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ЛЬВІВ 2020

Конспект лекції № 1
Тема № 1. Феномен соціальних мереж.
Мета лекції: розкрити основні положення теми; розглянути принципи
роботи соціальних мереж та ознайомитись із функціональними можливостями.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

План лекції
Поняття соціальної мережі.
Види та класифікація соціальних мереж.
Функціонал соціальних мереж.
Користувачі соціальних мереж.
Цікаві факти про соціальні мережі.
Небезпеки соціальних мереж.
Безпека у соціальних мережах.

Опорні поняття: соціальна мережа, класифікація, теорія
рукостискань, теорія п’ять кліків, функціонал соціальних мереж.

1.

2.
3.
4.

5.

шести

Інформаційні джерела:
Основна та допоміжна література:
Губанов Д. Социальные сети. Модели информационного влияния,
управления и противоборства. / Губанов Д., Чхартишвили А., Новиков Д.
М.: Физматлит, 2010. 228 с.
Данько Ю. Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси і
мінуси / Ю. Данько // Сучасне суспільство. 2012. Вип. 2. С. 179-184.
Ермолова Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter,
Google+ / Н. Ермолова. М. : Альпина Паблишер, 2013. 357 с.
Филина О. Facebook-эффект для бизнеса и самопиара. Опыт человека,
который собрал более 10 миллионов лайков. Книга-тренинг. / Филина О.
Эксмо, 2015. 256 с.
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-pravilvedeniya-biznesa-v-socialnyx-setyax-na-primere-facebook/
2. Как построить SMM-стратегию: пошаговый план продвижения в
социальных сетях [Електроний ресурс]. - Режим доступу:
https://texterra.ru/blog/kak-postroit-smm-strategiyu-poshagovyy-planprodvizheniya-v-sotsialnykh-setyakh.html
3. Социальные сети для ведения и продвижения бизнеса [Електроний
ресурс]. - Режим доступу: http://vseproip.com/biznes-ip/maluy/socialnyeseti-dlya-biznesa.html
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4. Социальный бизнес с компанией NU SKIN [Електроний ресурс]. - Режим
доступу:
https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/social-mediaguidelines/ social- media-guidelines-ru.pdf
5. 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-biznesv-sotsialnyh-setjah-i-naskolko-velik-etot-rynok/
6. Сценарии поведения бизнеса в социальных сетях [Електроний ресурс]. Режим доступу: https://webpromoexperts.com.ua/blog/socialnye-seti-neprodayut/
7. ТОП-4 проверенных метода заработка в социальных сетях [Електроний
ресурс]. - Режим доступу: https://arena.ua/2017/07/17/top-4-proverennyhmetoda-zarabotka-v-sotsialnyh-setyah-kotorye-vam-po-plechu/.
Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор,
мультимедійна презентація.
ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
Роздатковий матеріал у викладача
Загальний висновок за темою лекції
1. При правильному підході до користування соціальними мережами,
більшість небезпек усуваються. Соціальні мережі — це великий
інформаційний та культурний прорив, але в роботі з будь-якими
платформами слід дотримуватися обережності.
2. Безумовно, соціальні мережі набули останнім часом неймовірної
популярності. Це явище неоднозначне, але ж неоднозначно завжди
ставляться до всього нового. Їхні прихильники стверджують, що вони
несуть суцільний позитив, їхні опоненти вважають, що негатив, але
правда десь посередині.
Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного
опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського заняття за
темою лекції.
1.
2.

Українські соціальні мережі та їх перспективи.
Популярність соціальних мереж серед населення України.
Укладач: ____________
(підпис)

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

Конспект лекції № 2
Тема № 1. Інструменти підвищення активності користувачів у соціальних
мережах
Мета лекції: розкрити основні положення теми; розглянути основні
інструменти забезпечення
активності користувачів у різних соціальних
мережах.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

План лекції
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.

Опорні поняття: активність, тип контенту, довжина тексту, оформлення
посту, конкурси та акції в соціальних мережах, хештег, мережевий етикет.

1.

2.
3.
4.

5.

