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1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінарські заняття є ефективною формою організації навчальних занять, з 

якими органічно поєднуються лекції. Семінар – це особлива форма навчальних 

занять, яка полягає у самостійному вивченні студентами за завданнями 

викладача окремих питань і тем лекційного курсу з наступним оформленням 

навчального матеріалу у вигляді рефератів, доповідей, повідомлень тощо. 

Основними дидактичними цілями їх проведення є: 

- забезпечити педагогічні умови для поглиблення і закріплення знань 

студентів з основ даної навчальної дисципліни, набутих під час лекцій та у 

процесі вивчення навчальної інформації, що виноситься на самостійного 

опрацювання; 

- спонукати студентів до колективного творчого обговорення найбільш 

складних питань навчальної дисципліни, активізація їх до самостійного 

вивчення наукової та методичної літератури, формування у них навичок 

самоосвіти; 

- оволодіння методами аналізу фактів, явищ і проблем, що розглядаються та 

формування умінь і навичок до здійснення різних видів майбутньої професійної 

діяльності. 

Семінарські заняття виконують такі основні функції: 

- навчальну (поглиблення, конкретизацію, систематизацію знань, засвоєних 

під час лекційних занять та у процесі самостійної підготовки до семінару); 

- розвивальну (розвиток логічного мислення студентів, набуття ними умінь 

працювати з різними літературними джерелами, формування умінь і навичок 

аналізу фактів, явищ, проблем тощо); 

- виховну (патріотичне виховання, виховання економічної культури і 

мислення, прищеплення інтересу до вивчення конкретної дисципліни та до 

фаху); 

- діагностично-корекційну (контроль за якістю засвоєння студентами 

навчального матеріалу, виявлення прогалин у його засвоєнні та їх подолання). 

Методична концепція проведення семінарських занять вимагає врахування 

таких основних положень: 

- під час вивчення різних дисциплін студенти повинні засвоїти їх провідні 

ідеї (зміст понять, положень, законів тощо); знати галузі їх використання; вміти 

застосовувати набуті знання, вміння й навички під час вивчення фахових 

дисциплін, у майбутній практичній діяльності тощо; 

- до семінарських занять ставляться загально дидактичні вимоги 

(науковість, доступність, єдність форми і змісту, проблемність тощо);  

- у методиці проведення семінарських занять є певні особливості зумовлені 

логікою викладання конкретної дисципліни; - необхідно забезпечити високий 

рівень мотивації (вивчення теми слід розпочинати із з'ясування її значення для 

засвоєння даної чи інших дисциплін, у майбутній професійній діяльності тощо); 
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- дотримання принципу професійної спрямованості та здійснення 

різнорівневих міжпредметних зв'язків з іншими дисциплінами, практичним 

навчанням забезпечує формування єдиної системи знань, умінь та навичок 

студентів; - семінарські заняття мають гармонійно поєднуватися з лекційними 

та практичними заняттями, самостійною роботою студентів. 

При підготовці до семінарських занять студент повинен опрацювати 

рекомендовану літературу з метою вивчення запропонованих йому у плані 

заняття питань, завдань, тем тощо. На семінарі студент доповідає про основні 

результати проведених ним досліджень у процесі вивчення окремих тем, 

питань чи завдань. За результатами такої доповіді, а також відповідей на 

додаткові питання (за їх наявності) студент отримує відповідну кількість балів 

згідно встановленої шкали оцінювання 
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2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

заня-

ття 

Тема семінарського заняття.  

Контрольні роботи (заліки по модулях) 

Кількість 

годин  

 

1 2 3 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

 Тема 1. Феномен соціальних мереж 2 

1.  Семінарське заняття № 1 2 

 Тема 2. Інструменти підвищення активності 

користувачів у соціальних мережах 

2 

2.  Семінарське заняття № 2 2 

 Тема 3. Копірайтинг 2 

3.  Семінарське заняття № 3 2 

 Тема 4. Соціальні мережі як бізнес-майданчик 2 

4.  Семінарське заняття № 4 2 

 Тема 5. Створення сильного бізнес-бренду у 

соціальних мережах 

2 

5.  Семінарське заняття № 5 2 

 Тема 6. SMM-стратегії та інструменти просування 

в соціальних мережах соціальних мережах 

2 

6.  Семінарське заняття № 6 2 

 Тема 7. Ефективність роботи в соціальних 

мережах 

2 

7.  Семінарське заняття № 7 2 

8.  Контрольна робота (залік по модулях) 2 

 Разом лабораторних занять 14 

 Разом контрольні роботи, заліки по модулях (ЗМ) 2 

 Разом годин 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

План семінарського заняття № 1 

 

Тема № 1. Феномен соціальних мереж 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Мета і завдання семінарського заняття: з’ясувати сутність соціальних 

мереж, загальні засади їх функціонування; ознайомитися із видами та 

класифікаціями соціальних мереж; розглянути небезпеки соціальних мереж та 

правила безпечного користування ними. 

 

Завданнями семінарського заняття є: 

 опрацювання основного навчального матеріалу із поданих тем; 

 аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на 

семінарське заняття; 

 формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної 

тематики; 

 виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних 

знань; 

 оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з 

метою подальшого стимулювання їхньої навчальної активності 

 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінарського заняття: 

1. Розкрийте зміст поняття соціальна мережа. 

2. У чому суть теорії шести рукостискань? 

3. У чому суть теорії п’яти кліків? 

4. Назвіть типи соціальних мереж. 

5. Перелічіть класифікаційні ознаки соціальних мереж. 

6. Яким функціоналом володіють соціальні мережі? 

7. Які виділяють групи користувачів соціальних мереж? 

8. Які небезпеки характерні для соціальних мереж? 

9. Яких заходів безпеки потрібно дотримуватися у соціальних мережах. 

 

План семінарського заняття: 

1. Поняття соціальної мережі. 

2. Види та класифікація соціальних мереж. 

3. Функціонал соціальних мереж. 

4. Користувачі соціальних мереж. 

5. Небезпеки соціальних мереж. 

6. Безпека у соціальних мережах. 

 



 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

 

Проект № 1. Порівняння національних та міжнародних соціальних мереж 

 

Завдання 

1. Сформувати коротку довідку про соціальну мережу (рік створення, 

країна, кількість користувачів, вид соціальної мережі (мікроблоги, 

знайомства, фотографії, відео, спілкування), функціонал). 

2. Дати відповіді на питання. 

 Чому українські соціальні мережі не набули популярності? 

 Чого хочуть українські користувачі від соціальної мережі? 

 Які нестандартні (оригінальні) соціальні мережі існують? 

3. Якою соціальною мережею і чому найбільше користуєтесь ви і ваші 

знайомі? 

 
Група Соціальні мережі 

1 

GoBeside (https://gobeside.com/) 

Befilo (https://befilo.com/) 

Одногрупники (https://odnogrupniki.com.ua/) 

WeChat (https://www.wechat.com/en/) 

Stumbleupon (https://www.stumbleupon.com/) 

2 

«Друзі» (https://druzi.uk) 

Zoimas (https://www.zoimas.com/) 

Tumblr (https://www.tumblr.com/) 

Сусіди  (http://susidy.com/) 

Foursquare (https://www.foursquare.com/) 

3 

UkrOpen (https://ukropen.net/) 

Snapchat (https://www.snapchat.com/) 

Gab (http://gab.ai/) 

MeetMe (https://www.meetme.com/) 

Snapfish (https://www.snapfish.com/photo-gift/home) 

4 

UKRFACE (http://ukrface.com.ua/) 

Quora (https://www.quora.com/) 

Reddit (https://www.reddit.com/) 

Meetup (https://www.meetup.com/) 

Flickr (https://www.flickr.com/) 

5 

Українці (http://ukrainci.org.ua/home.php) 

ProductHunt (https://www.producthunt.com/) 

Tagged (http://www.tagged.com/) 

hurtom.com  (http://www.hurtom.com/portal/) 

Skyrock (http://www.skyrock.com/) 

6 

VsiTut.com  (https://vsitut.com/) 

AngelList (https://angel.co/) 

Myspace (https://myspace.com/) 

Pinboard (http://www.pinboard.in/) 

500px (https://500px.com/) 

7 1ua.com.ua  (https://1ua.com.ua/index.php) 



Kickstarter (https://www.kickstarter.com/) 

Badoo (https://badoo.com/) 

Googoodoo.com  (http://googoodoo.com/) 

Kiwibox (https://www.kiwibox.com/) 
 

Бланк для відповідей: 

 
 Прізвище та 

ім’я студента 

Соціальна 

мережа 

Коротка 

довідка про 

соціальну 

мережу 

Відповіді на 

питання 

В яких соціальних 

мережах 

зареєстровані? 

