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1. Мета опанування дисципліни: формування системи знань щодо теоретичних основ і 

алгоритмів управління маркетингом в соціальних мережах та оволодіння практичними навичками 

щодо розробки стратегій, вибору ефективних SMM інструментів, формування контентної стратегії 

та плану просування, запуску ефективних рекламних кампаній через опанування алгоритмів 

роботи рекламного кабінету Facebook. 

2. Завдання: ознайомлення студентів з методологічними основами маркетингу у 

соціальних мережах; надання базових знань щодо створення аканту в різноманітних соціальних 

мережах, вибору цільової аудиторії; формування практичних навичок написання контент-плану, 

розробки та реалізації SMMстратегії, налаштування таргетованої реклами; формування умінь 

використовувати інструментарій маркетингу в соціальних мережах для просування товару, послуг 

чи бренду; вивчення особливостей різних соціальних мереж та розробка проекту просування 

продукту в цих мережах; розуміння параметрів, що чинять вплив на просування продукту у 

соціальних мережах; вивчення особливостей поведінки користувачів соціальних медіа. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:   

основних сучасних трендів розвитку та алгоритмів різних соціальних мереж; 

особливостей та специфіки роботи в кожній соціальній мережі; 

класифікації типів контенту та інструментів його генерації; 

основних показників ефективності використання соціальних мереж та ефективності 

рекламних кампаній; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння проводити моніторинг трендів в соціальних мережах, визначити стратегію 

присутності компаній і брендів та своєчасно її коригувати; 

уміння аналізувати цільову аудиторію та визначати її потреби в соціальних мережах; 

уміння обирати та ефективно використовувати соціальні мережі відповідно до поставлених 

цілей організації; 

уміння планувати діяльність в соціальних мережах, створювати контентплан для постів, 

планувати соціальні активності; 

уміння ефективно використовувати SMM-інструменти, допоміжні програми та спеціальні 

сервіси; 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Особливості маркетингу в соціальних мережах 

Тема 2. Соціальні мережі в структурі сучасного суспільства. Огляд соціальних 

мереж 

Тема 3. Маркетингова стратегія соціальних мереж 

Тема 4. Етапи створення СММ кампаній 



Тема 5. Копірайтинг, особливості контенту у соціальних мережах 

Тема 6. Формування персонального бренду в соціальних мережах 

Тема 7. Сервіси для створення зображень у соціальних мережах 

Тема 8. Реклама у соціальних мережах 

Тема 9. Безкоштовні методи просування 

Тема 10. Реалізація SMM-маркетингу 

Тема 11. Моніторинг соціальних мереж 

Тема 12. Характеристика та просування у FACEBOOK 

Тема 13. Стратегія просування та реклама в INSTAGRAM 

Тема 14. Оцінка ефективності SMM кампанії 
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