
        1. Назва модуля: Вірусний маркетинг 
         2. Код модуля: МТУБ_ 8_ ВВ1. 1. 02_3 
            3.  Тип модуля: вибірковий 
         4. Семестр: 3 
         5. Обсяг модуля: загальна кількість годин — 90 ( кредитів ЄКТС — 3 ); 
аудиторні години — 60 (лекцій — 14, практичних занять - 16) 
         6. Лектор: Танасійчук Юлія Вікторівна, кандидат економічних наук          
         7. Результати навчання: 
         У результаті вивчення модуля студент повинен: 
         знати: визначення поняттю «вірусний маркетинг»; розглядати переваги та 
недоліки даного методу. 
         уміти: забезпечувати безперешкодні передачі маркетингового повідомлення; 
вивчати приклади використання вірусного маркетингу. 
          8. Спосіб навчання: аудиторські заняття. 
          9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
          пререквізити: економічна теорія. 
          кореквізити:  маркетинг. 
          10. Зміст модуля: 
          Поняття вірусний маркетинг і його особливості. Приклади успішного 
використання вірусного маркетингу. Вірусна реклама. Вірусний маркетинг, як спосіб 
просування товару. Особливості використання вірусного маркетингу. Е-mail реклама – 
вірусний маркетинг. 
           11. Рекомендована література: 
           1. Козлов Д.В. Вірусний маркетинг: Підручник / Д.В. Козлов. – інтернет-
маркетинг, 2008 – 234 с.  

           2. Старчіхіна А. А.  «Що таке вірусний маркетинг» /  А. А. Старчіхіна. – К.: 
Журнал "Новий маркетинг", 2008 -  № 5. 

            12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
            13. Методи та критерії оцінювання: 

          - поточний контроль (20%): письмові роботи з практичних робіт, усне 
опитування, тестування; 
          - підсумковий контроль (80 %, залік): контрольна робота, теоретичні  
питання. 

             14. Мова навчання: українська. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



           1. The name of the module: viral marketing 
         2. Code module: МТУБ_ 6_ ВВ1. 1. 02 
         3. type: custom 
         4. Semester: 7 
         5. Amount: the total number of hours is 90 (3 ECTS); 
in-class hours-60 (14 lectures, practical classes-16) 
         6. Lecturer: Tanasiyovych Yuliya Viktorovna, candidate of economic sciences, 
Professor of the Department of marketing and business management. 
         7. The results of the study: 
         As a result of the study module the student should: 
         know: give the definition of "viral marketing"; consider the advantages and 
disadvantages of this method. 
          able: To ensure that the transfer of the marketing message; examine examples of 
viral marketing 
          8. the way of training: audit classes. 
          9. Preliminary and related modules: 
           prerekvizyty: economic theory. 
           korekvizyty: marketing. 
          10. The contents of the module:  
          The concept of viral marketing and its features. Examples of successful use of viral 
marketing. Viral advertising. Viral marketing as a way to promote a product. Features of 
the use of viral marketing. E-mail advertising viral marketing. 
           11. Recommended literature: 
          1. Козлов Д.В. Вірусний маркетинг: Підручник / Д.В. Козлов. – інтернет-
маркетинг, 2008 – 234 с.  
           2. Старчіхіна А. А.  «Що таке вірусний маркетинг» /  А. А. Старчіхіна. – К.: 
Журнал "Новий маркетинг", 2008 -  № 5. 
           12. the forms and methods of teaching: lectures, practical classes, self-study. 
           13. Methods and criteria for evaluation:  
           - current control (20%): written work on practical work, oral interviews, testing; 
           -final control (80%, test): reference work, theoretical questions. 
           14. language: Ukrainian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        1. Название модуля: Вирусный маркетинг 
        2. Код модуля: ВВ1. 1. 02 
        3. Тип модуля: выборочный 
        4. Семестр: 7 
        5. Объем модуля: общее количество часов - 90 (кредитов ЕКТС - 3); 
аудиторные часы - 60 (лекций - 14, практических занятий - 16) 
   6. Лектор: Танасийчук Юлия Викторовна, кандидат экономических наук, 
преподаватель кафедры маркетинга и управления бизнесом. 
         7. Результаты обучения: 
          В результате изучения модуля студент должен: 
          знать: давать определение понятию «вирусный маркетинг»; рассматривать 
преимущества и недостатки данного метода. 
          уметь: обеспечивать беспрепятственные передачи маркетингового 
сообщения; изучать примеры использования вирусного маркетинга. 
          8. Способ обучения: аудиторские занятия. 
          9. Необходимые предварительные и сопутствующие модули: 
           пререквизиты: экономическая теория. 
           кореквизиты: маркетинг. 
          10. Содержание модуля: 
            Понятие вирусный маркетинг и его особенности. Примеры успешного 
использования вирусного маркетинга. Вирусная реклама. Вирусный маркетинг, как 
способ продвижения товара. Особенности использования вирусного маркетинга. Е-
mail реклама - вирусный маркетинг. 
            11. Рекомендуемая литература: 
            1. Козлов Д.В. Вирусный маркетинг: учебник / Д.В. Козлов. – интернет-
маркетинг, 2008 – 234 с.  
            2. Старчихина А. А.  «Что такое вирусный маркетинг» /  А. А. Старчихина. – К.: 
Журнал "Новый маркетинг", 2008 -  № 5. 
         12. Формы и методы обучения: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа. 
       13. Методы и критерии оценки: 
       - Текущий контроль (20%): письменные работы с практических работ, устный 
опрос, тестирование; 
           - Итоговый контроль (80%, зачет): контрольная работа, теоретические 
вопросы. 
       14. Язык обучения: украинский. 