Чому? 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів, проектів; 

презентація виконаних завдань, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

1. Губанов Д. Социальные сети. Модели информационного влияния, 

управления и противоборства. / Губанов Д., Чхартишвили А., Новиков Д. 

М.: Физматлит, 2010. 228 с. 

2. Данько Ю. Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси і 

мінуси / Ю. Данько // Сучасне суспільство. 2012. Вип. 2. С. 179-184. 

3. Ермолова Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter, 

Google+ / Н. Ермолова. М. : Альпина Паблишер, 2013. 357 с. 

4. Кеннеди Д. Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум. Изд.: Альпина 

Паблишер, 2017. 344 с. 

5. Кремнёв Д. Продвижение в социальных сетях. СПб: Сеть, 2011. 160 с. 

6. Серновиц Э. Сарафанный маркетинг. Как умные компании заставляют о 

себе говорить. ООО "Манн, Иванов и Фербер", 2012. 339 с. 

7. Филина О. Facebook-эффект для бизнеса и самопиара. Опыт человека, 

который собрал более 10 миллионов лайков. Книга-тренинг. / Филина О. 

Эксмо, 2015. 256 с. 

8. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. / Халилов Д. 2-е изд. М. : 

Манн,. Иванов и Фербер, 2014. 240 с.  

 

Інтернет ресурси:  

1. 5 правил ведения бизнеса в социальных сетях на примере Facebook 



[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kokh.ru/5-pravil-

vedeniya-biznesa-v-socialnyx-setyax-na-primere-facebook/ 

2. 6 Facebook-метрик, которые необходимо отслеживать [Електроний 

ресурс]. - Режим доступу: https://www.likeni.ru/analytics/6-facebook-metrik-

kotorye-neobkhodimo-otslezhivat/ 

3. Как построить SMM-стратегию: пошаговый план продвижения в 

социальных сетях [Електроний ресурс]. - Режим доступу: 

https://texterra.ru/blog/kak-postroit-smm-strategiyu-poshagovyy-plan-

prodvizheniya-v-sotsialnykh-setyakh.html 

4. Как провести аналитику Instagram-аккаунта? [Електроний ресурс]. - Режим 

доступу: https://supa.ru/blog/posts/kak-proviesti-analitiku-instagram-akkaunta 

5. Социальные сети для ведения и продвижения бизнеса [Електроний 

ресурс]. - Режим доступу: http://vseproip.com/biznes-ip/maluy/ socialnye-

seti-dlya-biznesa.html 

6. Стадный инстинкт: как работает бизнес в социальных сетях и насколько 

велик этот рынок?  [Електроний ресурс]. - Режим доступу: 

https://ageyenko.ua/ business/ 2016/05/24/stadnyj-instinkt-kak-rabotaet-biznes-

v-sotsialnyh-setjah-i-naskolko-velik-etot-rynok/ 

7. Сценарии поведения бизнеса в социальных сетях [Електроний ресурс]. - 

Режим доступу: https://webpromoexperts. com.ua/blog/socialnye-seti-ne-

prodayut/ 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, проектор.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного семінар-

ського заняття. 

 

1. Основні види контенту для соціальних мереж. 

2. Механіки конкурсів і акцій в соціальних мережах. 

3. Хештеги. 

 

 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 



План семінарського заняття № 2 

 

Тема № 2. Інструменти підвищення активності користувачів у соціальних 

мережах 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Мета і завдання семінарського заняття: з’ясувати що таке активність 

користувачів у соціальній мережі; ознайомитися із механіками організації 

конкурсів та акцій у соціальних мережах; розглянути основні інструменти 

забезпечення активності користувачів у різних соціальних мережах. 

 

Завданнями семінарського заняття є: 

 опрацювання основного навчального матеріалу із поданих тем; 

 аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на 

семінарське заняття; 

 формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної 

тематики; 

 виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних 

знань; 

 оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з 

метою подальшого стимулювання їхньої навчальної активності 

 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінарського заняття: 

1. Розкрийте зміст поняття активність користувачів у соціальних мережах. 

2. Назвіть критерії активності. 

3. Як залежить активність від дня тижня? 

4. Як залежить активність від часу доби? 

5. Які є види контенту в соціальних мережах? 

6. Які акції та конкурси організовують у соціальних мережах? 

7. Розкрийте зміст поняття хештег. 

8. Які особливості використання хештегів? 

9. Яких правил потрібно дотримуватися при створенні хештегів? 

10. Назвіть сервіси для підбору хештегів. 

11. Що таке мережний етикет. 

12. Назвіть декілька правил з мережного етикету. 

 

План семінарського заняття: 

1. Активність користувачів у соціальних мережах. 

2. П'ять основних видів контенту для соціальних мереж. 

3. Десять ідей для постів в соціальних мережах, здатних активізувати 

користувачів. 

4. Механіки конкурсів і акцій в соціальних мережах. 



5. Хештеги як спосіб активізації користувачів соціальних медіа. 

6. Правила мережного етикету. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

 

Проект № 2. Інструменти активності користувачів у соціальних мережах 

 

Завдання 

1. Описати принципи роботи сервісу з підбору хештегів. 

2. За визначеним видом контенту та предметною областю сформувати 

тексту посту для розміщення у соціальній мережі. Підібрати до нього 5 

хештегів. 

3. Сформувати ще один пост, який відповідає підібраним хештегам, але 

відноситиметься до іншого виду контенту. 

4. Визначити 10 найбільш популярних хештегів для заданої соціальної 

мережі. 

 
Група Сервіси для 

підбору хештегів 

Вид контенту Предметна область Соціальна 

мережа 

1 

Hashtags.org Інформаційний  Декоративна косметика Facebook 

What the Trend З продажу Побутова хімія Instagram 

Keyword Tool Освітній  Спортивні костюми LinkedIn 

Twubs Розважальний Засоби для корекції ваги Google+ 

hashtagify.me Комунікаційний Техніка для кухні Twitter 

2 

Hashtracking  Інформаційний  Автомобілі Facebook 

ritetag.com З продажу Домашні тварини Instagram 

VidIQ Освітній  Засоби гігієни LinkedIn 

instatag.ru Розважальний Товари з Польщі Google+ 

websta.me Комунікаційний Техніка для добу Twitter 

3 

instagramm.ru/hash-

tags/ 

Інформаційний  Нижня білизна Facebook 

stapico.ru З продажу Лижне спорядження Instagram 

clarifai.com Освітній  Велосипеди LinkedIn 

tagsfinder.com/ru-

ru/ 

Розважальний Куртки і пальта Google+ 

hashsales.ru Комунікаційний Товари з Італії Twitter 

4 

trendsmap.com Інформаційний  Засоби для ремонту Facebook 

tagboard.com З продажу Взуття Instagram 

Tubebuddy Освітній  Куртки чоловічі LinkedIn 

WebstaGram Розважальний Термобілизна Google+ 

Displaypurposes Комунікаційний Канцелярські товари Twitter 

5 

Instagress Інформаційний  Все для рукоділля Facebook 

gettags.ru З продажу Вечірні плаття Instagram 

wordstat Освітній  Спортивне взуття LinkedIn 

SocialKit Розважальний Джинси Google+ 

MyTager Комунікаційний Шуби Twitter 

6 
Tagdef.com Інформаційний  Аксесуари для автомобілів Facebook 

top-hashtags З продажу Постіль Instagram 



Google Adwords Освітній  Дитячий одяг LinkedIn 

iconosquare.com Розважальний Аксесуари для гаджетів Google+ 

Twubs Комунікаційний Куртки жіночі Twitter 

7 

VidIQ Інформаційний  Біжутерія та аксесуари Facebook 

wordstat З продажу Чоловічі костюми Instagram 

What the Trend Освітній  Пальта LinkedIn 

hashsales.ru Розважальний Одяг великих розмірів Google+ 

Tubebuddy Комунікаційний Спортивні костюми Twitter 

 

 

Бланк для відповідей: 

 
 Прізвище та 

ім’я студента 

Сервіс для 

підбору хештегів 

Пост 1 Пост 2 10 найбільш 

популярних 

хештегів 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів, проектів; 

презентація виконаних завдань, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

1. Губанов Д. Социальные сети. Модели информационного влияния, 

управления и противоборства. / Губанов Д., Чхартишвили А., Новиков Д. 

