
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

         Декан 

 

         ____________  доц. Стасишин А. В. 
                (підпис) 

         “____”  _________________  2020 р.          

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

        Бізнес у соціальних мережах   
(назва навчальної дисципліни) 

 

Дисципліна вільного вибору студента  

 

 

 

освітній ступінь:  бакалавр    

                              (бакалавр/магістр) 
       

 

 

 

 

Розглянуто та ухвалено  

на засіданні кафедри цифрової економіки  

та бізнес-аналітики 

протокол № 6 від “21” січня 2020 р. 

 

Зав. кафедри ____________  Шевчук І.Б. 
                    (підпис) 

 

 
 

 

 

 

 

ЛЬВІВ 2020 
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НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

«Бізнес у соціальних мережах» 

 

ВАРІАНТ 15 

Завдання із вибором відповіді – тестові завдання. Кожне питання оцінюється в 0,25 бала 

 

1. Контент-план для соціальних мереж потрібен, оскільки: 

а) Допомагає дотримуватися стратегії і організовувати процес маркетингу в соціальних 

мережах; 

б) Допомагає заощадити час і підвищити ефективність контент-маркетингу і SMM; 

в) Забезпечує сталість і регулярність нових постів; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

2. Методом кросспостингу в соціальних мережах є: 

а) Ручний; 

б) Автоматичний; 

в) Комбінований; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

3. Social Media Marketing (SMM) – це: 

а) Процес привернення уваги до бренду, продукту завдяки соціальним медіа та мережам; 

б) Комплекс заходів щодо використання соціальних медіа як каналів для просування 

компаній та вирішення інших бізнес-завдань; 

в) Нестандартний спосіб просування в бізнесі, який полягає у залученні на сайт цільової 

аудиторії із соціальних мереж, форумів, веб-блогів; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

4. Пости в соціальних мережах оформляють: 

а) Картинками; 

б) Посиланнями; 

в) Хештегами; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

5. Низькочастотними вважаються хештеги, коли за ними було: 

а) до 15 000 запитів; 

б) до 50 000 запитів; 

в) до 25 000 запитів; 

г) до 5 000 запитів; 
 

6. Складовими хорошого контентує: 

а) Унікальність; 

б) Регулярність; 

в) Вірусність; 

г) Всі відповіді правильні. 
 

7. Якому критерію повинні відповідати завдання в SMM? 

а) Конкретність; 

б) Досяжність; 

в) Терміновість; 

г) Всі відповіді правильні. 
 

8. Соціальні мережі в бізнесі можна використовувати для: 

а) Пошуку співробітників; 

б) Спілкування з колегами та клієнтами; 



в) Пошуку клієнтів; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

9. Для правильного використовувати кросспостингу необхідно: 

а) Адаптувати контент під соціальну мережу; 

б) Постити статтю повністю в RSS-стрічках; 

в) Не підтримувати зворотній зв’язок з підписниками; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

10. Спілкування у соціальних мережах може відбуватися у форматі: 

а) Діалогу; 

б) Чату; 

в) Коментування; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

11. SMM-просування повинно починатися з: 

а) Постановки чітких цілей; 

б) Визначення цільової аудиторії; 

в) Вибору тактики спілкування в соціальній мережі. 

г) Формування рекламних матеріалів. 

 

12. Який вид контенту є у формі онлайн-консультації? 

а) Розважальний; 

б) З продажу; 

в) Освітній; 

г) Комунікаційний. 

 

13. Кількість публікацій з хештегом називають: 

а) Частотою; 

б) Частотністю; 

в) Інтенсивністю; 

г) Активністю. 

 

14. Покупка розміщення постів або репосту в популярних спільнотах – це: 

а) Кросспостинг; 

б) Таргетингова реклама; 

в) Реклама в спільнотах; 

г) Ретаргетинг. 
 

15. Для створення контент-плану в соціальних мережах необхідно: 

а) Провести аналіз сторінок конкурентів; 

б) Запустити таргетингову рекламу; 

в) Репостити матеріали в соціальних мережах; 

г) Всі відповіді правильні. 
 

 

16. Який тип користувачів соціальних мереж є здебільшого односторонні поширювачі інформації, 

які навмисно чи ненавмисно передають її пов’язаним користувачам мережі без залучення їх до 

дискусії щодо свого контенту 

а) Співрозмовники; 

б) Куратори; 

в) Мовники; 

г) Виробники. 
 

17. Критеріями активності користувачів в соціальних мережах є: 

а. позначки «Мені подобається»,  

б. кількість коментарів,  

в. участь в акціях і конкурсах,  

г. всі відповіді правильні. 



 

 

18. Феномен соціальних мереж можна продемонструвати на теорії: 

а) чотирьох рукостискань; 

б) п’яти рукостискань; 

в) шести рукостискань; 

г) семи рукостискань. 

 

19. Збір, систематизація і повторна публікація тематичної інформації в соціальній мережі – це: 

а) Ретаргетинг; 

б) Таргетинг; 

в) Курування контенту; 

г) Створення контент-плану. 

 

20. Основним способом заробітку у соціальній мережі є: 

а) Створення та просування групи; 

б) Створення і просування групи на замовлення; 

в) Створення функціональних додатків; 

г) Всі відповіді правильні. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
 

№ з/п 

Види робіт. 
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Критерії оцінювання  5 балів 

▪ робота виконана у повному обсязі  5 

▪ виконано не більше 80% завдань  4 

▪ виконано не більше 60% завдань 3 

▪ виконано не більше 40% завдань 2 

▪ виконано не більше 20% завдань 1 

▪ робота не виконана або не зарахована 0 
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