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Консультації Онлайн- консультації: у Viber групі курсу кожного дня з 16.00 

 

1. Коротка анотація до курсу.  

Даний курс формує у студентів загальний огляд в галузі ведення інтернет-бізнесу,  у 

теперішньому часі постійно  зростають потреби споживачів до модернізації бізнес-процесів 

на підприємствах, а також вимагаються  зміни основних підходів до управління, методів 

просування, стимулювання та реалізації товарів/послуг, що в сукупності дозволяє 

підприємствам перейти на абсолютно новий рівень розвитку бізнесу, з мінімальними 

витратами, необхідністю активного впровадження інноваційних технологій та можливістю 

швидкого зростання ефективності діяльності зокрема.  

Діяльність будь-якого підприємства, його основні цілі, тактичні та стратегічні плани 

завжди пов’язані з потребами цільової споживацької аудиторії. Саме тому активна та 

ефективна маркетингова політика підприємства є запорукою його успіху.  

Однак якщо раніше традиційний комплекс маркетингу дозволяв досягнути бажаних 

маркетингових цілей, то сьогодні, з розвитком мережі Інтернет, суттєво змінюються підходи 

до усього комплексу маркетингу.  

В процесі навчання студент знайомиться з актуальними проблемами Використання 

комп’ютерних інформаційних мереж, правил обміну між фахівцями  інформацією з фірмами, 

отримувати та аналізувати дані про продавців, покупців і конкурентів, оперативно знаходити 

у мережевих базах даних необхідну інформацію, приймати зважені управлінські рішення. 

Важливо зазначити, що курс «Веб-аналітика» - це базовий курс у підготовці сучасного 

фахівця в галузі інформаційних технологій. 

 

2. Пререквізити.  
Раніше вивчені дисципліни необхідні для освоєння курсу: шкільний курс 

«Інформатика», Веб-технології. 

Постреквізити. Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання даного 

курсу: «Веб-програмування», «Алгоритми і структури даних», «Безпека інформаційних 

систем», «Засоби програмування баз даних і знань». 

3. Мета та цілі курсу. 
Метою курсу «Веб-аналітика» є формування теоретичних знань та практичних 

навичок з основ створення та функціонування інформаційних систем, заснованих на 

сучасних програмно-технологічних засобах розв’язання бізнес-завдань. При цьому велика 

увага приділяється практичній роботі студентів на персональних комп’ютерах за допомогою 

методів та засобів побудови інформаційних систем на основі сучасних інформаційних 

технологій для організації оброблення бізнес-інформації та її подальшого використання.   
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Результати навчання: 

базові знання наукових понять, теорій та методів, необхідних для розуміння 

системного аналізу та складових, що його формують;  

2) уміння здійснювати інформаційний системний аналіз виробничо-економічних 

систем;  

3) уміння здійснювати комплексний статистичний аналіз і прогнозування фізичних та 

соціально-економічних процесів  

4) володіння методами розробки та прийняття рішень з планування і управління;  

5) володіння методами об’єктного підходу на всіх рівнях проектування, розробки та 

супроводу АІС;  

6) володіння основами Інтернет-технологій; сучасними технологіями та засобами 

створення корпоративних Інтернет-рішень. Вміння здійснювати моделювання бізнесу в 

Інтернеті; проектування Інтернет-ресурсу; просування та керування інформаційним 

ресурсом; оцінку економічної ефективності інформаційних ресурсів;  

7) уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати стан складної системи її 

складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання; 8) уміння 

досліджувати проблему контролю, аналізу та оперативного управління ходом 

інформаційно-технологічного проєкту  

9) уміння проектувати системи забезпечення аналізу економічних систем з 

урахуванням усіх аспектів поставленої задачі;  

10) уміння аргументувати основні методи та засоби реалізації інформаційної 

діяльності в організації та здатність розробки основних контурів ІТ – стратегії та ІТ – 

політики організації залежно від конкретної ситуації;  

11) уміння проектувати систему охорони інформації з обмеженим доступом для 

забезпечення інформаційної безпеки замовника;  

 

4. Загальна інформація про дисципліну  

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Спеціальність 124 «Системний аналіз» 

Курс (рік навчання) 3 

Семестр 5 

Рік викладання 2020 

Формат курсу Очний (offline) 

Нормативна \ вибіркова Нормативна 

Загальна кількість год/ кредитів 180/6 

Лекції, год. 42 

Лабораторні, год 42 

Самостійна робота, год. 87 

 

5. Перелік тем 

 

6. Рекомендовані джерела інформації 

1. Ryan, Damian. Understanding digital marketing : marketing strategies for engaging the 

digital generation / Damian Ryan and Calvin Jones – London , 2019. – 272 с.   