М.: Физматлит, 2010. 228 с. 

2. Данько Ю. Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси і 

мінуси / Ю. Данько // Сучасне суспільство. 2012. Вип. 2. С. 179-184. 

3. Ермолова Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter, 

Google+ / Н. Ермолова. М. : Альпина Паблишер, 2013. 357 с. 

4. Кеннеди Д. Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум. Изд.: Альпина 

Паблишер, 2017. 344 с. 

5. Кремнёв Д. Продвижение в социальных сетях. СПб: Сеть, 2011. 160 с. 

6. Серновиц Э. Сарафанный маркетинг. Как умные компании заставляют о 

себе говорить. ООО "Манн, Иванов и Фербер", 2012. 339 с. 

7. Филина О. Facebook-эффект для бизнеса и самопиара. Опыт человека, 

который собрал более 10 миллионов лайков. Книга-тренинг. / Филина О. 

Эксмо, 2015. 256 с. 



8. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. / Халилов Д. 2-е изд. М. : 

Манн,. Иванов и Фербер, 2014. 240 с.  

 

Інтернет ресурси:  

1. 5 правил ведения бизнеса в социальных сетях на примере Facebook 

[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kokh.ru/5-pravil-

vedeniya-biznesa-v-socialnyx-setyax-na-primere-facebook/ 

2. 6 Facebook-метрик, которые необходимо отслеживать [Електроний 

ресурс]. - Режим доступу: https://www.likeni.ru/analytics/6-facebook-metrik-

kotorye-neobkhodimo-otslezhivat/ 

3. Как построить SMM-стратегию: пошаговый план продвижения в 

социальных сетях [Електроний ресурс]. - Режим доступу: 

https://texterra.ru/blog/kak-postroit-smm-strategiyu-poshagovyy-plan-

prodvizheniya-v-sotsialnykh-setyakh.html 

4. Как провести аналитику Instagram-аккаунта? [Електроний ресурс]. - Режим 

доступу: https://supa.ru/blog/posts/kak-proviesti-analitiku-instagram-akkaunta 

5. Социальные сети для ведения и продвижения бизнеса [Електроний 

ресурс]. - Режим доступу: http://vseproip.com/biznes-ip/maluy/ socialnye-

seti-dlya-biznesa.html 

6. Стадный инстинкт: как работает бизнес в социальных сетях и насколько 

велик этот рынок?  [Електроний ресурс]. - Режим доступу: 

https://ageyenko.ua/ business/ 2016/05/24/stadnyj-instinkt-kak-rabotaet-biznes-

v-sotsialnyh-setjah-i-naskolko-velik-etot-rynok/ 

7. Сценарии поведения бизнеса в социальных сетях [Електроний ресурс]. - 

Режим доступу: https://webpromoexperts. com.ua/blog/socialnye-seti-ne-

prodayut/ 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, проектор.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного семінар-

ського заняття. 

 

1. Копірайтинг. 

2. Недоліки рекламних текстів. 

3. Формули продажного копірайтингу. 

 

 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 



План семінарського заняття № 3 

 

Тема № 3. Копірайтинг 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Мета і завдання семінарського заняття: розглянути особливості та 

правила написання постів у соціальних мережах; окреслити вимоги до 

форматування та оформлення публікацій; навести приклади копірайтингу для 

продажів. 

 

Завданнями семінарського заняття є: 

 опрацювання основного навчального матеріалу із поданих тем; 

 аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на 

семінарське заняття; 

 формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної 

тематики; 

 виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних 

знань; 

 оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з 

метою подальшого стимулювання їхньої навчальної активності 

 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінарського заняття: 

1. Що таке копірайтинг? 

2. Назвіть види копірайтингу. 

3. Основні особливості копірайтингу (за Френком Джефкінсом). 

4. Основні правила написання постів. 

5. Рекомендації для написання гарного рекламного тексту (за Кортлендом 

Бове та Уільямом Аренсом). 

6. Назвіть стилі написання постів. 

7. Що відноситься до недоліків рекламних постів? 

8. Яким чином потрібно форматувати та оформляти публікації для 

соціальних мереж? 

9. Назвіть основні формули продажного копірайтингу. 

10. Які вимоги висувають до копірайтерів? 

 

План семінарського заняття: 

1. Копірайтинг та його види. 

2. Особливості та правила написання постів. Стилі написання текстів. 

3. Недоліки рекламних текстів. 

4. Форматування та оформлення публікацій 

5. Формули продажного копірайтингу. 

6. Вимоги до копірайтерів. 



 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

 

Проект № 3. Продажний копірайтинг 

 

Завдання 

1. Написати рекламний текс для предметної області (варіант обрати 

відповідно до порядкового номера студента у групі) за визначеними 

формулами продажного копірайтингу. 

 
№ варіанту Предметна область Формули продажного копірайтингу 

1.  Декоративна косметика Формула «3 Чому» 

Формула – AIDA 

Формула «7 гріхів» 

2.  Побутова хімія Формула «Місток» 

Формула «Герой. Історія. Перемога» 

Формула «Нитка перлів» 

3.  Спортивні костюми Формула ППР 

Формула «Особливості та переваги» 

Формула «Герой. Історія. Перемога» 

4.  Засоби для корекції ваги Формула «Вудилище. Волосінь. Гачок» 

Формула ППДР 

Формула «Місток» 

5.  Техніка для кухні Формула – AIDA 

Формула «Нитка перлів» 

Формула «3 Чому» 

6.  Автомобілі Формула ППДР 

Формула «Герой. Історія. Перемога» 

Формула «Місток» 

7.  Домашні тварини Формула «Особливості та переваги» 

Формула «Місток» 

Формула «3 Чому» 

8.  Засоби гігієни Формула ППДР 

Формула «Герой. Історія. Перемога» 

Формула «Вудилище. Волосінь. Гачок» 

9.  Товари з Польщі Формула ППР 

Формула «Герой. Історія. Перемога» 

Формула - AIDA 

10.  Техніка для добу Формула «Місток» 

Формула «3 Чому» 

Формула ППР 

11.  Нижня білизна Формула – AIDA 

Формула «Особливості та переваги» 

Формула ППДР 

12.  Лижне спорядження Формула «3 Чому» 

Формула «7 гріхів» 

Формула «Місток» 

13.  Велосипеди Формула ППДР 

Формула «7 гріхів» 



Формула «Особливості та переваги» 

14.  Куртки і пальта Формула «Вудилище. Волосінь. Гачок» 

Формула «Місток» 

Формула «Нитка перлів 

15.  Товари з Італії Формула «Особливості та переваги» 

Формула «Герой. Історія. Перемога» 

Формула «7 гріхів» 

16.  Засоби для ремонту Формула «Місток» 

Формула «3 Чому» 

Формула «Герой. Історія. Перемога» 

17.  Взуття Формула ППДР 

Формула «Нитка перлів» 

Формула «3 Чому» 

18.  Куртки чоловічі Формула «Нитка перлів» 

Формула «7 гріхів» 

Формула ППДР 

19.  Термобілизна Формула «Герой. Історія. Перемога» 

