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1. Коротка анотація до курсу.  

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Цифровий маркетинг: з нуля до 

успішного бренду» є формування у студентів уявлення про основи інтернет-маркетингу. 

Вивчення теоретичних і практичних основ інтернет-маркетингу, різних видів каналів 

отримання продажів, включно з вивченням різнотипних реклам (контекстна, таргетована і 

т.д.). Висвітлити особливості застосування маркетингових досліджень в ІТ компаніях. 

Сформувати знання та практичні навички щодо застосування принципів та методів 

маркетингових досліджень. Навчитись проводити аналіз впроваджених маркетингових 

стратегій. 

 

2. Опис курсу 
Мета вивчення курсу «Цифровий маркетинг: з нуля до успішного бренду» полягає у 

тому, щоб ознайомити з теоретичним та практичним базисом основних напрямів розвитку 

інтернет-маркетингу, способів його впровадження, механізмів підтримки та ґрунтовного 

аналізу. 

Результати навчання.  

 
 У результаті вивчення курсу «Цифровий маркетинг: з нуля до успішного бренду» студенти 

повинні:  

- сформувати цілісну систему теоретичних знань з курсу «Цифровий маркетинг: з нуля до 

успішного бренду»;  

- знати та вміти використовувати основні інструменти впровадження інтернет-маркетингу;  

- виробити практичні навички аналізу даних, отриманих на основі впроваджених маркетингових 

стратегій.  

3. Перелік тем 

Години 

(лек./прак.) 

Тема 

2/2 Тема 1. Цифровий маркетинг і його місце в загальному маркетингу. 

Відмінність від offline маркетингу 

2/0 Тема 2. Канали комунікації в цифровому маркетингу  

2/2 Тема 3. Основи SEO  

2/2 Тема 4. Семантичне ядро  

4/0 Тема 5. User Experience 
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42 Тема 6. Google Analytics і Google Tag Manager. Кроки по правильному 

встановленню та налагодженню  

4/2 Тема 7. SMM. Огляд соціальних мереж і платформ 

2/2 Тема 8. Реклама в соціальних мережах  

2/2 Тема 9. PPC. Формати реклами. Пошукова, медійна і відео-реклама 

4/0 Тема 10. Основні підходи до проектування систем.  
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5. Система оцінювання та вимоги.  

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Цифровий маркетинг: 

з нуля до успішного бренду» визначається як середньозважена величина, залежно від 

питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

 

Заліковий 

модуль 1 

 

Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 

робота) 

Заліковий модуль 3 

(підсумкова оцінка за 

КПІЗ, враховуючи поточне 

опитування) 

30% 40% 30% 

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою ЗУНУ За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–

89 

добре В (дуже добре) 

75-

84 

С (добре) 

65-

74 

задовільно D (задовільно) 

60-

64 

E (достатньо) 

35-

59 

незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом) 

 

http://www.uam.in.ua/

