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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти  бакалавр 

Галузь знань   05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність   051 Економіка 

Освітня програма   Економічна кібернетика 

Загальний обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС 

Статус дисципліни   вибіркова 

Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій  

Кафедра    економіки та менеджменту 

Мова навчання   українська 

Види занять    лекції, практичні (семінарські) 

Форми навчання   денна, дистанційна 

Методи навчання:  загальнонаукові та специфічні методи пізнання і 
дослідження; статистичні, методи дослідницької 
діяльності та презентації результатів досліджень 

Лінк на дисципліну:  
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2. Викладачі 

Паласевич Микола Богданович 
E-mail: pmb2011@ukr.net 

Кандидат економічних наук, доцент 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 
1. Мета навчальної дисципліни − формування у студентів відповідних компетенцій щодо основних 

напрямів розвитку інтернет-маркетингу, необхідних для організації ефективної діяльності, здійснення 

аналізу, бізнес планування, а також просування підприємств та їх товарів в мережі інтернет. 
 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Інтернет маркетинг» студент повинен: 
Знати: сутність мережі Інтернет як маркетингового середовища, завдання, інструментарій 

цифрового маркетингу та його роль у здійсненні ефективної сучасної підприємницької діяльності; 

складові комплексу інтернет-маркетингу; методику проведення досліджень, форми та методи 

планування діяльності; особливості маркетингових технологій, побудованих на використанні мережі 
Інтернет; взаємозв’язок та поєднання каналів маркетингу та інтернет-маркетингу; особливості 

цільової аудиторії в глобальній мережі та шляхи роботи з нею; особливості цінової політики в 

інтернет-маркетингу; форми комунікацій між підприємницькими структурами та споживачами в 
мережі Інтернет; роль соціальних мереж у просуванні підприємства; роль інтернет-маркетингу для 

вирішення маркетингових завдань підприємства та забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства в умовах розвинених ділових комунікацій в глобальній мережі Інтернет. 
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Уміти: аналізувати інтернет-середовище з позиції маркетолога, визначати перспективи 

розвитку, планувати господарську діяльність у мережі із врахуванням її особливостей; працювати з 

маркетинговими базами даних в Інтернет та ефективно використовувати отриману інформацію; 
аналізувати продукт та цільові аудиторії; проводити аналіз конкурентів; здійснювати позиціонування 

товарів для відповідної цільової аудиторії; обирати канали та інструменти інтернет-маркетингу для 

просування підприємства; розробляти контент та формувати контент-план для кожного із обраних 
каналів просування; обирати оптимальні форми комунікацій зі споживачами через Інтернет; 

використовувати веб-сайт як інструмент маркетингу, позиціонувати веб-сайт в пошукових системах 

та каталогах; використовувати глобальний інформаційний простір задля пошуку потрібної 
інформації, розміщення власної інформації в мережі Інтернет та розв’язання за його допомогою 

маркетингових завдань. 
 

3. Компетентності . 
Навчальна дисципліна формує: 

 

Загальні компетентності: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

 здатність приймати обґрунтовані рішення; 

 навички міжособистісної взаємодії. 
 

Фахові компетентності: 

 здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних 

для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів; 

 здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних 

ситуацій, пропонувати способи їх вирішення; 

 здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності; 

 здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах 
з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків. 

 

Програмні результати навчання: 

 застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади); 

 використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та 
способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності;  

 проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність їх 

діяльності; 

 застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані результати; 

 ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-

економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 

соціальні показники; 

 показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне 

мислення. 
 

Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних дисциплін 
таких як «Інформатика», «Комп’ютерні мережі», «Мікроекономіка», «Електронна комерція», 

«Інформаційний бізнес». 
 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння змісту 

навчальних дисциплін «Маркетинг», «Інформаційні системи в економіці та підприємництві». 
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4. Програма дисципліни. 

Суть, зміст, значення та тенденції розвитку інтернет-маркетингу 

Поняття інтернет-маркетингу. Історія розвитку інтернет-маркетингу. Інтернет-економіка на 
сучасному етапі розвитку. Динаміка і тенденції розвитку. Визначення основних термінів: інтернет-

економіка, інтернет-комерція, інтернет-бізнес, інтернет-маркетинг.  