Формула «Вудилище. Волосінь. Гачок» 

Формула ППР 

20.  Канцелярські товари Формула «Нитка перлів» 

Формула «Герой. Історія. Перемога» 

Формула ППДР 

21.  Все для рукоділля Формула «3 Чому» 

Формула – AIDA 

Формула «Місток» 

22.  Вечірні плаття Формула ППДР 

Формула – AIDA 

Формула «7 гріхів» 

23.  Спортивне взуття Формула ППР 

Формула «Герой. Історія. Перемога» 

Формула «Особливості та переваги» 

24.  Джинси Формула «Особливості та переваги» 

Формула «Нитка перлів» 

Формула «3 Чому» 

25.  Шуби Формула «Вудилище. Волосінь. Гачок» 

Формула «Місток» 

Формула «Нитка перлів» 

26.  Аксесуари для автомобілів Формула «Особливості та переваги» 

Формула «3 Чому» 

Формула «Герой. Історія. Перемога» 

27.  Постіль Формула – AIDA 

Формула «Герой. Історія. Перемога» 

Формула «7 гріхів» 

28.  Дитячий одяг Формула «Місток» 

Формула «3 Чому» 

Формула ППДР 

29.  Аксесуари для гаджетів Формула «Вудилище. Волосінь. Гачок» 

Формула ППР 

Формула «Особливості та переваги» 

30.  Куртки жіночі Формула – AIDA 

Формула «Місток» 

Формула «Нитка перлів» 



31.  Біжутерія та аксесуари Формула ППР 

Формула «Герой. Історія. Перемога» 

Формула «Вудилище. Волосінь. Гачок» 

32.  Чоловічі костюми Формула ППДР 

Формула «Особливості та переваги» 

Формула - AIDA 

33.  Пальта Формула «3 Чому» 

Формула «Герой. Історія. Перемога» 

Формула «Місток» 

34.  Одяг великих розмірів Формула ППР 

Формула «Нитка перлів» 

Формула «Герой. Історія. Перемога» 

35.  Спортивні костюми Формула «Вудилище. Волосінь. Гачок» 

Формула «7 гріхів» 

Формула «Нитка перлів» 

 

Бланк для відповідей: 

 
 Прізвище та 

ім’я студента 

Предметна 

область 

Формула 

продажного 

копірайтингу 1 

Формула 

продажного 

копірайтингу 2 

Формула 

продажного 

копірайтингу 3 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів, проектів; 

презентація виконаних завдань, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

1. Губанов Д. Социальные сети. Модели информационного влияния, 

управления и противоборства. / Губанов Д., Чхартишвили А., Новиков Д. 

М.: Физматлит, 2010. 228 с. 

2. Данько Ю. Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси і 

мінуси / Ю. Данько // Сучасне суспільство. 2012. Вип. 2. С. 179-184. 

3. Ермолова Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter, 

Google+ / Н. Ермолова. М. : Альпина Паблишер, 2013. 357 с. 

4. Кеннеди Д. Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум. Изд.: Альпина 

Паблишер, 2017. 344 с. 

5. Кремнёв Д. Продвижение в социальных сетях. СПб: Сеть, 2011. 160 с. 

6. Серновиц Э. Сарафанный маркетинг. Как умные компании заставляют о 

себе говорить. ООО "Манн, Иванов и Фербер", 2012. 339 с. 



7. Филина О. Facebook-эффект для бизнеса и самопиара. Опыт человека, 

который собрал более 10 миллионов лайков. Книга-тренинг. / Филина О. 

Эксмо, 2015. 256 с. 

8. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. / Халилов Д. 2-е изд. М. : 

Манн,. Иванов и Фербер, 2014. 240 с.  

 

Інтернет ресурси:  

1. 5 правил ведения бизнеса в социальных сетях на примере Facebook 

[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kokh.ru/5-pravil-

vedeniya-biznesa-v-socialnyx-setyax-na-primere-facebook/ 

2. 6 Facebook-метрик, которые необходимо отслеживать [Електроний 

ресурс]. - Режим доступу: https://www.likeni.ru/analytics/6-facebook-metrik-

kotorye-neobkhodimo-otslezhivat/ 

3. Как построить SMM-стратегию: пошаговый план продвижения в 

социальных сетях [Електроний ресурс]. - Режим доступу: 

https://texterra.ru/blog/kak-postroit-smm-strategiyu-poshagovyy-plan-

prodvizheniya-v-sotsialnykh-setyakh.html 

4. Как провести аналитику Instagram-аккаунта? [Електроний ресурс]. - Режим 

доступу: https://supa.ru/blog/posts/kak-proviesti-analitiku-instagram-akkaunta 

5. Социальные сети для ведения и продвижения бизнеса [Електроний 

ресурс]. - Режим доступу: http://vseproip.com/biznes-ip/maluy/ socialnye-

seti-dlya-biznesa.html 

6. Стадный инстинкт: как работает бизнес в социальных сетях и насколько 

велик этот рынок?  [Електроний ресурс]. - Режим доступу: 

https://ageyenko.ua/ business/ 2016/05/24/stadnyj-instinkt-kak-rabotaet-biznes-

v-sotsialnyh-setjah-i-naskolko-velik-etot-rynok/ 

7. Сценарии поведения бизнеса в социальных сетях [Електроний ресурс]. - 

Режим доступу: https://webpromoexperts. com.ua/blog/socialnye-seti-ne-

prodayut/ 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, проектор.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного семінар-

ського заняття. 

 

1. Профіль у соціальній мережі як резюме. 

2. Основні способи заробітку у соціальних мережах. 

3. Зарубіжний досвід використання соціальних мереж у власному бізнесі. 

 

 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 



План семінарського заняття № 4 

 

Тема № 4. Соціальні мережі як бізнес-майданчик 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Мета і завдання семінарського заняття: з’ясувати як використовуються 

соціальні мережі для пошуку роботи; ознайомитися із основними способами 

заробітку у соціальних мережах; розглянути особливості організації роботи 

соціальних мереж як бізнес-майданчика. 

 

Завданнями семінарського заняття є: 

 опрацювання основного навчального матеріалу із поданих тем; 

 аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на 

семінарське заняття; 

 формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної 

тематики; 

 виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних 

знань; 

 оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з 

метою подальшого стимулювання їхньої навчальної активності 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінарського заняття: 

1. Перерахуйте для чого бізнес використовує соціальні мережі. 

2. Як через соціальні мережі відбувається пошук роботи? 

3. Яким чином оформити свій профіль в соціальній мережі як резюме? 

4. Наведіть способи заробітку у соціальних мережах. 

5. Як розкрутити групу у соціальній мережі? 

6. Що спричиняє невдачі у роботі із соціальними мережами? 

7. Назвіть критерії вибору платформи соціальної мережі. 

8. Яких позитивних результатів можна досягнути за рахунок просування в 

соціальних мережах? 

 

План семінарського заняття: 

1. Використання соціальних мереж для пошуку роботи. 

2. Профіль у соціальній мережі як резюме. 

3. Основні способи заробітку у соціальних мережах. 

4. Причини невдач у роботі із соціальними мережами. 

5. Як обрати платформу. 

6. Позитивні результати, яких можна досягнути за рахунок просування в 

соціальних мережах. 

7. Зарубіжний досвід використання соціальних мереж у власному бізнесі 

 



Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

 

Проект № 4. Написання копірайту 

 

Завдання:  

Необхідно зробити копірайт для Валенсійского апельсина 

Цільова аудиторія: молоді, активні люди, які люблять тусовки і вечірки 

(вдома або в клубі) 

Ситуація споживання: клуби, тусовки, домашні вечірки 

Цей продукт використовується для створення соків і коктейлів 

Реалізація в магазинах: упаковки по 6 апельсинів 

Що треба зробити: 

1) придумати куплет про Валенсійський апельсин 

2) скласти рекламний слоган про Валенсійський апельсин 

3) написати текст на упаковку Валенсійского апельсина (мінімум 70 слів, 

максимум 120 слів. Необхідним є детальний опис відчуттів, які отримає 

споживач від цього продукту) 

Що має статися: Цільова аудиторія повинна зацікавитися Валенсійським  

апельсином і почати його купувати для своїх вечірок. 

