
 

       

 СИЛАБУС  

         

навчальної дисципліни 

«Інтернет-маркетинг» 

 

Спеціальність 

075 Маркетинг  

 

Освітньо-професійна програма 

Маркетинг 

 

Освітньо-професійний 

ступінь 
 Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
 Вибіркова дисципліна 

Форма навчання  Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 
загальна кількість годин 

        4 кредити /120 годин 

 

6 семестр – 3-го року навчання 

 

Мова викладання  Українська 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна “Інтернет-маркетинг” - це курс з максимальним нахилом на 

практичне опрацювання матеріалу. Метою освоєння курсу є вивчення 

студентами теоретичних і прикладних підходів до оптимізації веб-сайту 

під ключові запити у пошуковій системі Google, просування у 

соціальних мережах, аналізу конкурентів в Інтернет, налаштування 

контекстної реклами та розсилок у email-маркетингу. Дисципліна 

орієнтує на відпрацювання практичних навичок із використання 

цифрових (діджитал) технологій у маркетингу. Навики, отримані під 

час вивчення дисципліни, дозволяють оптимізувати веб-сайт під 

пошукові системи, налаштувати розсилку електронних листів, скласти 

контент-план для соціальних мереж, розробити стратегію просування 

продукту або бренду у цифровому середовищі, сформувати цифрове 

ком’юніті, налаштувати контекстну рекламу. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Теоретичні та практичні основи створення та просування інтернет-

реклами, ключові компетенції в області розробки інтернет-реклами, 

прийняття ефективних рішень щодо розміщення інтернет-реклами з 

метою підвищення ефективності рекламних кампаній.  
 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

 Навчальна дисципліна спрямована на формування системи 

загальнотеоретичних і прикладних знань у інтернет-маркетингу, 

зокрема: використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні 

технології, а також програмні продукти, необхідні для належного 

провадження діяльності та практичного застосування маркетингового 

інструментарію. Вміти формувати стратегію просування продукту в 

цифровому середовищі. Вміти просувати сайти в пошукових 

системах. Виявляти особливості застосування новітніх Інтернет 

технологій при організації підприємницької діяльності.  
 

Чому можна навчитися 

(резульати навчання) 

ПР15.Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного 

жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення 

Як можна користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності 

ЗК03. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

ЗК04. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу.  

http://college-chnu.cv.ua/pages/files/8c639233ba5d/072_Finansu.pdf


ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК08. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій.  

ЗК09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми.  

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.  

ФК04. Здатність створювати медіапродукт у сфері відображення 

економічних, правових, політичних питань, питань культури та 

мистецтва, соціальних питань, питань міжнародних відносин та інших 

видів діяльності 

Структура дисципліни 

1. Сутність Інтернет-маркетингу. 

2. Основи створення та функціонування сайту. 

3. Принципи побудови контенту сайту. 

4. Пошукова оптимізація в Інтернеті 

5. Визначення та класифікація контекстної реклами 

6. Принципи E-mail-Розсилки 

7. Маркетинг у соціальних мережах 
 

 

 Міжпредметні зв’язки  

   Знання з даного курсу будуть використовуватися при вивченні 

дисциплін: «Маркетингова комунікаційна політика», «Реклама та 

стимулювання продажу», «Маркетинг», «Управління продажем та 

мерчандайзинг» 

     Набуті знання можуть бути використані при написанні курсової 

роботи, проходженні навчальної та виробничої практик. 

 
 

 

 

 

 

 

Політика оцінювання  

та академічної 

доброчесності 

     Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно до 

Закону України «Про освіту») – «Викладання навчальної дисципліни 

ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ сукупності етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри 

до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний 

плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

      За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 

проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми. 

       Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів 

заборонено (в тому числі і з використанням мобільних девайсів). 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 

1. Литовченко І.Л., Пилипчук В. П. Інтернет-маркетинг: навчальний 

посібник/ МОН України, Одеський державний економічний 

університет. – Київ: Центр учбової літератури, 2019. – 184 с.  

2. Бойчук І. В., Музика О. М. Інтернет в маркетингу: підручник/ МОН. 

– Київ: Центр учбової літератури, 2019. – 512 c– Електронна 

мультимедійна бібліотека.  

3. Пазуха М. Д., Ігнатович М. В. Реклама у підприємницькій діяльності: 

навчальний посібник/ МОН. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 

176 c.– Електронна мультимедійна бібліотека.  

Допоміжна 

4. Досенко А. К. Digital-реклама як сучасний Інтернет-жанр. Держава та 

регіони.Серія: Соціальні комунікації. 2018. № 4. С. 227–231. 

5. Котлер Ф., Катарджая Г, Сетьяван Ї. Маркетинг 4.0. Від традиційного 

до цифрового. пер. з англ. К. 

Куницької та О. Замаєвої. К. : Вид. група КМ-БУКС, 2018. 208 с. 



6. Воронюк А., Полищук А. Актуальний Інтернет-маркетинг. К.: 

Агенство «Іріо». 2018. 160 с. 

7. Інтернет-маркетинг на 100%. / [І. Б. Манн, С. В. Сухов, В. О. Долгов 

та ін.]. Санкт-Пітербург: 

Издательский дом "Питер", 2018. 226 с. 

8. Каплунов Денис. Нейрокопірайтинг. Харків : Вид-во «Ранок» 

Фабула, 2019. 352 с. 

Інформаційні    

ресурси 

1. http://rada.gov.ua/ - Офіційний веб-портал Верховної Ради України 

[Електронний ресурс].  

2. http:www.me.gov.ua - Офіційна Інтернет-сторінка Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

[Електронний ресурс].  

3. www.vuzlib.net - Підручники, посібники, статті [Електронний 

ресурс] // Економіко-правова бібліотека.  – Режим доступу:  

4. www.nbuv.gov.ua - Національна бібліотека України ім. В.І. 

Вернадського.  

 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 34 

Семінарські заняття  20 

Самостійна робота 66 

                                           ЗАЛІК 

 

 

 

 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

 

Оцінка 
ЄКТС 

 

Оцінка 
за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

 

35-49 
 

FX 

2 (незадовільно) 

з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 
 

F 

2 (незадовільно) 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач(і) 

ІРИНА ВАСИЛІВНА ФЕДЬКО  

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

E-mail: fedko.iryna@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 
в Moodle) 

 
https:/ dn.chic.cv.ua 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії  

туризму,  іноземних мов 

Протокол № 6 від 13 грудня  2022 р. 

                                                                   Голова циклової комісії _____Наталія  СТОЛЯР                                                                                                                                              

 

 

https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/