Інформаційні джерела:
Основна та допоміжна література:
Губанов Д. Социальные сети. Модели информационного влияния,
управления и противоборства. / Губанов Д., Чхартишвили А., Новиков Д.
М.: Физматлит, 2010. 228 с.
Данько Ю. Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси і
мінуси / Ю. Данько // Сучасне суспільство. 2012. Вип. 2. С. 179-184.
Ермолова Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter,
Google+ / Н. Ермолова. М. : Альпина Паблишер, 2013. 357 с.
Филина О. Facebook-эффект для бизнеса и самопиара. Опыт человека,
который собрал более 10 миллионов лайков. Книга-тренинг. / Филина О.
Эксмо, 2015. 256 с.
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-pravilvedeniya-biznesa-v-socialnyx-setyax-na-primere-facebook/
2. Как построить SMM-стратегию: пошаговый план продвижения в
социальных сетях [Електроний ресурс]. - Режим доступу:
https://texterra.ru/blog/kak-postroit-smm-strategiyu-poshagovyy-planprodvizheniya-v-sotsialnykh-setyakh.html
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3. Социальные сети для ведения и продвижения бизнеса [Електроний
ресурс]. - Режим доступу: http://vseproip.com/biznes-ip/maluy/socialnyeseti-dlya-biznesa.html
4. Социальный бизнес с компанией NU SKIN [Електроний ресурс]. - Режим
доступу:
https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/social-mediaguidelines/ social- media-guidelines-ru.pdf
5. 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-biznesv-sotsialnyh-setjah-i-naskolko-velik-etot-rynok/
6. Сценарии поведения бизнеса в социальных сетях [Електроний ресурс]. Режим доступу: https://webpromoexperts.com.ua/blog/socialnye-seti-neprodayut/
7. ТОП-4 проверенных метода заработка в социальных сетях [Електроний
ресурс]. - Режим доступу: https://arena.ua/2017/07/17/top-4-proverennyhmetoda-zarabotka-v-sotsialnyh-setyah-kotorye-vam-po-plechu/.
Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор,
мультимедійна презентація.
ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
Роздатковий матеріал у викладача
Загальний висновок за темою лекції
1. Соціальні мережі - це майданчик для розвитку бізнесу. Тут можна
прорекламувати інтернет-магазин, студію веб-дизайну тощо. Реклама
може бути спрямована на цільову аудиторію і про бізнес дізнаються
люди, яких могли б зацікавити саме ця продукція або послуги. Тут можна
відшукати нових клієнтів, примножити лояльність постійних покупців.
2. Соціальні мережі можуть принести багато користі. Але зловживання
соціальними мережами може привести до залежності, втрати уваги, трати
часу, відчуження і отупіння. Соціальні мережі - це і добре і погано.
3. Що потрапило в інтернет, залишається в інтернеті. Згодом соціальні
мережі перетворяться в величезні архіви, що зберігають інформацію про
життя минулих десятиліть.
Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного
опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського заняття за
темою лекції.
1.
Сервіси для підбору хештегів.
2.
Як ефективно використовувати хештеги.
Укладач: ____________
(підпис)

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

Конспект лекції № 3
Тема № 3. Копірайтинг
Мета лекції: розкрити основні положення теми; розглянути особливості
та правила написання постів у соціальних мережах; окреслити вимоги до
форматування та оформлення публікацій; навести приклади копірайтингу для
продажів.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

План лекції
Копірайтинг та його види.
Особливості та правила написання постів. Стилі написання текстів.
Недоліки рекламних текстів.
Форматування та оформлення публікацій
Формули продажного копірайтингу.
Вимоги до копірайтерів.

Опорні поняття: копірайтинг, копірайтер, рерайтинг, емодзі, контент,
продажний копірайтинг.

1.

2.
3.
4.

5.

Інформаційні джерела:
Основна та допоміжна література:
Губанов Д. Социальные сети. Модели информационного влияния,
управления и противоборства. / Губанов Д., Чхартишвили А., Новиков Д.
М.: Физматлит, 2010. 228 с.
Данько Ю. Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси і
мінуси / Ю. Данько // Сучасне суспільство. 2012. Вип. 2. С. 179-184.
Ермолова Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter,
Google+ / Н. Ермолова. М. : Альпина Паблишер, 2013. 357 с.
Филина О. Facebook-эффект для бизнеса и самопиара. Опыт человека,
который собрал более 10 миллионов лайков. Книга-тренинг. / Филина О.
Эксмо, 2015. 256 с.
Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. / Халилов Д. 2-е изд. М. : Манн,
Иванов и Фербер, 2014. 240 с.

