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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 «DIGITAL MARKETING» 

 

Метою дисципліни є формування у студентів знань, навичок та 

компетенцій, необхідних для організації ефективної діяльності, а також 

просування компаній та продуктів через digital та digital канали. Після повного 

опанування навчальної дисципліни студент повинен оволодіти теоретичними і 

базовими знаннями, засвоїти основні положення комп’ютерних технологій у 

маркетинговій діяльності підприємств, навчитись вирішувати питання, 

пов’язані із розумінням особливостей digital і специфіки здійснення 

маркетингових заходів у мережі, закріпити теоретичні знання шляхом 

виконання розрахункових і ситуаційних вправ.  

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна „Digital marketing” вивчається у 

безпосередньому зв’язку з основними методологічними і організаційно-

економічними положеннями теорій маркетингу, менеджменту, комунікацій, 

економіки підприємств, фінансів, психології, соціології, інформатики, 

комп’ютерної техніки, а також з іншими дисциплінами, важливими для 

підготовки фахівців з корпоративних фінансів та інвестиційного менеджменту. 

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування 

навчальної дисципліни „Digital marketing”. 

Знати та розуміти канали маркетингу та digital маркетингу; особливості 

digital-аудиторії України; інструменти та канали digital маркетингу; особливості 

цінової політики у digital маркетингу; правила та принципи впровадження KPI; 

основні показники ефективності digital реклами; як здійснюється 

медіапланування в digital маркетингу; як корегувати рекламу та просування; 

ефективність digital-реклами; принципів пошукової реклами; класифікації 

банерної реклами та банерів. 

Уміти обирати канали та інструменти digital маркетингу для просування 

підприємства; аналізувати продукт та цільові аудиторії; проводити аналіз 

конкурентів; здійснювати позиціонування товарів для відповідної цільової 

аудиторії; розробляти KPI, прогнозувати планові та оцінювати реальні 

показники KPI, прораховувати можливі відхилення; вимірювати конверсії; 

розробляти контент та формувати контент-план для кожного із обраних каналів 

просування; аналізувати ефективність роботи web-ресурсу; застосовувати 

аналітичні програми та сервіси для визначення пріоритетних інструментів 

просування компанії.  

Сфера реалізації набутих компетентностей 

Набуті компетентності можна реалізовувати у комерційній підприємницькій 

діяльності, некомерційній сфері, особистому просуванні, розвитку малого 

підприємництва. 

Зміст навчальної дисципліни за темами 
 

Тема 1. Digital маркетинг 
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Тема 2. Контент та контент -стратегія 

Тема 3. Комплекс Digital маркетингу 

Тема 4. Інструменти Digital маркетингу 

Тема 5. KPI в Digital маркетингу 

Тема 6. Маркетинг в соціальних мережах 

Тема 7. Веб-сайт: види, функції, особливості, аналітика 

Тема 8. Рекламна digital політика 

Тема 9. Аналітика Digital маркетингу 

 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання 

навчальної дисципліни, та адреси їх електронної пошти. 

 

Куденко Олексій Віталійович, к.е.н., старший викладач кафедри маркетингу 

імені А.Ф. Павленка 
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