2. Новаківський І.І., Грибик І.І Інформаційні системи у менеджменті: системний підхід: 

Навч.посібник. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2017. – 196 с.   

3.  Інтернет-маркетинг на 100%. / [І. Б. Манн, С. В. Сухов, В. О. Долгов та ін.]. – 

СанктПітербург: Издательский дом "Питер", 2015. – 226 с.  
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4. Окландер, М.А. Каналы и инструменты цифрового маркетинга  / М.А. Окландер // 

Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2015 р. / За заг. 

ред. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2015. – Т.1. – С. 209-210.   

5. Іформаційний ресурс: http://www.wikipedia.org.   

6. Цифровой маркетинг Escape Digital Marketing Group – Режим доступу: 

http://www.escape.ua-PR.html.   

7. Іформаційний ресурс: http://www.gfc.com.   

8. Почему продвижение в социальных сетях остается асоциальным – Режим доступу: 

http://www.opzarcol.com.   

9. Digital маркетинг, что это такое с чем его едят? – Режим доступу: 

http://www.ikraine.net/-PR.html.   

10. 5 причин использовать digital маркетинг – Режим доступу: http://www.slon.ru-

PR.html.   

11. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/  

12. Національна парламентська бібліотека України http://www.nplu.kiev.ua/  

13. Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького http://www.odnb.odessa.ua/  

14. Бібліотека економіста http://library.if.ua/  

15. Електронна бібліотека ОНПУ http://library.opu.ua  

16. http://www.rada.kiev.ua/  

17. http://www.nau.kiev.ua/  

18. http://www.liga.kiev.ua/  

19. http://www.ukrpravo.kiev.com  

20. Менеджмент від – до http://managementzone.ru/  

21. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua/  

22. Підручники http://pidruchniki.com.ua/  

23. Український професійний журнал «Маркетинг і реклама» http://www.mr.com.ua/  

24. Інтернет-журнал «Креативный маркетинг» http://www.creamarketing.ru/  

25. Журнал «Новый маркетинг» http://marketing.web-standart.net/  

26. Журнал «Маркетинговые исследования в Украине» http://www.marketing-

research.in.ua/  

27.  http://www.marketing.spb.ru/  

28.  http://www.marketing.com/ 14.  http://www.marketingclub.org.ua/ 

 

7. Система оцінювання та вимоги.  

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Веб-аналітика” 

визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової 

залікового кредиту: 

Заліковий модуль 1 - 20% 

Заліковий модуль 2 (підсумкова контрольна робота) – 20% 

Заліковий модуль 3 (оцінка за КПІЗ, враховуючи поточне опитування)  - 20% 

Заліковий модуль 4 (іспит) – 40% 

 

Будь-яке завдання, за яке студент отримав оцінку, яка його не задовольняє, може бути 

повторно перездано протягом наступних двох тижнів.  

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

ТНЕУ 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

http://www.marketing-research.in.ua/
http://www.marketing-research.in.ua/
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60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з 

можливістю повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з 

обов’язковим   

повторним курсом) 

 

8. Навчальні ресурси  

№ Найменування Номер 

теми 

1. Персональний комп’ютер, проектор, комп’ютери з 

доступом до мережі Інтернету. 
1-12 

2. Електронний варіант презентацій 1-12 

3 Індивідуальні завдання для самостійного виконання 1-12 

 

9. Політики курсу.  
Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності студентами 

передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Порушенням академічної доброчесності вважається: 
академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 

та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів 

без зазначення авторства; 

самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих 

наукових результатів як нових наукових результатів; 

фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі 

або наукових дослідженнях; 

фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень; 

списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, 

крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання. 

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. 

Політика запізнення. За несвоєчасно виконані завдання буде накладено штраф 10 

відсотків від загальної кількості балів за це завдання. Примітка. Виключення можуть бути 

зроблені до невчасно зданих завдань з поважних причин.  