Інтернет ресурси:
1. 15 книг по копірайтингу завдяки яким ви станете писати цікавіше та
ефективніше.
[Електроний
ресурс].
Режим
доступу:
https://www.imena.ua/blog/15-books-copywriting/
2. 27 формул копирайтинга, которые позволят привлечь внимание
пользователей в социальных сетях. [Електроний ресурс]. - Режим доступу:
https://seo.skobeeff.ru/research/27-formul-kopiraytinga-kotoryie-pozvolyatprivlech-vnimanie-v-setyah/
3. 5 правил ведения бизнеса в социальных сетях на примере Facebook
[Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kokh.ru/5-pravilvedeniya-biznesa-v-socialnyx-setyax-na-primere-facebook/
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4. Социальные сети для ведения и продвижения бизнеса [Електроний
ресурс]. - Режим доступу: http://vseproip.com/biznes-ip/maluy/socialnye-setidlya-biznesa.html
5. Сценарии поведения бизнеса в социальных сетях [Електроний ресурс]. Режим доступу: https://webpromoexperts.com.ua/blog/socialnye-seti-neprodayut/
Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор,
мультимедійна презентація.
ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
Роздатковий матеріал у викладача
Загальний висновок за темою лекції
1. Ефективність рекламної кампанії в соціальних мережах залежить від
правильного вибору майданчика соцмедіа.
2. Будь-якому активному користувачеві популярних соціальних мереж
очевидно: при всій схожості функціоналу ВКонтакте відрізняється від
Facebook і Однокласників, Telegram - від WhatsApp, Youtube - від Vimeo і
т.д. Хороший копірайтер-маркетолог, знаючи про особливості кожної
популярної мережі (або месенджера), здатний не просто написати
відповідний для того або іншого каналу текст, але і пристосувати його під
конкретну цільову аудиторію.
3. У кожної соціальної мережі своя аудиторія, а значить, свої інтереси і
способи сприйняття інформації. Якщо всюди постити одні й ті ж пости і не
оптимізовувати їх під кожну соцмережу, то є велика ймовірність того, що
в якийсь мережі читати будуть менше їх читати.
Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного
опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою
лекції.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Види копірайтингу.
Яких правил потрібно дотримуватися при створенні постів?
Який помилок найчастіше допускають при написанні рекламних
текстів?
Які вимоги висувають до оформлення та форматування публікацій у
соціальних мережах?
Формули продажного копірайтингу.
Які вимоги висувають до копірайтерів?
Укладач: ____________
(підпис)

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

Конспект лекції № 4
Тема № 4. Соціальні мережі як бізнес-майданчик.
Мета лекції: розкрити основні положення теми; розглянути особливості
організації роботи соціальних мереж як бізнес-майданчика.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

План лекції
Інтереси бізнесу і можливості в соціальних мережах.
Використання 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 обрати платформу.
Позитивні результати, яких можна досягнути за рахунок просування в
соціальних мережах.
Зарубіжний досвід використання соціальних мереж у власному бізнесі.

Опорні поняття: активність, тип контенту, довжина тексту, оформлення
посту, конкурси та акції в соціальних мережах, хештег, мережевий етикет.

1.

2.
3.
4.

5.

Інформаційні джерела:
Основна та допоміжна література:
Губанов Д. Социальные сети. Модели информационного влияния,
управления и противоборства. / Губанов Д., Чхартишвили А., Новиков Д.
М.: Физматлит, 2010. 228 с.
Данько Ю. Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси і
мінуси / Ю. Данько // Сучасне суспільство. 2012. Вип. 2. С. 179-184.
Ермолова Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter,
Google+ / Н. Ермолова. М. : Альпина Паблишер, 2013. 357 с.
Филина О. Facebook-эффект для бизнеса и самопиара. Опыт человека,
который собрал более 10 миллионов лайков. Книга-тренинг. / Филина О.
Эксмо, 2015. 256 с.
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-pravilvedeniya-biznesa-v-socialnyx-setyax-na-primere-facebook/
2. Как построить SMM-стратегию: пошаговый план продвижения в
социальных сетях [Електроний ресурс]. - Режим доступу:
https://texterra.ru/blog/kak-postroit-smm-strategiyu-poshagovyy-planprodvizheniya-v-sotsialnykh-setyakh.html
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3. Социальные сети для ведения и продвижения бизнеса [Електроний
ресурс]. - Режим доступу: http://vseproip.com/biznes-ip/maluy/socialnye-setidlya-biznesa.html
4. Социальный бизнес с компанией NU SKIN [Електроний ресурс]. - Режим
доступу:
https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/social-mediaguidelines/ social- media-guidelines-ru.pdf
5. 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-biznesv-sotsialnyh-setjah-i-naskolko-velik-etot-rynok/
6. Сценарии поведения бизнеса в социальных сетях [Електроний ресурс]. Режим доступу: https://webpromoexperts.com.ua/blog/socialnye-seti-neprodayut/
7. ТОП-4 проверенных метода заработка в социальных сетях [Електроний
ресурс]. - Режим доступу: https://arena.ua/2017/07/17/top-4-proverennyhmetoda-zarabotka-v-sotsialnyh-setyah-kotorye-vam-po-plechu/.
Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор,
мультимедійна презентація.
ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
Роздатковий матеріал у викладача
Загальний висновок за темою лекції
1. Жоден сучасний сайт не буде успішним без взаємодії з соціальними
мережами.
2. Живий профіль фірми в соціальних мережах допоможе у створенні
позитивного образу бізнесу, підвищенні репутації, рівня довіри,
лояльності користувачів, що обов’язково збільшить і прибутки компанії.
Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного
опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою
лекції.
1.
2.

