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«Бізнес у соціальних мережах»
ВАРІАНТ 15
Завдання із вибором відповіді – тестові завдання. Кожне питання оцінюється в 0,25 бала
1. Контент-план для соціальних мереж потрібен, оскільки:
а) Допомагає дотримуватися стратегії і організовувати процес маркетингу в соціальних
мережах;
б) Допомагає заощадити час і підвищити ефективність контент-маркетингу і SMM;
в) Забезпечує сталість і регулярність нових постів;
г) Всі відповіді правильні.
2. Методом кросспостингу в соціальних мережах є:
а) Ручний;
б) Автоматичний;
в) Комбінований;
г) Всі відповіді правильні.
3. Social Media Marketing (SMM) – це:
а) Процес привернення уваги до бренду, продукту завдяки соціальним медіа та мережам;
б) Комплекс заходів щодо використання соціальних медіа як каналів для просування
компаній та вирішення інших бізнес-завдань;
в) Нестандартний спосіб просування в бізнесі, який полягає у залученні на сайт цільової
аудиторії із соціальних мереж, форумів, веб-блогів;
г) Всі відповіді правильні.
4. Пости в соціальних мережах оформляють:
а) Картинками;
б) Посиланнями;
в) Хештегами;
г) Всі відповіді правильні.
5. Низькочастотними вважаються хештеги, коли за ними було:
а) до 15 000 запитів;
б) до 50 000 запитів;
в) до 25 000 запитів;
г) до 5 000 запитів;
6. Складовими хорошого контентує:
а) Унікальність;
б) Регулярність;
в) Вірусність;
г) Всі відповіді правильні.
7. Якому критерію повинні відповідати завдання в SMM?
а) Конкретність;
б) Досяжність;
в) Терміновість;
г) Всі відповіді правильні.
8. Соціальні мережі в бізнесі можна використовувати для:
а) Пошуку співробітників;
б) Спілкування з колегами та клієнтами;

в) Пошуку клієнтів;
г) Всі відповіді правильні.
9. Для правильного використовувати кросспостингу необхідно:
а) Адаптувати контент під соціальну мережу;
б) Постити статтю повністю в RSS-стрічках;
в) Не підтримувати зворотній зв’язок з підписниками;
г) Всі відповіді правильні.
10. Спілкування у соціальних мережах може відбуватися у форматі:
а) Діалогу;
б) Чату;
в) Коментування;
г) Всі відповіді правильні.
11. SMM-просування повинно починатися з:
а) Постановки чітких цілей;
б) Визначення цільової аудиторії;
в) Вибору тактики спілкування в соціальній мережі.
г) Формування рекламних матеріалів.
12. Який вид контенту є у формі онлайн-консультації?
а) Розважальний;
б) З продажу;
в) Освітній;
г) Комунікаційний.
13. Кількість публікацій з хештегом називають:
а) Частотою;
б) Частотністю;
в) Інтенсивністю;
г) Активністю.
14. Покупка розміщення постів або репосту в популярних спільнотах – це:
а) Кросспостинг;
б) Таргетингова реклама;
в) Реклама в спільнотах;
г) Ретаргетинг.
15. Для створення контент-плану в соціальних мережах необхідно:
а) Провести аналіз сторінок конкурентів;
б) Запустити таргетингову рекламу;
в) Репостити матеріали в соціальних мережах;
г) Всі відповіді правильні.
16. Який тип користувачів соціальних мереж є здебільшого односторонні поширювачі інформації,
які навмисно чи ненавмисно передають її пов’язаним користувачам мережі без залучення їх до
дискусії щодо свого контенту
а) Співрозмовники;
б) Куратори;
в) Мовники;
г) Виробники.
17. Критеріями активності користувачів в соціальних мережах є:
а. позначки «Мені подобається»,
б. кількість коментарів,
в. участь в акціях і конкурсах,
г. всі відповіді правильні.

18. Феномен соціальних мереж можна продемонструвати на теорії:
а) чотирьох рукостискань;
б) п’яти рукостискань;
в) шести рукостискань;
г) семи рукостискань.
19. Збір, систематизація і повторна публікація тематичної інформації в соціальній мережі – це:
а) Ретаргетинг;
б) Таргетинг;
в) Курування контенту;
г) Створення контент-плану.
20. Основним способом заробітку у соціальній мережі є:
а) Створення та просування групи;
б) Створення і просування групи на замовлення;
в) Створення функціональних додатків;
г) Всі відповіді правильні.

Викладач _______________ Шевчук І.Б.

