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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни “ Цифровий маркетинг у дії” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за 

спеціальністю 051 Економіка, освітня програма «Економіка», 292 Міжнародні 

економічні відносини, освітня програма «Міжнародний бізнес». Предметом 

вивчення навчальної дисципліни «Цифровий маркетинг у дії» є теорія і методи 

створення та функціонування маркетингових технологій підприємства в 

глобальній мережі інтернет та на цифрових носіях. 

Міждисциплінарні зв’язки. З дисциплінами «Соціальна відповідальність», 

«Стратегічний маркетинг», «Аналітика даних для маркетингу» 

Попередні дисципліни - «Маркетинг інновацій», «Рекламний менеджмент» 

Забезпечувані дисципліни – «Дизайнерське мислення», «Інтернет 

маркетинг», «Маркетинговий менеджмент» 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Сутність та інструменти цифрового маркетингу 

2. Цифровий маркетинг в дії 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Цифровий маркетинг у дії” 

є  забезпечення розуміння студентами основних понять, категорій, систем та 

алгоритмів цифрового маркетингу в різних галузях, опанування 

компетентностями з вибору ефективних каналів та інструментів цифрової 

маркетингової комунікації, інтеграції онлайн та офлайн-маркетингу, оволодіння 

необхідними навичками роботи з базами даних, програмами, спеціалізованими 

інформаційними технологіями та системами цифрового маркетингу для 

підвищення ефективності маркетингових заходів та діяльності підприємства 

загалом в сучасних умовах господарювання. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Цифровий маркетинг у 

дії ”  

• вивчення різноманітних та динамічних підходів до цифрового 

маркетингу, зокрема мобільного та багатоканального маркетингу, атрибуція та 

моделювання маркетинг-міксу у мережі Інтернет; 

• опанування сучасних технологій digital-маркетингу,  

• набуття здатностей до розроблення SEO та SEM стратегій, зокрема 

веб-аналітики, пошукової оптимізації;  

• оволодіння навичками сегментування цільової аудиторії, концепції 

життєвої цінності клієнта, програм лояльності 

• набуття практичних навичок розроблення екосистеми Інтернет-

реклами спільно з аналізом соціальних медіа / соціальних мереж та великих 

масивів даних для прийняття ефективних маркетингових рішень. 
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1.3. Перелік компетенції: 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та 

пов’язаних з цим управлінських рішень. 

Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних 

маркетингових проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки. 

Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та 

прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні 

встановленим потребам дослідження. 

Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського 

розвитку. 

Здатність формулювати професійні задачі в сфері маркетингу та 

розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх 

розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 

Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 

розвитку маркетингової політики суб’єктів господарювання. 

Здатність оцінювати можливі ризики, соціальноекономічні наслідки 

управлінських маркетингових  рішень. 

Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання 

ефективних проєктів у соціально-економічній сфері. 

Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-

економічних систем 

 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

основи цифрового маркетингу (digital-маркетингу) та видів креативних 

платформ, цифрової стратегії України: 2020, особливостей цифрового 

маркетингу у спільнотах клієнтів, інструментів цифрового маркетингу, системи 

маркетингових досліджень, воронки продажів, основ веб-аналітики, просування 

сайтів, поштової розсилки та основ формування тунелів продажів у 

месенджерах. 

вміти: 

діагностувати маркетингову діяльність ринкового суб’єкта, здійснювати 

маркетинговий аналіз та прогнозування; обирати і застосовувати ефективні 

засоби управління маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні 

організації, підрозділу, групи, мережі; формувати систему маркетингу 

ринкового суб’єкта та оцінювати результативність і ефективність її 

функціонування;  використовувати технології, концепції та архітектуру 

цифрового управління та визначати їх роль у підтримці цифрової 

трансформації; обирати і застосовувати теорію та практику аналізу великих 
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даних, їх вплив на бізнес та системи бізнес-аналітики;  використовувати 

ключові принципи цифрового маркетингу та комунікації із зацікавленими 

сторонами; планувати, впроваджувати та вимірювати цифрові стратегії 

підприємства; адаптувати виклики та вплив цифрової довіри, що вивчаються на 

основі питань цифрового бізнесу з кібербезпеки, управління ризиками, а також 

пов'язаних з ними новаторськими технологіями та їх застосування;  