Переваги соціальних мереж для бізнесу.
Як правильно розпочати просування бізнесу в соціальних мережах.

Укладач: ____________
(підпис)

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

Конспект лекції № 5
Тема № 5. Створення сильного бізнес-бренду у соціальних мережах.
Мета лекції: розкрити основні положення теми; розглянути принципи та
підходи до створення сильного бізнес-бренду у соціальних мережах.

1.
2.
3.
4.

План лекції
Що просувати?
Ефективні способи розкручування бізнесу у соціальних мережах.
Сучасні тренди просування у соціальних мережах.
Незвичайний бізнес у соціальних мережах.
Опорні поняття: кросспостинг, таргетинг, ретаргетинг.

1.

2.
3.
4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Інформаційні джерела:
Основна та допоміжна література:
Губанов Д. Социальные сети. Модели информационного влияния,
управления и противоборства. / Губанов Д., Чхартишвили А., Новиков Д.
М.: Физматлит, 2010. 228 с.
Данько Ю. Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси і
мінуси / Ю. Данько // Сучасне суспільство. 2012. Вип. 2. С. 179-184.
Ермолова Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter,
Google+ / Н. Ермолова. М. : Альпина Паблишер, 2013. 357 с.
Филина О. Facebook-эффект для бизнеса и самопиара. Опыт человека,
который собрал более 10 миллионов лайков. Книга-тренинг. / Филина О.
Эксмо, 2015. 256 с.
Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. / Халилов Д. 2-е изд. М. :
Манн,. Иванов и Фербер, 2014. 240 с.
Інтернет ресурси:
5 правил ведения бизнеса в социальных сетях на примере Facebook
[Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kokh.ru/5-pravilvedeniya-biznesa-v-socialnyx-setyax-na-primere-facebook/
Как построить SMM-стратегию: пошаговый план продвижения в
социальных сетях [Електроний ресурс]. - Режим доступу:
https://texterra.ru/blog/kak-postroit-smm-strategiyu-poshagovyy-planprodvizheniya-v-sotsialnykh-setyakh.html
Социальные сети для ведения и продвижения бизнеса [Електроний
ресурс]. - Режим доступу: http://vseproip.com/biznes-ip/maluy/socialnye-setidlya-biznesa.html
Социальный бизнес с компанией NU SKIN [Електроний ресурс]. - Режим
доступу: https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/social-media-guide
lines/ social- media-guidelines-ru.pdf
Стадный инстинкт: как работает бизнес в социальных сетях и насколько
велик этот рынок?
[Електроний ресурс]. - Режим доступу:
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https://ageyenko.ua/business/ 2016/05/24/stadnyj-instinkt-kak-rabotaet-biznesv-sotsialnyh-setjah-i-naskolko-velik-etot-rynok/
6. Сценарии поведения бизнеса в социальных сетях [Електроний ресурс]. Режим доступу: https://webpromoexperts.com.ua/blog/socialnye-seti-neprodayut/
7. ТОП-4 проверенных метода заработка в социальных сетях [Електроний
ресурс]. - Режим доступу: https://arena.ua/2017/07/17/top-4-proverennyhmetoda-zarabotka-v-sotsialnyh-setyah-kotorye-vam-po-plechu/.
Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор,
мультимедійна презентація.
ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
Роздатковий матеріал у викладача
Загальний висновок за темою лекції
1. Робота, націлених і ретаргетингом можлива у всіх соціальних мережах. Є
тільки відмінності в форматах реклами.
2. Ретаргетинг - це ефективна реклама, яка допомагає не тільки збільшити
ваш дохід, а й зменшити витрати на «розкрутку».
3. Навряд чи сьогодні існує бізнес, який не можна було б позиціонувати через
соціальні мережі. Головне, правильно підібрати аудиторію, створювати
якісні пости з зображеннями і відео, використовувати продуманий
контент-план і не забувати радувати передплатників цікавими
активностями в своїх профілях і групах.
Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного
опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою
лекції.
1.
2.
3.

