
 

 
 
 
 

 

Силабус курсу 

Цифровий маркетинг 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 23 Соціальна робота 

Спеціальність – 232 Соціальне забезпечення 

Освітньо-професійна програма – «Соціальне забезпечення»   

Рік навчання: 4, Семестр: 7 

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська 
 

 

ПІП к .е.н., доцент Войтенко Олексій Миколайович 

Контактна інформація o.voytenko@gmail.com  

Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Цифровий маркетинг» 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. 

 
Структура курсу 

 
№з/п Тема Результати навчання Завдання 

1 Тема 1.Роль цифрового 
маркетингу в сучасному 
бізнес-середовищі 

Здатність використання  принципів 
цифрового     маркетингу в контексті 
особливостей комунікаційного процесу 

Поточне 
опитування 

2 Тема 2. Особливості аудиторії 
в мережі Інтернет 

Уміння комунікувати із аудиторією мережі 
Інтернет в контексті поведінки споживачів на B2B, 
B2C та гібридних ринках 

Поточне 
опитування 

3 Тема 3. Поведінка 
споживачів в цифровому 
комунікаційному 
середовищі 

Здатність формувати нові конкурентоспроможні 
ідеї, валідувати їх та реалізовувати їх у проектах 

Стандартизовані 
тести 

4 Тема 4. Принципи 
діяльності сайту та його 
інформаційні можливості 

Вміння проводити аудит веб-сайту, проектувати 
веб-сайт у вигляді макету та технічного завдання, 
оптимізовувати наявний веб-сайт в залежності 
від його завдань 

Групові 
завдання 



 

 
   

 

5 Тема 5. Пошукові системи в 
мережі Інтернет. 
Зовнішня пошукова 
оптимізація сайту 

Здатність проводити Search Engine Optimization, 
зокрема, Off-page Optimization 

Стандартизовані 
тести 

6 Тема 6. Внутрішня 
пошукова оптимізація 
сайту 

Здатність проводити On Page Search Engine 
Optimization 

Поточне 
опитування 

7 Тема 7. Маркетинг у 
соціальних мережах. 
Основні соціальні мережі 

Уміння створювати якісний текстовий та 
графічний контент, що відповідає меті 
функціонування веб-сторінки чи іншої форми 
представництва в мережі Інтернет 

Поточне 
опитування 

8 Тема 8. Тематичні 
соціальні платформи, 
месенджери та 
блогосфера 

Уміння модерувати та керувати корпоративними 
та індивідуальними акаунтами у провідних 
соціальних мережах, інформаційних 
платформах 

Розрахункові 
роботи, залікове 
модульне 
тестування та 
опитування 

9 Тема 9. Управління 
репутацією в мережі. 

Знати основні принципи PR та SERP Поточне 
опитування 

10 Тема 10. Контекстна 
реклама 

Уміння створювати та   коригувати контекстні 
пошукові кампанії у Google Ads 

Поточне 
опитування 

11 Тема 11. Банерна реклама Уміння створювати та коригувати медійні 
пошукові кампанії у Google Ads 

Стандартизовані 
тести 

12 Тема 12. Прямий 
маркетинг в мережі 
Інтернет. Сервіси e-mail 
розсилання 

Уміння створювати автоматизовані масові 
розсилання електронної пошти та проводити 
сегментацію бази даних контактів 

Групові 
завдання 

13 Тема 13. Стратегії цифрового 
маркетингу 

Здатність збирати та аналізувати дані, необхідні 
для вирішення поставлених дослідницьких 
завдань у сфері цифрового маркетингу 

Стандартизовані 
тести 

14 Тема 14. Мобільний 
цифровий маркетинг 

Уміння налаштовувати кампанії SMS-
розсилань та оптимізовувати контекстно-
медійні оголошення під мобільні формати; з 
здатність перевіряти адаптивність веб-
сторінок 

Студентські 
презентації, 
Поточне 
опитування 

15 Тема 15. Аналіз 
ефективності цифрового 
маркетингу 

Вміння оцінювати результативність та 
ефективність кампаній та інструментів 
цифрового маркетингу 

Студентські 
презентації, 
Поточне 
опитування 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку (зниження від 10 до 20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і 
допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, кількість 
дозволених (невідпрацьованих) пропусків задає межі максимального балу за курс та узгоджується з 
викладачем відповідно до дійсної кількості занять. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 
стажування чи загальні форс-мажорні обставини) навчання може відбуватись в онлайн формі за 
погодженням із керівником курсу. 

 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2  Заліковий модуль 3  

30 % 40 % 30 % 

1. Усне опитування під занять 
(8 тем по 5 балів = 40 балів 

2. Письмова робота = 60 балів 

1. Усне опитування під час занять 
(7 тем по 5 балів= 35 балів 

2. Ректорська контрольна робота = 
65 балів 

1. Написання КПІЗ = 40 балів 
2. Захист КПІЗ= 40 балів 

3 Розв’язування ситуаційних 
завдань під час тренінгу = 20 

балів 

 
 



 

 
Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
 