ЕТАЛОННА ВІДПОВІДЬ
Варіант 15
1. Г
2. Г
3. Г
4. Г
5. Б
6. Г
7. Г
8. Г
9. А
10. Г
11. А
12. В
13. Б
14. В
15. А
16. В
17. Г
18. В
19. В
20. Г

Критерії оцінювання
▪ робота виконана у повному обсязі
▪ виконано не більше 80% завдань

Бали рейтингу

№ з/п

Види робіт.
Критерії оцінювання знань студентів

Максимальна
кількість балів

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

5 балів
5
4

▪ виконано не більше 60% завдань

3

▪ виконано не більше 40% завдань

2

▪ виконано не більше 20% завдань
▪ робота не виконана або не зарахована

1
0

ПЕРЕЛІК ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
45 основных терминов в SMM-продвижении [Електроний ресурс]. - Режим
доступу: http://fabrikadialogov.ru/ 45-terminov-v-smm/
2. 5 правил ведения бизнеса в социальных сетях на примере Facebook
[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kokh.ru/5-pravil-vedeniyabiznesa-v-socialnyx-setyax-na-primere-facebook/
3. 6 Facebook-метрик, которые необходимо отслеживать [Електроний ресурс]. Режим доступу: https://www.likeni.ru/analytics/6-facebook-metrik-kotoryeneobkhodimo-otslezhivat/
4. Губанов Д. Социальные сети. Модели информационного влияния, управления
и противоборства. / Губанов Д., Чхартишвили А., Новиков Д. М.: Физматлит,
2010. 228 с.
5. Данько Ю. Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси і мінуси /
Ю. Данько // Сучасне суспільство. 2012. Вип. 2. С. 179-184.
6. Ермолова Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter,
Google+ / Н. Ермолова. М. : Альпина Паблишер, 2013. 357 с.
7. Как оценить эффективность рекламы в Instagram: ТОП 3 показателя + 5
способов. [Електроний ресурс]. - Режим доступу: https://conversion.su/blog/
pokazateli-effektivnosti-instagrama/
8. Как построить SMM-стратегию: пошаговый план продвижения в социальных
сетях [Електроний ресурс]. - Режим доступу: https://texterra.ru/blog/kakpostroit-smm-strategiyu-poshagovyy-plan-prodvizheniya-v-sotsialnykhsetyakh.html
9. Как провести аналитику Instagram-аккаунта? [Електроний ресурс]. - Режим
доступу: https://supa.ru/blog/posts/kak-proviesti-analitiku-instagram-akkaunta
10. Как составить контент-план на год [Електроний ресурс]. - Режим доступу:
https://netpeak.net/ru/blog/kak-sostavit-kontent-plan-na-god/
11. Кеннеди Д. Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум. Изд.: Альпина
Паблишер, 2017. 344 с.
12. Кремнёв Д. Продвижение в социальных сетях. СПб: Сеть, 2011. 160 с.
13. Крюкова Е., Савельев Д. 100+ хаков для интернет-маркетологов. ООО
"Альпина Паблишер", 2018. 304 с.
14. Огляд методів аналітики в Instagram: метрики, інструменти, поради
Електроний
ресурс].
Режим
доступу:
https://www.bizmaster.xyz/2019/03/oglyad-metodiv-analityky-v-instagrammetryky-instrumenty-porady.html
15. Сенаторов А. Бизнес в Instagram. От регистрации до первых денег. М.:
Альпина Паблишер. 2015. 156 с.
16. Серновиц Э. Сарафанный маркетинг. Как умные компании заставляют о себе
говорить. ООО "Манн, Иванов и Фербер", 2012. 339 с.
17. Смит К. Конверсия. Как превратить лиды в продажи. Изд.: "Альпина
Паблишер", 2017. 225с.
18. Социальные сети для ведения и продви¬жения бизнеса [Електроний ресурс].
- Режим доступу: http://vseproip.com/biznes-ip/maluy/ socialnye-seti-dlya1.

biznesa.html
19. 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
20. 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-inaskolko-velik-etot-rynok/
21. 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/
22. Сценарии поведения бизнеса в социальных сетях [Електроний ресурс]. Режим доступу: https://webpromoexperts. com.ua/blog/socialnye-seti-neprodayut/
23. 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/.
24. Филина О. Facebook-эффект для бизнеса и самопиара. Опыт человека,
который собрал более 10 миллионов лайков. Книга-тренинг. / Филина О.
Эксмо, 2015. 256 с.
25. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. / Халилов Д. 2-е изд. М. : Манн,.
Иванов и Фербер, 2014. 240 с.
26. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. Изд.: Манн, Иванов и Фербер,
2013. 240 с.