Особливості розміщення таргетингової реклами у різних соціальних
мережах
Ретаргетинг.
Тренди просування товарів і послуг у соціальних мережах.

Укладач: ____________
(підпис)

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

Конспект лекції № 6-7
Тема № 6. SMM-стратегії та інструменти просування в соціальних
мережах.
Мета лекції: розкрити основні положення теми; розглянути принципи
побудови SMM-стратегії та інструменти просування в соціальних мережах.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

План лекції
Що таке SMM?
SMM-стратегія.
Методи SMM просування.
Аутсорсинг SMM.
Вартість SMM розкрутки.
Як самому навчитися SMM.
Інструменти просування в соціальних мережах.
Тренди в SMM.

Опорні поняття: SMM-стратегія, курування, аутсорсинг, контент-план,
дестиляція, вертикальна проекція, чат-боти, доповнена реальність.

1.

2.
3.
4.

5.

Інформаційні джерела:
Основна та допоміжна література:
Губанов Д. Социальные сети. Модели информационного влияния,
управления и противоборства. / Губанов Д., Чхартишвили А., Новиков Д.
М.: Физматлит, 2010. 228 с.
Данько Ю. Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси і
мінуси / Ю. Данько // Сучасне суспільство. 2012. Вип. 2. С. 179-184.
Ермолова Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter,
Google+ / Н. Ермолова. М. : Альпина Паблишер, 2013. 357 с.
Филина О. Facebook-эффект для бизнеса и самопиара. Опыт человека,
который собрал более 10 миллионов лайков. Книга-тренинг. / Филина О.
Эксмо, 2015. 256 с.
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-pravilvedeniya-biznesa-v-socialnyx-setyax-na-primere-facebook/
2. Как построить SMM-стратегию: пошаговый план продвижения в
социальных сетях [Електроний ресурс]. - Режим доступу:
https://texterra.ru/blog/kak-postroit-smm-strategiyu-poshagovyy-planprodvizheniya-v-sotsialnykh-setyakh.html
3. Социальные сети для ведения и продвижения бизнеса [Електроний
ресурс]. - Режим доступу: http://vseproip.com/biznes-ip/maluy/socialnye-
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4.

5.

6.

7.

seti-dlya-biznesa.html
Социальный бизнес с компанией NU SKIN [Електроний ресурс]. - Режим
доступу: https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/social-media-guide
lines/ social- media-guidelines-ru.pdf
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-biznesv-sotsialnyh-setjah-i-naskolko-velik-etot-rynok/
Сценарии поведения бизнеса в социальных сетях [Електроний ресурс]. Режим доступу: https://webpromoexperts.com.ua/blog/socialnye-seti-neprodayut/
ТОП-4 проверенных метода заработка в социальных сетях [Електроний
ресурс]. - Режим доступу: https://arena.ua/2017/07/17/top-4-proverennyhmetoda-zarabotka-v-sotsialnyh-setyah-kotorye-vam-po-plechu/.

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор,
мультимедійна презентація.
ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
Роздатковий матеріал у викладача

1.

2.

3.

4.

Загальний висновок за темою лекції
Соціальні мережі − це не тільки створення групи, наповнення її
картинками і запрошення туди колег по роботі, це ваше обличчя, як і
сайт. Це додатковий канал продажів.
Контент-план допомагає заощадити час і, що більш важливо, позбавляє
від головного болю з пошуку матеріалів або ідей для посту в останню
хвилину.
Найбільша вигода курування контенту − це розтягнути маркетинговий
бюджет так, щоб не потрібно було створювати весь контент на
порожньому місці.
Правильне курування контенту допомагає створити статус експерта, щоб
підвищити імідж бренду, підвищити лояльність клієнтів і підвищити
актуальність і видимість в Інтернеті.

