
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 «ІНТЕРНЕТ КОМУНІКАЦІЇ» 

 

Метою дисципліни є формування у студентів знань із теорії та практики 

інтернет-комунікацій, набуття умінь та навичок самостійної розробки 

комунікаційної політики підприємства в інтернет просторі. 

 Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна „Інтернет комунікації” 

вивчається у безпосередньому зв’язку з основними методологічними і 

організаційно-економічними положеннями теорій маркетингу, інтернет 

маркетингу, менеджменту, маркетингових комунікацій, економіки підприємств, 

логістики, психології, соціології, інформатики, комп’ютерної техніки, а також з 

іншими дисциплінами, важливими для підготовки фахівців з комерційної 

діяльності, логістики та маркетингу. 

 

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної 

дисципліни: 

Знати та розуміти: 

- сутність та роль інтернет комунікацій в діяльності суб’єктів господарювання  в 

умовах інформаційної турбулентності; 

- специфіку побудови комунікаційної стратегії в інтернет просторі; 

- типологію інтернет – сайтів, процедуру створення та оптимізації для пошукових 

систем; 

- особливості налагодження он-лайн комунікацій підприємства (установи) з 

стейкхолдерами за допомогою інструментів оnline PR задля розбудови бренду, 

іміджу та зміцнення репутації; 

 - специфіку блогів та соціальних мереж, відео- та фотохостингів, електронних 

енциклопедій та підкастів, email-маркетингу та YouТube каналу як інструментів 

просування продукту, організації в інтернет просторі; 

-  сутність та види інтернет реклами, планування і проведення рекламних 

кампаній в Інтернет – просторі; 

- показники ефективності використання інструментарію інтернет комунікацій та 

їх  вплив на досягнення маркетингових цілей підприємства. 

ВМІТИ 

 здійснювати комунікацію підприємства (установи) в  інтернет середовищі для 

розбудови бренду, іміджу та зміцнення репутації; 



- визначати цільову аудиторію, завдання та комунікативну стратегію в інтернет 

просторі; 

- аналізувати внутрішню та зовнішню статистику сайту, використовувати прийоми 

та методи щодо його просування  та оптимізації для пошукових систем; 

- створювати контент для інтернет-ресурсів; 

- планувати та здійснювати рекламні та ПР кампанії в Інтернет – середовищі;  

- проводити контроль виконання комунікаційних програм і планів та аналіз 

ефективності використання інструментарію інтернет комунікацій у досягненні 

цілей підприємства.  

Сфера реалізації набутих компетентностей: (на академічному рівні та 

практичному рівні) науковці, експерти, консультанти, інтернет маркетологи, які 

вирішують професійні завдання і практичні проблеми у комерційній 

підприємницькій діяльності, некомерційній сфері, особистому просуванні, 

розвитку малого підприємництва. 

 

1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1. Сутність  інтернет комунікацій 

Тема 2.Інтернет реклама  

Тема 3. Інтернет брендинг 

Тема 4 Пошукове просування сайту (SEO) 

Тема 5. Соціальні мережі як інструмент просування в інтернеті 

Тема 6. Online PR 

Тема 7. Е-mail маркетинг 

Тема 8 . Планування комунікативних кампаній в мережі інтернет  

Тема 9. Оцінка ефективності заходів Інтернет комунікацій 

 

5. Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання 

навчальної дисципліни, та адреси їх електронної пошти. 

 

Архипова Тетяна Василівна, канд.екон.наук, доцент кафедри маркетингу імені 

А.Ф. Павленка 

E-mail: atv092016@gmail.com 

 

6. Рекомендовані інформаційні джерела (основна література (1-3 

джерела). 
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