використовувати ключові напрями, моделі та стратегії цифрових інновацій; 

обґрунтовувати концепції, можливості та проблеми, що пов’язані з розробкою, 

плануванням та реалізацією інтегрованої цифрової стратегії. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _90  годин___3__ кредитів 

ЄКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. «Сутність та інструменти цифрового маркетингу» 

Тема 1. Вступ до цифрового та соціального медіа маркетингу 

Сутність  цифрового  маркетингу. Історія розвитку цифрового 

маркетингу. Взаємозв’язок та поєднання каналів маркетингу та цифрового 

маркетингу.  Соціальний медіа маркетинг. Інтернет - маркетинг та цифровий 

маркетинг. спільне, відмінне, взаємозамінне. Особливості інтернет-аудиторії 

України. 

Тема 2. Аудит цифрового маркетингу 

Товар в цифровому маркетингу. Аналіз продукту та цільової аудиторії. 

Особливості цінової політики у цифровому маркетингу. Цифрові канали та 

інструменти просування. Цифровий маркетинг у системі продажів 

підприємства. Аналіз конкурентів. Позиціонування. Поняття веб-аналітика. 

Методи та інструменти веб-аналітики. Практика роботи з Google Analytics, 

складання звітів в Google Analytics 

Тема 3. Види та стратегії цифрового маркетингу  

Поняття каналів та інструментів цифрового маркетингу. Види стратегій 

цифорового маркетингу. Веб-сайт – основний цифровий канал комунікації зі 

споживачами та рекламний канал.  

Тема 4. Маркетинг пошукових систем: SEM,  SEO, контент-

маркетинг 

SEM. Пошукова реклама та пошукова оптимізація: особливості вибору та 

специфіка використання. Соціальні мережі. Партнерські програми. Банерна та 

тізерна реклама. E-mail маркетинг. Мобільний маркетинг. Месенджери. Чат-

боти. Программатік. SERM. Video. Rich media. In-App. SMM Target. Розробка 

додатків. Контент маркетинг. Маркетинг впливу. Online PR. Lead Management. 

 

Змістовий модуль 2. «Цифровий маркетинг в дії» 

 

Тема 5. Цифровий маркетинг в соціальних мережах. 



6 

   

Поняття SMM. Роль SMM у цифровому маркетингу. Види соціальних 

мереж. Визначення цільової аудиторії та вибір соцмереж для ведення бізнесу. 

SMM – стратегія. Оцінка ефективності SMM. Інструменти просування в 

соціальних мережах Instagram, LinkedIn, Facebook, Youtube. Реклама в 

соціальних мережах. Роль контенту в SMM. Поняття контент-плану соціальних 

мереж. Соціальні мережі та месенджери.  

Тема 6. Брендинг та антибрендинг в цифровому середовищі  

 Сутність брендингу та антибрендингу в цифровому середовищі. Етапи 

стПросування бренду. Інтегровані маркетингові комунікації в брендингу.PR-

технології в брендингу. Комунікаційний аудит. 

Тема 7 Сторітелінг та вірусний маркетинг  

Сторітелінг, спосіб подання інформації. Структура промотексту із 

імплементацією сторітелінгу. Вірусний маркетинг.  

Тема 8. Перспективи цифрового маркетингу 

Сучасні тенденції та перспективи розвитку цифрового маркетингу. 

Основні тренди цифрового маркетингу 
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Електронні ресурси 

1.Державна служба статистики [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://ukrstat.gov.ua 

2. Національний інститут стратегічних досліджень. Офіційний сайт. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.niss.gov.ua 

3.Національна бібліотека України імені В. І. Вернандського Офіційний 

сайт. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua 
 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит 

5. Засоби діагностики успішності навчання – поточний контроль, 

модульний контроль, семестрове домашнє завдання 

 

Примітки: 

1. Програма навчальної дисципліни визначає місце і значення 

навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь.  

2. Засоби діагностики успішності навчання (розділ 5) - Усне та 

письмове опитування, тестування, поточна і модульна контрольна робота, 

захист лабораторної роботи, оцінка присутності та активності на лекціях, 

практичних і семінарських заняттях, захист або оцінка самостійної роботи. 

 

http://ukrstat.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
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