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного
опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського заняття за
темою лекції.
1.
Курування контенту.
2.
Аутсорсинг.
3.
Тренди в SMM.
Укладач: ____________
(підпис)

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

Конспект лекції № 8
Тема № 7. Ефективність роботи в соціальних мережах
Мета лекції: розкрити основні положення теми; розглянути основні
метрики та КРІ-показники інтернет-маркетингу; проаналізувати функціонал
аналітичних сервісів для різних соціальних мереж.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

План лекції
Основні метрики і KPI в інтернет-маркетингу.
Метрики Facebook.
Ключові метрики Instagram.
Сервіси відслідковування активності у соціальних мережах.
Статистика сторінок Facebook.
Аналітика Instagram-аккаунта.

Опорні поняття: метрика, КРІ, статистика, аналітика ефективності,
Facebook-метрики, Instagram-метрики, сервіс аналітики, конверсія.

1.

2.
3.
4.

5.

1.

2.

3.
4.

Інформаційні джерела:
Основна та допоміжна література:
Губанов Д. Социальные сети. Модели информационного влияния,
управления и противоборства. / Губанов Д., Чхартишвили А., Новиков Д.
М.: Физматлит, 2010. 228 с.
Данько Ю. Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси і
мінуси / Ю. Данько // Сучасне суспільство. 2012. Вип. 2. С. 179-184.
Ермолова Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter,
Google+ / Н. Ермолова. М. : Альпина Паблишер, 2013. 357 с.
Филина О. Facebook-эффект для бизнеса и самопиара. Опыт человека,
который собрал более 10 миллионов лайков. Книга-тренинг. / Филина О.
Эксмо, 2015. 256 с.
Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. / Халилов Д. 2-е изд. М. :
Манн,. Иванов и Фербер, 2014. 240 с.
Інтернет ресурси:
6 Facebook-метрик, которые необходимо отслеживать [Електроний
ресурс]. - Режим доступу: https://www.likeni.ru/analytics/6-facebook-metrikkotorye-neobkhodimo-otslezhivat/
Как оценить эффективность рекламы в Instagram: ТОП 3 показателя + 5
способов. [Електроний ресурс]. - Режим доступу: https://conversion.su/blog/
pokazateli-effektivnosti-instagrama/
Как провести аналитику Instagram-аккаунта? [Електроний ресурс]. - Режим
доступу: https://supa.ru/blog/posts/kak-proviesti-analitiku-instagram-akkaunta
Огляд методів аналітики в Instagram: метрики, інструменти, поради
Електроний ресурс]. - Режим доступу: https://www.bizmaster.xyz/2019/03/
oglyad-metodiv-analityky-v-instagram-metryky-instrumenty-porady.html
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5. Статистика Инстаграм: 5 метрик для продвижения аккаунта в 2019
[Електроний ресурс]. - Режим доступу: https://rusability.ru/internetmarketing/statistika-instagram-5-metrik-dlya-prodvizheniya-akkaunta-v-2019/
Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор,
мультимедійна презентація.
ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
Роздатковий матеріал у викладача

1.

2.
3.

4.

Загальний висновок за темою лекції
Ключові показники ефективності (англ. Key Performance Indicators, KPI) –
показники діяльності, які допомагають органіації в досягненні
стратегічних і тактичних (операційних) цілей».
КРІ для соціальних мереж є чисельність спільноти, рейтинг кліків,
коефіцієнт конверсії, показник відмов, рівень залученості.
Аналітику сторінки у Facebook можна проводити наступними сервісами
Facebook Analytics (https://analytics.facebook.com/), AgoraPulse Barometer
(barometer.agorapulse.com), Popsters (popsters.ru), JagaJam, SMMBox,
Likealyzer, Fbstatistics.
Аналітику сторінки у Instagram можна проводити наступними сервісами
Instagram Insights, Keyhole, Socialbakers, Squarelovin, Simply Measured,
Union Metrics, Websta, INK361, SocialRank, Pixlee, Picture.io,

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного
опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою
лекції.
1.
КРІ-показники.
2.
Основні метрики ефективної роботи у різних соціальних мережах.
Укладач: ____________
(підпис)

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