Рушійні сили в традиційній економіці і інтернет-економіці. Фактори, що забезпечують успіх, і 
перешкоди. Стратегії успіху в інтернет-економіці. 

Особливості інтернет-маркетингу. Можливості використання Інтернет у системі маркетингу 

підприємства.  

Комплекс інтернет-маркетингу 

Товар в інтернет-маркетингу. Аналіз продукту та цільової аудиторії. Особливості цінової 

політики у інтернет-маркетингу. Інтернет канали та інструменти просування. Інтернет-маркетинг у 

системі продажів підприємства. Аналіз конкурентів. Позиціонування. 
Аудиторія Інтернет. Особливості поведінки інтернет-аудиторії. Класифікація користувачів 

Мережі. Відмінності профілей користувачів та некористувачів інтернету. 

Контент та контент-стратегія 
Поняття контент-маркетингу та контенту. Різновиди контенту. Джерела контенту, його цільове 

призначення. Роль цільової аудиторії у формуванні контент-стратегії компанії. Процес створення 

контенту та його розповсюдження. Оцінка ефективності контенту.  

Поняття Інтернет-реклами та її значення 
Реклама в Інтернет. Сутність реклами та її особливості у віртуальному просторі. Особливості 

здійснення реклами в інтернеті. Формулювання цілей рекламної кампанії в інтернеті з позиції 

одержання прибутку і/чи зниження витрат. Визначення потенційної аудиторії web-сайта (цільової 
аудиторії). Види інтернет-реклами. Медійна реклама. Банерна рекламна кампанія в мережі Інтернет, 

особливості її застосування. Контекстна реклама. Підвид контекстної реклами – пошукова реклама. 

Вірусна реклама. 

Маркетингові дослідження у віртуальному середовищі 

Маркетингові дослідження в Інтернет. Активні і пасивні дослідження: пошукові машини, Web-

каталоги, тематичні Web-сервери, «жовті сторінки», посилання на нетематичних Web-серверах.  

Первинні маркетингові дослідження: анкетування відвідувачів Web-серверу, опитування з 
поліпшенням показників повернення, проведення опитувань у телеконференціях, аналіз статистичних 

відвідувань Web-сайту підприємства.  

Вторинні маркетингові дослідження. Бенчмаркінг; основні принципи: взаємність, аналогія, 
вимір, достовірність. Аналіз переваг. 

Маркетингова товарна політика в Інтернеті 

Інтернет-маркетинг матеріальних товарів. Інтернет-маркетинг інформаційних продуктів. 
Торгівельна марка в Інтернет. 

Особливості товару, придатного для продажу в інтернеті: високотехнологічні продукти; 

продукти, що володіють середньою і високою вартістю; технічні і нові продукти. Особливості сервісу 

і підтримки товару в інтернеті: додаткова привселюдна інформація; механізм додаткового зворотного 
зв’язку. Невловима (віртуальна) природа товару. Орієнтація на клієнта. Бункери інтерактивності. 

Маркетингова цінова та збутова політика в Інтернеті 

Особливості ціноутворення в мережі Інтернет. Інструменти ціноутворення. Вибір 
маркетингової стратегії цін. Визначення ціни. Концепція диференційованого ціноутворення. 

Інтернет-аукціони. Основні види інтернет-аукціонів. Управління доходом. 

Поняття та особливості збутової політики в Інтернеті. Маркетингові інформаційні посередники. 
Класифікація інформаційних посередників. Критерії вибору інформаційних посередників. Прямий 

маркетинг: розсилки по базам. Форумний маркетинг. Техніка просування товарів на форумах. 

Інтернет-площадки і їхні види. Бізнес-моделі торгових площадок. Структура торгової площі. 

Вітрини в інтернет-бізнесі. 

Маркетингова комунікативна політика в Інтернеті 

Специфіка системи просування в інтернет-маркетингу. Особливості складових комунікативної 

політики: реклами, стимулювання збуту, прямого маркетингу, PR. Брендінг у Інтернет. Домени і їхні 
особливості. Реєстрація в пошукових системах. Використання рейтингів, обмін посиланнями, 

нагороди в Інтернет. 

