunctions/marketing-and-sales/our-insights/the-consumer-decision-journey
http://www.spiceworks.com/marketing/2015-state-digital-marketing/


Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 6-10): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 
50 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

 