Потрібно зробити всі три завдання. Загальний обсяг не повинен 

перевищувати 1 сторінки. Формат: Doc, Docх, PDF. 

 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів, проектів; 

презентація виконаних завдань, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

1. Губанов Д. Социальные сети. Модели информационного влияния, 

управления и противоборства. / Губанов Д., Чхартишвили А., Новиков Д. 

М.: Физматлит, 2010. 228 с. 

2. Данько Ю. Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси і 

мінуси / Ю. Данько // Сучасне суспільство. 2012. Вип. 2. С. 179-184. 

3. Ермолова Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter, 

Google+ / Н. Ермолова. М. : Альпина Паблишер, 2013. 357 с. 

4. Кеннеди Д. Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум. Изд.: Альпина 

Паблишер, 2017. 344 с. 

5. Кремнёв Д. Продвижение в социальных сетях. СПб: Сеть, 2011. 160 с. 

6. Серновиц Э. Сарафанный маркетинг. Как умные компании заставляют о 

себе говорить. ООО "Манн, Иванов и Фербер", 2012. 339 с. 

7. Филина О. Facebook-эффект для бизнеса и самопиара. Опыт человека, 

который собрал более 10 миллионов лайков. Книга-тренинг. / Филина О. 

Эксмо, 2015. 256 с. 

8. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. / Халилов Д. 2-е изд. М. : 

Манн,. Иванов и Фербер, 2014. 240 с.  



 

Інтернет ресурси:  

1. 5 правил ведения бизнеса в социальных сетях на примере Facebook 

[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kokh.ru/5-pravil-

vedeniya-biznesa-v-socialnyx-setyax-na-primere-facebook/ 

2. 6 Facebook-метрик, которые необходимо отслеживать [Електроний 

ресурс]. - Режим доступу: https://www.likeni.ru/analytics/6-facebook-metrik-

kotorye-neobkhodimo-otslezhivat/ 

3. Как построить SMM-стратегию: пошаговый план продвижения в 

социальных сетях [Електроний ресурс]. - Режим доступу: 

https://texterra.ru/blog/kak-postroit-smm-strategiyu-poshagovyy-plan-

prodvizheniya-v-sotsialnykh-setyakh.html 

4. Как провести аналитику Instagram-аккаунта? [Електроний ресурс]. - Режим 

доступу: https://supa.ru/blog/posts/kak-proviesti-analitiku-instagram-akkaunta 

5. Социальные сети для ведения и продвижения бизнеса [Електроний 

ресурс]. - Режим доступу: http://vseproip.com/biznes-ip/maluy/ socialnye-

seti-dlya-biznesa.html 

6. Стадный инстинкт: как работает бизнес в социальных сетях и насколько 

велик этот рынок?  [Електроний ресурс]. - Режим доступу: 

https://ageyenko.ua/ business/ 2016/05/24/stadnyj-instinkt-kak-rabotaet-biznes-

v-sotsialnyh-setjah-i-naskolko-velik-etot-rynok/ 

7. Сценарии поведения бизнеса в социальных сетях [Електроний ресурс]. - 

Режим доступу: https://webpromoexperts. com.ua/blog/socialnye-seti-ne-

prodayut/ 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, проектор.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного семінар-

ського заняття. 

 

1. Сучасні тренди просування у соціальних мережах. 

2. Незвичайний бізнес у соціальних мережах. 

 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 



План семінарського заняття № 5 

 

Тема № 5. Створення сильного бізнес-бренду у соціальних мережах 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Мета і завдання семінарського заняття: з’ясувати зміст понять 

кросспостинг, таргетинг та ретаргетинг; ознайомитися із функціоналом бірж 

реклами для соціальних  мереж; розглянути принципи та підходи до створення 

сильного бізнес-бренду у соціальних мережах. 

 

Завданнями семінарського заняття є: 

 опрацювання основного навчального матеріалу із поданих тем; 

 аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на 

семінарське заняття; 

 формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної 

тематики; 

 виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних 

знань; 

 оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з 

метою подальшого стимулювання їхньої навчальної активності 

 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінарського заняття: 

1. Що найкраще просувати через соціальні мережі? 

2. Що таке кросспостинг? 

3. Які переваги та недоліки кросспостингу? 

4. Назвіть методи кросспостингу. 

5. Назвіть програми та сервіси для кросспостингу. 

6. Що таке таргетинг? 

7. Яку рекламу називають таргетованою? 

8. Які особливості записку таргетингової реклами? 

9. Що таке ретаргетинг? 

10. Назвіть сучасні  тренди просування у соціальних мережах. 

11. Які незвичні форми бізнесу організовано завдяки соціальним мережам? 

 

План семінарського заняття: 

1. Ефективні способи розкручування бізнесу у соціальних мережах 

2. Кросспостинг 

3. Програми для кросспостингу. 

4. Таргетинг. 

5. Ретаргетинг. 

6. Реклама в спільнотах. 

7. Професійне просування в соціальних медіа. 



8. Біржі реклами в соціальних мережах. 

9. Незвичайний бізнес у соціальних мережах 

 

 

Тестові завдання: 

 

1. Складовими хорошого контентує: 

а) Унікальність; 

б) Регулярність; 

в) Вірусність; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

2. Можливість одночасної публікації однієї замітки відразу в декількох 

соціальних мережах – це: 

а) Кросспостинг; 

б) Таргетингова реклама; 

в) Репостинг; 

г) SMM-стратегія. 

 

3. До недоліків кросспостингу відноситься: 

а) Додатковий трафік; 

б) Розпилення аудиторії; 

в) Швидка індексація; 

г) Бонуси за просування. 

 

4. До переваг кросспостингу відноситься: 

а) Дублювання контенту; 

б) Розпилення аудиторії; 

в) Швидка індексація; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

5. 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. 

 

6. Методом кросспостингу в соціальних мережах є: 

а) Ручний; 

б) Автоматичний; 

в) Комбінований; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

7. SMM-planner, SMMBox, PublBox, Pur Ninja, SMMR – програми для 

створення: 



а) Таргетингової реклами; 

б) Кросспостингу; 

в) SMM-стратегії; 

г) Контент-плану. 

 

8. Створення рекламного послання, націленого на конкретну частину 

аудиторії в залежності від її інтересів, місця проживання та інших 

критеріїв – це: 

а) Таргетингова реклама; 

б) Кросспостинг; 

в) SMM-стратегія; 

г) Контент-план. 

 

9. Що буває наступних видів: географічний, соціально-демографічний, 

контекстний, поведінковий? 

а) Кросспостинг; 

б) SMM-стратегія; 

в) Таргетингова реклама; 

г) Контент-план. 

 

10. Показ реклами жителям певного регіону / міста / району і т. д. – це: 

а) Географічний таргетинг; 

б) Соціально-демографічний таргетинг; 

в) Контекстний таргетинг; 

г) Поведінковий таргетинг. 

 

11. Показ реклами в залежності від статі, віку, сімейного стану та інших 

соціальних критеріїв – це: 

а) Географічний таргетинг; 

б) Соціально-демографічний таргетинг; 

в) Контекстний таргетинг; 

г) Поведінковий таргетинг. 

 

12. Показ реклами відповідно до інтересів користувача – це: 

а) Географічний таргетинг; 

б) Соціально-демографічний таргетинг; 

в) Контекстний таргетинг; 

г) Поведінковий таргетинг. 

 

13. Показ реклами відповідно до інтересів користувача – це: 

а) Географічний таргетинг; 

б) Соціально-демографічний таргетинг; 

в) Контекстний таргетинг; 

г) Поведінковий таргетинг. 