Специфічні форми комунікації в інтернет-маркетингу: пошукова оптимізація і віртуальні 

співтовариства.  
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Особливості реклами в Інтернет. Цінові моделі розміщення реклами: оплата по кількості 

показів, фіксована оплата, оплата по кількості клацань мишею, оплата по кількості відвідувачів у 

залежності від кінцевого результату. 

Сайт в системі інтернет-маркетингу – інструмент залучення клієнтів 

Поняття каналів та інструментів інтернет-маркетингу. Web-сайт як основний інструмент 

інтернет-маркетингу. Сайт як рекламний носій. Класифікація сайтів. Основні компоненти сайту. 
Побудова процесу розробки сайту. Формування сайту, «що продає». Дизайн, компонування, навігація 

сайту. Бізнес-моделі сайту. Побудова шляхів прийняття рішення. Контактні форми. Конверсія сайту. 

Інтернет-магазин, його переваги. 
Поняття та цілі пошукової оптимізації, пошукова система. Релевантність документа. Індекс 

цитування. Методи пошуком оптимізації. Створення оптимізованого контента сайту. Підвищення 

індексу цитування. 

Додаткові інструменти та можливості інтернет-маркетингу 
Сутність SMM (SocialMediaMarketing) та роль у інтернет-маркетингу. Види соціальних мереж. 

Визначення цільової аудиторії та вибір соцмереж для ведення бізнесу.  

Інструменти просування в соціальних мережах. Стратегія просування в соціальних мережах. 
Інтеграція сайту із соціальними мережами. Клієнтська підтримка в соціальних мережах. Моніторинг 

соціальних мереж. Етапи маркетингу в соціальних мережах. Управління репутацією в соціальних 

мережах. SMM – стратегія. Оцінка ефективності SMM. Реклама в соціальних мережах. Роль контенту 
в SMM. Поняття контент-плану соціальних мереж.  

Управління репутацією в інтернеті 
Репутація в інтернеті. Види репутації. Управління репутацією. Способи управління репутацією. 

Види моніторингу. Негативна репутація. Алгоритми роботи з негативом. Набір охоплення аудиторії 
кожною новиною. Елементи політичного PR та просування персон. Формування / виправлення 

репутації. Вірусні технології і соціальні механіки. Особливості мережі Інтернет як засобу поширення 

інформації та ведення «інформаційної війни». 

Веб-аналітика та ефективність маркетингової інтернет-діяльності 

Поняття та сутність веб-аналітики. Методи та інструменти веб-аналітики.  Засади діяльності із 

використання можливостей веб-аналітики. Переваги та недоліки аналітичних систем. 

Визначення цілей і задач сайту фірми в середовищі Інтернет. Визначення критеріїв досягнення 
поставлених цілей. Формування основної ідеї сайту. Проведення маркетингових досліджень. 

Визначення цільового сегмента споживачів. Рекламна компанія. Початкова реалізація сайту: вибір 

місця розміщення, провайдера, імені домену, дизайну. Заходи щодо притягнення відвідувачів на 
сервер. Підтримка серверу і його удосконалювання. Оцінка ефективності Web-серверу: економічна та 

комунікативна. 

Стратегія та планування в інтернет-маркетингу 
Розробка маркетингової стратегії в мережі Інтернет: аналіз попиту, аналіз конкурентного 

середовища, вивчення web-аналітики. Стратегічне планування кампанії і оцінка трафіку. Вибір виду 

комунікації. Складання прогнозу бюджету заходів інтернет-маркетингу. Вірусний маркетинг: 

можливості використання під час реалізації маркетингової стратегії. 
 

Тематика практичних (семінарських) занять 
1. Актуальність інтернет-маркетингу та його основні тренди. 

2. Основні категорії та інструментарій інтернет-маркетингу. 

3. Контент-маркетинг у соціальних медіа. 
4. Реклама в Інтернеті: засоби та методи. 

5. Організація маркетингових досліджень в інтернеті. 

6. Особливості товарної та цінової політики в інтернеті. 

7. Методи стимулювання збуту в інтернеті. 
8. Засоби маркетингових комунікацій в мережі Інтернет. 

9. Маркетинг в соціальних мережах. 

