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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Предмет навчальної дисципліни
Предметом дисципліни “Бізнес у соціальних мережах” є
загальнотеоретичні положення, що розкривають особливості виникнення та
функціонування соціальних мереж як майданчиків для розгортання та
підтримки бізнес-проектів.

Мета навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни “Бізнес у соціальних мережах” –
сформувати у студентів необхідний обсяг теоретичних і практичних знань
про механізми успішного просування бізнесу в соціальних мережах.
Основні завдання
Основні завдання дисципліни “Бізнес у соціальних мережах” –
сприяння оволодінню студентами навичками організації бізнесу в
соціальних мережах; вивчення механізмів просування бізнесу в соціальних
мережах; формування знань щодо оцінки ефективності роботи в соціальній
мережі; вивчення принципів побудови SMM-стратегії.
Вимоги до знань і умінь
Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:
а) знати
 що таке соціальна мережа, які є соціальні мережі, які функції
вони виконують, що означає управляти соціальною мережею;
 переваги роботи в соціальній мережі;
 інтереси бізнесу і можливості його розвитку в соціальних
мережах;
 основні соціальні мережі, в яких можна ефективно побудувати
бізнес;
 способи просування в соціальних мережах;
 критичні помилки, яких можна припуститись при просуванні в
соціальних мережах;
 формули продажного копірайтингу;
б) уміти
 володіти технологією роботи у Facebook, Instagram, Telegram,
YouTube;
 створювати стратегії просування в соціальних мережах;
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визначати головні завдання кампанії просування;
вибирати майданчики в соціальних мережах для просування
бізнесу, на яких сконцентровані потенційні клієнти;
створювати і розвивати групи в соціальних мережах;
визначати особливості поведінки цільової аудиторії;
організовувати ефективні рекламні кампанії, акції;
аналізувати показники ефективності роботи в соціальних
мережах;
оцінювати ефективність роботи в соціальній мережі;
відрізняти аудиторію соціальних мереж і методи роботи в кожній
з мереж;
писати продажні пости;
проводити самостійні дослідження соціальних мереж відповідно
до розробленої програми;
збирати і обробляти статистику Instagram-сторінки та Facebookсторінки.

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:
Назва рівня
сформованості вміння
1. Репродуктивний
2. Алгоритмічний
З. Творчий

Зміст критерію рівня сформованості вміння
Вміння відтворювати знання, передбачені даною
програмою
Вміння використовувати знання в практичній
діяльності при розв’язуванні типових ситуацій
Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань
та проблемних ситуацій

Навчальна програма складена на 3 кредити.
Форми контролю – проміжний модульний контроль, залік.
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Номер
теми
Тема 1.

Назва теми

Тема 3.

Феномен соціальних мереж
Інструменти підвищення активності користувачів у
соціальних мережах
Копірайтинг

Тема 4.

Соціальні мережі як бізнес-майданчик

Тема 5.

Створення сильного бізнес-бренду у соціальних мережах
SMM-стратегії та інструменти просування в соціальних
мережах
Ефективність роботи в соціальних мережах

Тема 2.

Тема 6.
Тема 7.

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМА 1. Феномен соціальних мереж
Поняття соціальної мережі. Теорія шести рукостискань. Теорія п’яти
кліків. Види та класифікація соціальних мереж. Функціонал соціальних
мереж. Користувачі соціальних мереж. Цікаві факти про соціальні мережі.
Небезпеки соціальних мереж. Безпека у соціальних мережах.
ТЕМА 2. Інструменти підвищення активності
користувачів у соціальних мережах
Активність користувачів у соціальних мережах. П’ять основних видів
контенту для соціальних мереж. Десять ідей для постів в соціальних
мережах, здатних активізувати користувачів. Механіки конкурсів і акцій в
соціальних мережах. Хештеги як спосіб активізації користувачів соціальних
медіа. Правила мережного етикету.
ТЕМА 3. Копірайтинг
Копірайтинг та його види. Особливості та правила написання постів.
Стилі написання текстів. Загальні недоліки рекламних текстів. Форматування та оформлення публікацій. Формули продажного копірайтингу.
Вимоги до копірайтерів.
ТЕМА 4. Соціальні мережі як бізнес-майданчик
Інтереси бізнесу і можливості в соціальних мережах. Використання
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соціальних мереж для пошуку роботи. Профіль у соціальній мережі як
резюме. Основні способи заробітку у соціальних мережах. Причини невдач
у роботі із соціальними мережами. Як вибрати платформу. Позитивні
результати, яких можна досягнути за рахунок просування в соціальних
мережах. Зарубіжний досвід використання соціальних мереж у власному
бізнесі.
ТЕМА 5. Створення сильного бізнес-бренду у соціальних мережах
Що просувати? Ефективні способи розкручування бізнесу у соціальних
мережах. Кроспостинг. Таргетинг. Особливості запуску таргетингової реклами. Ретаргетинг. Причини неефективності таргетингової реклами. Правильне просування бізнесу в соціальних мережах. Сучасні тренди просування
у соціальних мережах. Незвичайний бізнес у соціальних мережах.
ТЕМА 6. SMM-стратегії та інструменти просування в соціальних
мережах
Що таке SMM? SMM-фахівець. SMM-стратегія. Контент-план. Курування контенту. Типи і способи курування контенту. Правила успішного
курування контенту. Інструменти підбору контенту. Методи SMM просування. Аутсорсинг SMM. Бюджет на SMM-кампанію. Вартість SMM розкрутки. Як самому навчитися SMM. Інструменти просування в соціальних
мережах. Тренди в SMM.
ТЕМА 7. Ефективність роботи в соціальних мережах
Основні метрики і KPI в інтернет-маркетингу. Метрики Facebook.
Ключові метрики Instagram. Сервіси відслідковування активності у
соціальних мережах. Статистика сторінок Facebook. Аналітика Instagramаккаунта.
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3.
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