 



14. Рекламний механізм, за допомогою якого інтернет-реклама показується 

тільки тим користувачам, які відвідали сторінку рекламованого товару 

або проявляли інтерес до нього – це: 

а) Таргетинг; 

б) Ретаргетинг; 

в) Цільова аудиторія; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

15. Ретаргетинг забезпечує: 

а) Швидкий пошук клієнтів; 

б) Персоналізацію реклами; 

в) Вигорання цільової аудиторії; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

16. Причиною неефективності таргетингової реклами є: 

а) Правильно розрахований бюджет; 

б) Погано підібрана аудиторія; 

в) Аналіз результатів; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

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

а) Кросспостинг; 

б) Таргетингова реклама; 

в) Реклама в спільнотах; 

г) Ретаргетинг. 

 

18. До якої групи програм відносяться Форумок, Plibber, Telega, Twite ? 

а) Створення таргетингової реклами; 

б) Біржі реклами; 

в) Формування SMM-стратегії; 

г) Формування контент-плану. 
 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

 

Проект № 5. Моніторинг соціальних мереж 

 

Завдання 

1. Обрати бренд. Визначити завдання для моніторингу, обравши 

відповідні платформи () та здійснити автоматичний моніторинг (за 

допомогою одного з сервісів: LOOQME, Seesmic, Socialbakers, 

Socialpointer, Peerlndex, PostRank, HowsSciable, Twitalyzer, WildFire, 

Socialpointer, Peerlndex, PostRank, Trackur, Kurrently, HowsSciable) та 

ручний моніторинг, заповнивши таблицю з позитивними та 



негативними відгуками. Сформулювати короткі висновки за 

результатами проведеного моніторингу. 

2. Описати принципи роботи із біржею реклами для соціальних мереж. 

 
Група Біржа реклами 

1 

LiveDune 

Sociate 

LabelUP 

Publicfast 

Commenter 

2 

SocialHammer 

Epicstars 

Plibber 

Adstamer 

Deal Way 

3 

Socialtask 

Forumok 

Prospero 

Vktarget 

Linkbuilder 

4 

Telega.in 

Crowdlinks 

AdMost 

Buzz.im 

Barzha.top 

5 

Commenter 

FPSHUNTER 

Sociate 

SocialHammer 

Forumok 

6 

Вибум 

PROLOG.YT 

Crowdlinks 

ComBot 

SpellFeed.com 

7 

LiveDune 

Adstamer 

PROLOG.YT 

Блогун 

Publicfast 

 

Бланк для відповідей: 

 
 Прізвище 

та ім’я 

студента 

Бренд 

(посилання 

на сторінку 

у мережі) 

Сервіс 

моніторингу 

(назва, коротка 

характеристика) 

Позитивні 

відгуки 

Негативні 

відгуки 

Висновки за 

результатами 

моніторингу 

Біржа 

реклами 

1        



2        

3        

4        

5        

 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів, проектів; 

презентація виконаних завдань, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

1. Губанов Д. Социальные сети. Модели информационного влияния, 

управления и противоборства. / Губанов Д., Чхартишвили А., Новиков Д. 

М.: Физматлит, 2010. 228 с. 

2. Данько Ю. Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси і 

мінуси / Ю. Данько // Сучасне суспільство. 2012. Вип. 2. С. 179-184. 

3. Ермолова Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter, 

Google+ / Н. Ермолова. М. : Альпина Паблишер, 2013. 357 с. 

4. Кеннеди Д. Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум. Изд.: Альпина 

Паблишер, 2017. 344 с. 

5. Кремнёв Д. Продвижение в социальных сетях. СПб: Сеть, 2011. 160 с. 

6. Серновиц Э. Сарафанный маркетинг. Как умные компании заставляют о 

себе говорить. ООО "Манн, Иванов и Фербер", 2012. 339 с. 

7. Филина О. Facebook-эффект для бизнеса и самопиара. Опыт человека, 

который собрал более 10 миллионов лайков. Книга-тренинг. / Филина О. 

Эксмо, 2015. 256 с. 

8. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. / Халилов Д. 2-е изд. М. : 

Манн,. Иванов и Фербер, 2014. 240 с.  

 

Інтернет ресурси:  

1. 5 правил ведения бизнеса в социальных сетях на примере Facebook 

[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kokh.ru/5-pravil-

vedeniya-biznesa-v-socialnyx-setyax-na-primere-facebook/ 

2. 6 Facebook-метрик, которые необходимо отслеживать [Електроний 

ресурс]. - Режим доступу: https://www.likeni.ru/analytics/6-facebook-metrik-

kotorye-neobkhodimo-otslezhivat/ 

3. Как построить SMM-стратегию: пошаговый план продвижения в 

социальных сетях [Електроний ресурс]. - Режим доступу: 

https://texterra.ru/blog/kak-postroit-smm-strategiyu-poshagovyy-plan-

prodvizheniya-v-sotsialnykh-setyakh.html 

4. Как провести аналитику Instagram-аккаунта? [Електроний ресурс]. - Режим 

доступу: https://supa.ru/blog/posts/kak-proviesti-analitiku-instagram-akkaunta 



5. Социальные сети для ведения и продвижения бизнеса [Електроний 

ресурс]. - Режим доступу: http://vseproip.com/biznes-ip/maluy/ socialnye-

seti-dlya-biznesa.html 

6. Стадный инстинкт: как работает бизнес в социальных сетях и насколько 

велик этот рынок?  [Електроний ресурс]. - Режим доступу: 

https://ageyenko.ua/ business/ 2016/05/24/stadnyj-instinkt-kak-rabotaet-biznes-

v-sotsialnyh-setjah-i-naskolko-velik-etot-rynok/ 

7. Сценарии поведения бизнеса в социальных сетях [Електроний ресурс]. - 

Режим доступу: https://webpromoexperts. com.ua/blog/socialnye-seti-ne-

prodayut/ 

8. Топ-10 сервісів для моніторингу соцмереж. [Електроний ресурс]. - Режим 

доступу: https://blogchain.com.ua/top-10-servisiv-dlia-monitoringy-socmerej/ 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, проектор.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного семінар-

ського заняття. 

 

1. SMM-стратегія. 

2. Методи SMM просування. 

3. Аутсорсинг SMM. 

 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 



План семінарського заняття № 6 

 

Тема № 6. SMM-стратегії та інструменти просування в соціальних мережах 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Мета і завдання семінарського заняття: з’ясувати зміст понять SMM, 

SMM-стратегія та SMM-кампанія; ознайомитися із способами курування 

контенту; розглянути принципи побудови SMM-стратегії та інструменти 

просування в соціальних мережах. 

 

Завданнями семінарського заняття є: 

 опрацювання основного навчального матеріалу із поданих тем; 

 аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на 

семінарське заняття; 

 формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної 

тематики; 

 виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних 

знань; 

 оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з 

метою подальшого стимулювання їхньої навчальної активності 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінарського заняття: 

1. Наведіть визначення поняття Social Media Marketing (SMM)? 

2. Які основні вимоги висувають до SMM-фахівця? 

3. Зі скількох кроків складається SMM-стратегія? Які вони? 

4. Що є завданнями в SMM? 

5. Яка тактика спілкування використовується в SMM? 

6. За допомогою чого можна досягнути ефективної контент-кампанії? 

7. Для чого потрібний контент-план? 

8. Як створити контент-план? 

9. Назвіть типи курування контенту. 

10. Які є способи курування контенту? 

11. Назвіть правила курування контенту. 

12. Як оптимізувати контент? 

13. Що розуміють під конверсією користувачів соціальних мережах? 

14. Як виміряти результати просування у соціальній мережі? 

15. Назвіть методи SMM просування. 

16. Які методи просування називають білими? 

17. Чому методи просування називають чорними? 

18. Як захиститися від чорного SMM? 

19. Для чого призначений аутсорсинг SMM? 

20. Навіщо віддавати SMM на аутсорсинг? 

21. Як скласти бюджет на SMM-кампанію? 



22. Від чого залежить вартість SMM розкрутки? 

23. Де шукати ідеї для постів в соціальних мережах? 

24. Де планувати і аналізувати SMM активність? 

25. Де планувати і готувати SMM контент? 