10. Репутація в інтернеті. 
11. Методика маркетингового аналізу веб-сайтів. 

12. Стратегія та планування в інтернет-маркетингу. 
 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 
Лекційні і семінарські заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 

Технічне та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК, Power Point, Word.  

Під час дистанційного чи змішаного навчання передбачається використання платформи Zoom.  
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6. Система оцінювання. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 
 

Форма контролю Кількість балів 
Письмові контрольні роботи  20 (2×10) 
Усні відповіді 30 
Індивідуальне завдання 20 
Завдання для самостійної роботи 10 (2*5б) 
Співбесіда з лектором 20 
Всього балів 100 

 

Оцінювання усних відповідей студентів на практичних заняттях здійснюється за 

накопичувальною бальною системою. Студент може отримати максимально 30 балів за шість усних 
відповідей на практичних заняттях, кожна з  яких оцінюється у 0,1,2,3,4 або 5 балів. 

Для захисту індивідуального завдання студентові надається до 10-ти хвилин. Критерії 

оцінювання індивідуального завдання: повнота розкриття теми – 10 балів, рівень самостійності 

роботи – 3 бали, якість мовного оформлення, якість бібліографічного опису, наявність посилань на 
список літератури у тексті роботи – 2 бали, захист індивідуального завдання – 5 балів. 

Студент обирає з наведеного переліку та виконує письмово два завдання для самостійної 

роботи, кожне з яких оцінюється у 5 балів. 
Співбесіда з лектором проводиться в кінці семестру за наперед оголошеним розкладом. 

Дисципліна вивчається один семестр і формою підсумкового контролю є залік. Сумарна 

кількість балів з дисципліни визначається як сума балів з усіх видів навчальної роботи. Оцінка 
виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. Залік за талоном №2 і 

перед комісією проводиться в письмовій формі і оцінюється за стобальною шкалою.  

Студенти, які навчаються за індивідуальним планом, проходять усі види підсумкового 

контролю у терміни, визначені їх індивідуальним планом.  
 

7. Політика дисципліни. 

Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема недопущення 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та підсумкового 
контролю. 

Студент зобов’язаний виконувати правила внутрішнього розпорядку університету, відвідувати 

навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для забезпечення 
необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, працювати з навчальною 

літературою, з Інтернет-мережевими ресурсами. 

Пропущені семінарські заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 
 

8. Рекомендовані джерела інформації. 

Основна література: 
1. Біліченко В. В., Бурєнніков Ю.Ю., Романюк С.О. Основи логістики: навч. посібник. Вінниця : ВНТУ, 

2012. 128 с.  

2. Бойчук І. В., Музика О. М. Інтернет в маркетингу : підручник. Київ : Центр  учбової  літератури, 2010. 

512 с. 

3. Дугіна С. І., Василькова Н. В. Маркетингове ціноутворення [Електронний ресурс]: навч. посіб. К.: КНЕУ, 

2013. 547 с. 

4. Кирій В. В., Тімофєєв В. О., Мурзабулатова О. В. Інформаційні технології як інструмент просування 
компанії в інтернет просторі. Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними 

системами: монографія / за заг. ред В.О. Тімофєєва, І.В. Чумаченко. Харків: ФОП Панов А. М., 2018. С. 302-

313. 

5. Литовченко І.Л., Пилипчук В. П. Інтернет-маркетинг: навчальний посібник/ МОН України, Одеський 

державний економічний університет. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 184 с.  

6. Мельник Л. Г., Старченко Л. В., Карінцева О. І. Маркетингова цінова політика: навч. посібник. Київ: 

Книга, 2015. 246 с.  

7. Окландер М. А., Кірносова М. В. Маркетингова товарна політика: навч. посібн. Львів: ЦУЛ, 2017. 200с.  

8. Орлов П. А. С 91 Сучасний маркетинг: аналіз і перспективи розвитку : наукове видання / П. А. Орлов, Н. 

М. Лисиця, Г. О. Холодний та ін. ; за заг. ред. докт. екон. наук, професора Орлова П. А. Х. : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2015. 212 с. 
9. Основи інтернет-маркетингу. Частина 1 : навчальний посібник / Н.Р. Кордзая. Херсон: Олді-плюс, 2018. 

176 с. 
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