26. Де брати картинки і шаблони для SMM? 

27. Де аналізувати SMM активність? 

28. Де запускати рекламу і промо контенту? 

 

План семінарського заняття: 

1. SMM-стратегія. 

2. Методи SMM просування. 

3. Аутсорсинг SMM. 

4. Вартість SMM розкрутки. 

5. Як самому навчитися SMM. 

6. Інструменти просування в соціальних мережах. 

7. Тренди в SMM.  

 

 

Тестові завдання: 

 

1. 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. 

 

2. SMM-фахівець повинен володіти навичками щодо: 

а) Розробки стратегії для написання контент-плану; 

б) PR в Інтернеті; 

в) Аналітики соціальних мереж; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

3. SMM-просування повинно починатися з: 

а) Постановки чітких цілей; 

б) Визначення цільової аудиторії; 

в) Вибору тактики спілкування в соціальній мережі. 

г) Формування рекламних матеріалів. 

 

4. Цілі просування в мережах (SMM) поділяються на: 

а) Економічні та соціальні; 

б) Комунікативні та економічні; 

в) Комунікативні та інтерактивні; 



г) Соціально-економічні та фінансові.  

 

5. Якому критерію не відповідають завдання в SMM? 

а) Конкретність; 

б) Досяжність; 

в) Терміновість; 

г) Альтернативність. 

 

6. Ефективність контент-кампанії залежить від: 

а) Курування популярних матеріалів у соціальній мережі; 

б) Комбінування різних типів контенту; 

в) Стимулювання користувачів створювати контент; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

7. 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. 

 

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

а) Запустити таргетингову рекламу; 

б) Визначити кількість постів у день та час їх публікації; 

в) Репостити матеріали в соціальних мережах; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

9. Який тип курування контенту передбачає безперервний збір безлічі постів 

або статей по темі, щоб привернути увагу до більш великого тренду? 

а) Вертикальна проекція 

б) Хронологія; 

в) Агрегація; 

г) Дистиляція. 

 

10. Способом курування контенту є: 

а) Резюмування; 

б) Цитування; 

в) Провокація; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

11. До якої групи відносяться Scoop.it, Quora, ContentGems, Trap.it? 

а) Створення таргетингової реклами; 

б) Інструменти відбору контенту; 

в) Формування SMM-стратегії; 

г) Формування контент-плану. 

 



12. Для оптимізації контенту необхідно: 

а) Писати «чіпляючі» заголовки; 

б) Забезпечити видимість контенту для пошукових систем; 

в) Використовувати заклики до дії; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

13. Корисні для бізнесу цільові дії, вчинені користувачами – це: 

а) Конверсії; 

б) Коментарі; 

в) Репости; 

г) Здійснена покупка. 

 

14. Таргетингова реклама відноситься до: 

а) Білих методів SMM просування; 

б) Сірих методів SMM просування; 

в) Чорних методів SMM просування; 

г) Немає правильної відповіді. 

 

15. Спам в коментарях відноситься до: 

а) Білих методів SMM просування; 

б) Сірих методів SMM просування; 

в) Чорних методів SMM просування; 

г) Немає правильної відповіді. 

 

16. Застосування автоматичних програм для накрутки лайків відноситься до: 

а) Білих методів SMM просування; 

б) Сірих методів SMM просування; 

в) Чорних методів SMM просування; 

г) Немає правильної відповіді. 
 

 
 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

 

Проект № 6. Визначення цільової айдиторії бренду 

 

Завдання 

1. Обрати бренд.  

2. Визначити методом 5W (1. What (що) – опис конкретних властивостей 

товару/послуг; 2. Who (хто) – характеристика потенційного клієнта; 3. 

Why (чому) – чим керується споживач при виборі товару або послуги; 

4. When (коли) – час здійснення покупки; 5. Where (де) – місце продажу 

товару/послуг.) для нього цільову аудиторію. 

3. Сформулювати характеристики цільової аудиторії: демографічні (стать, 

вік, наявність дітей, сімейний стан, освіта, професія); географічні 



(регіон, клімат, чисельність населення, інфраструктура, ЗМІ); 

економічні (місце роботи/її відсутність, рівень доходу); мотиваційні 

(причина покупки, способи її здійснення); психологічні (характер, тип 

мислення, життєва позиція, смаки, спосіб життя). 

 

 

Бланк для відповідей: 

 
 Прізвище 

та ім’я 

студента 

Бренд 

(посилання 

на сторінку 

у мережі) 

What? 

Що за 

товар/ 

послуга? 

Where? 

Де клієнт 

купує 

товар? 

Why? 

Чому клієнт 

повинен 

користуватися 

товаром/ 

послугою? 

Who? 

Хто клієнт? 

When? 

В який 

момент 

робить 

покупку? 

1        

Характеристики ЦА 

Демогра-

фічні 

Геогра-

фічні 

Економічні Мотива-

ційні  

Психо-

логічні 

     

     

 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів, проектів; 

презентація виконаних завдань, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

1. Губанов Д. Социальные сети. Модели информационного влияния, 

управления и противоборства. / Губанов Д., Чхартишвили А., Новиков Д. 

М.: Физматлит, 2010. 228 с. 

2. Данько Ю. Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси і 

мінуси / Ю. Данько // Сучасне суспільство. 2012. Вип. 2. С. 179-184. 

3. Ермолова Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter, 

Google+ / Н. Ермолова. М. : Альпина Паблишер, 2013. 357 с. 

4. Кеннеди Д. Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум. Изд.: Альпина 

Паблишер, 2017. 344 с. 

5. Кремнёв Д. Продвижение в социальных сетях. СПб: Сеть, 2011. 160 с. 

6. Серновиц Э. Сарафанный маркетинг. Как умные компании заставляют о 

себе говорить. ООО "Манн, Иванов и Фербер", 2012. 339 с. 

7. Филина О. Facebook-эффект для бизнеса и самопиара. Опыт человека, 

который собрал более 10 миллионов лайков. Книга-тренинг. / Филина О. 

Эксмо, 2015. 256 с. 



8. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. / Халилов Д. 2-е изд. М. : 

Манн,. Иванов и Фербер, 2014. 240 с.  

 

Інтернет ресурси:  

1. 5 правил ведения бизнеса в социальных сетях на примере Facebook 

[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kokh.ru/5-pravil-

vedeniya-biznesa-v-socialnyx-setyax-na-primere-facebook/ 

2. 6 Facebook-метрик, которые необходимо отслеживать [Електроний 

ресурс]. - Режим доступу: https://www.likeni.ru/analytics/6-facebook-metrik-

kotorye-neobkhodimo-otslezhivat/ 

3. Как построить SMM-стратегию: пошаговый план продвижения в 

социальных сетях [Електроний ресурс]. - Режим доступу: 

https://texterra.ru/blog/kak-postroit-smm-strategiyu-poshagovyy-plan-

prodvizheniya-v-sotsialnykh-setyakh.html 

4. Как провести аналитику Instagram-аккаунта? [Електроний ресурс]. - Режим 

доступу: https://supa.ru/blog/posts/kak-proviesti-analitiku-instagram-akkaunta 

5. Социальные сети для ведения и продвижения бизнеса [Електроний 

ресурс]. - Режим доступу: http://vseproip.com/biznes-ip/maluy/ socialnye-

seti-dlya-biznesa.html 

6. Стадный инстинкт: как работает бизнес в социальных сетях и насколько 

велик этот рынок?  [Електроний ресурс]. - Режим доступу: 

https://ageyenko.ua/ business/ 2016/05/24/stadnyj-instinkt-kak-rabotaet-biznes-

v-sotsialnyh-setjah-i-naskolko-velik-etot-rynok/ 

7. Сценарии поведения бизнеса в социальных сетях [Електроний ресурс]. - 

Режим доступу: https://webpromoexperts. com.ua/blog/socialnye-seti-ne-

prodayut/ 

8. Топ-10 сервісів для моніторингу соцмереж. [Електроний ресурс]. - Режим 

доступу: https://blogchain.com.ua/top-10-servisiv-dlia-monitoringy-socmerej/ 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, проектор.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного семінар-

ського заняття. 

 

1. Основні метрики і KPI в інтернет-маркетингу.  

2. Сервіси відслідковування активності у соціальних мережах. 

 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 



План семінарського заняття № 7 

 

Тема № 7. Ефективність роботи в соціальних мережах 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Мета і завдання семінарського заняття: розглянути  основні метрики та 

КРІ-показники інтернет-маркетингу; проаналізувати функціонал аналітичних 

сервісів для різних соціальних мереж. 

 

Завданнями семінарського заняття є: 

 опрацювання основного навчального матеріалу із поданих тем; 

 аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на 

семінарське заняття; 

 формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної 

тематики; 

 виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних 

знань; 

 оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з 

метою подальшого стимулювання їхньої навчальної активності 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінарського заняття: 

1. Назвіть метрики Facebook . 

2. Якими показниками оцінюється ефективність роботи у соціальних 

мережах? 

3. Який зміст показника Залученість? 

4. Який зміст показника Охопленість? 

5. Як оцінити якість SMM-трафіку? 

6. Що таке якість зворотного зв’язку? 

7. Зміст показника Показник клікабельності рекламних оголошень. 

8. Що таке конверсія? 

9. Якими метриками оцінюється ефективність роботи в Instagram? 

10. Як здійснити аналітику Instagram-аккаунта? 

11. Яким чином подивитися статистику сторінок Facebook? 

 

План семінарського заняття: 

1. Основні метрики і KPI в інтернет-маркетингу.  

2. Метрики Facebook.   

3. Ключові метрики Instagram.  

4. Статистика сторінок Facebook.  

5. Аналітика Instagram-аккаунта  

 

 



Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

 

Проект № 6. Показники ефективності SMM діяльності 

 

Завдання 

1. Обрати бренд. Оцінити емоційний показник ефективності SMM 

діяльності, проаналізувавши основні показники ефективності: відмітки 

“Мені подобається”, коментарі, транзакційні коментарі, участь у акціях 

та конкурсах, контент споживачів. Сформулювати короткі висновки за 

результатами оцінки ефективності SMM кампанії. 

 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів, проектів; 

презентація виконаних завдань, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

1. Губанов Д. Социальные сети. Модели информационного влияния, 

управления и противоборства. / Губанов Д., Чхартишвили А., Новиков Д. 

М.: Физматлит, 2010. 228 с. 

2. Данько Ю. Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси і 

мінуси / Ю. Данько // Сучасне суспільство. 2012. Вип. 2. С. 179-184. 

3. Ермолова Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter, 

Google+ / Н. Ермолова. М. : Альпина Паблишер, 2013. 357 с. 

4. Кеннеди Д. Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум. Изд.: Альпина 

Паблишер, 2017. 344 с. 

5. Кремнёв Д. Продвижение в социальных сетях. СПб: Сеть, 2011. 160 с. 

6. Серновиц Э. Сарафанный маркетинг. Как умные компании заставляют о 

себе говорить. ООО "Манн, Иванов и Фербер", 2012. 339 с. 

7. Филина О. Facebook-эффект для бизнеса и самопиара. Опыт человека, 

который собрал более 10 миллионов лайков. Книга-тренинг. / Филина О. 

Эксмо, 2015. 256 с. 

8. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. / Халилов Д. 2-е изд. М. : 

Манн,. Иванов и Фербер, 2014. 240 с.  

 

Інтернет ресурси:  

1. 5 правил ведения бизнеса в социальных сетях на примере Facebook 

[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kokh.ru/5-pravil-

vedeniya-biznesa-v-socialnyx-setyax-na-primere-facebook/ 

2. 6 Facebook-метрик, которые необходимо отслеживать [Електроний 

ресурс]. - Режим доступу: https://www.likeni.ru/analytics/6-facebook-metrik-

kotorye-neobkhodimo-otslezhivat/ 

3. Как построить SMM-стратегию: пошаговый план продвижения в 

социальных сетях [Електроний ресурс]. - Режим доступу: 



https://texterra.ru/blog/kak-postroit-smm-strategiyu-poshagovyy-plan-

prodvizheniya-v-sotsialnykh-setyakh.html 

4. Как провести аналитику Instagram-аккаунта? [Електроний ресурс]. - Режим 

доступу: https://supa.ru/blog/posts/kak-proviesti-analitiku-instagram-akkaunta 

5. Социальные сети для ведения и продвижения бизнеса [Електроний 

ресурс]. - Режим доступу: http://vseproip.com/biznes-ip/maluy/ socialnye-

seti-dlya-biznesa.html 

6. Стадный инстинкт: как работает бизнес в социальных сетях и насколько 

велик этот рынок?  [Електроний ресурс]. - Режим доступу: 

https://ageyenko.ua/ business/ 2016/05/24/stadnyj-instinkt-kak-rabotaet-biznes-

v-sotsialnyh-setjah-i-naskolko-velik-etot-rynok/ 

7. Сценарии поведения бизнеса в социальных сетях [Електроний ресурс]. - 

Режим доступу: https://webpromoexperts. com.ua/blog/socialnye-seti-ne-

prodayut/ 

8. Топ-10 сервісів для моніторингу соцмереж. [Електроний ресурс]. - Режим 

доступу: https://blogchain.com.ua/top-10-servisiv-dlia-monitoringy-socmerej/ 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, проектор.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного семінар-

ського заняття. 

 

1. Сервіси відслідковування активності у соціальних мережах. 

 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 



 

 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Методи оцінювання знань студентів: поточний контроль, оцінка за 

індивідуальне завдання та виконану самостійну роботу, підсумковий моду-

льний контроль. 

Бали студентам нараховуються за: 

1. здачу проектів на семінарських заняттях, 

2. виконання самостійних робіт та індивідуального завдання, 

3. написання контрольної модульної роботи. 

Оцінювання рівня знань студентів на лабораторних заняттях проводиться 

за 5-ти бальною шкалою (від 1 до 5 балів). 

Порядок вивчення та оцінювання дисципліни доводиться до відома 

студентів протягом семестру. 

 

Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань 

студентів 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 
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1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

- розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; 

- повний перелік необхідних для розкриття змісту питання 

категорій та правильне розкриття їх змісту;  

- здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки і 

узагальнення; 

- уміння користуватись методами наукового аналізу економічних 

явищ, процесів і характеризувати їх риси та форми виявлення; 

- демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

- використання актуальних фактичних та статистичних даних, 

матеріалів останніх подій в економічній, інформаційний, 

інформатизаційній та політичній сфері в країні та за її межами; 

- знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, 

міжнародних та міждержавних угод, обов’язкове посилання на них 

під час розкриття питань; 

5 

- при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними 

вимогами, все ж таки студентом допущені помилки під час 

використання цифрового матеріалу, посилання на конкретні 

історичні періоди та факти, неточності у формулюванні термінів і 

категорій, проте з допомогою викладача він швидко орієнтується і 

знаходить правильні відповіді; 

4 



 

 

 

- порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття 

хоча б одного з пунктів, указаних вище (якщо він потрібний для 

вичерпного розкриття питання); 

- одночасно мають місце обидва типи недоліків, які окремо 

характеризують критерії оцінки «добре»; 

- відповідь малообґрунтована, неповна; 

- студент не знайомий з законодавчими матеріалами, матеріалами 

сучасних публікацій із загальноекономічних питань, питань 

інформатизації, питань соціальних медіа тощо; 

- студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та 

виправити свої помилки; 

- порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття 

двох з пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного 

розкриття питання); 

3 

- одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які окремо 

характеризують критерії оцінки «задовільно»; 

- у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені 

висновки не відповідають загальноприйнятим, хибні; 

- допущені грубі помилки і студент не може їх виправити; 

- порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття 

трьох чи більше пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для 

вичерпного розкриття питання); 

2 

- характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент 

неправильно зрозумів суть питання чи не знає правильної 

відповіді; 

- студент не готовий до заняття. 

0-1 
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