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ВСТУП 

 

Анотація 

Запорукою успіху будь-якого бізнесу в умовах цифровізації та соціалізації 

економіки є маркетинг. В останнє десятиліття сфера маркетингу зазнала 

суттєвих трансформацій. З кожним днем відбувається розвиток технологій 

маркетингової аналітики, які стають доступнішими для підприємств. Будь-який 

бізнес, не залежно від сфери діяльності та розмірів, має можливість 

використовувати передові інструменти маркетингу для залучення клієнтів.  

Цифрова маркетингова аналітика дозволяє маркетологам оцінювати 

ефективність своїх маркетингових ініціатив та надавати інформацію для 

прийняття виважених управлінських рішень, що ґрунтуються на глибокому 

розумінні споживачів. Інструменти маркетингової аналітики збирають дані з 

безлічі каналів, які сучасні підприємства використовують для зв'язку та 

залучення клієнтів. 

 

Ключові слова: маркетинг, цифровий маркетинг, маркетингова аналітика, 

аналітика даних, веб-ресурс. 

 

Abstract 

The key to the success of any business in the context of digitalization and 

socialization of the economy is marketing. In the last decade, the field of marketing 

has undergone significant transformations. Every day there is a development of 

marketing analytics technologies that are becoming more accessible to businesses. Any 

business, regardless of scope and size, has the opportunity to use advanced marketing 

tools to attract customers. 

Digital marketing analytics allows marketers to evaluate the effectiveness of 

their marketing initiatives and provide information to make informed management 

decisions based on a deep understanding of consumers. Marketing analytics tools 

collect data from many channels that modern companies use to communicate and 

attract customers. 

 

Keywords: marketing, digital marketing, marketing analytics, data analytics, 

web resource. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 Галузь знань 05 

-  

(шифр і назва) 

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 - 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету 

http://www.nuos.edu.ua/ 

students/osvita/ 

Спеціальність  

- 

(код та найменування) 

Освітня програма  

- 

(найменування) 

Семестр 

- 

Лекцій 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання 

- 

(назва) 

30 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 
Загальна кількість годин –150 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

Освітній рівень: 

другий (магістерський) 

Самостійна робота 

90 год. 

аудиторних: 

семестр – 4 год.; 

 

Вид контролю: залік 

самостійної роботи:  

семестр – 6 год. 

Форма контролю: 

комбінована 

 

 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Аналітика даних для 

маркетингу» є формування у студентів таких компетентностей: 

− здатність до адаптації та дії в новій ситуації, бути критичним та 
самокритичним; 

− здатність проводити дослідження з використанням теоретичних та 
прикладних досягнень в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 

− здатність до вирішення проблемних питань і нестандартних ситуацій 
у професійній діяльності за умов невизначеності та ризиків; 

− здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 
інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та 
пов’язаних з цим управлінських рішень; 

− здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 
науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних 
економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки; 

− здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи 
та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні 
встановленим потребам дослідження. 
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3. Передумови для вивчення дисципліни 
Передумовами для вивчення дисципліни є:     

              
                                                (за винятком навчальних дисциплін 1 курсу 1 семестру) 

 

 

4. Очікувані результати навчання 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

− визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової 
діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення; 

− вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження у сфері 
підприємницької, торговельної та біржової діяльності з використанням сучасних 
методів і технологій; 

− оцінювати за різними параметрами продукцію, товари, послуги, а 
також процеси, що відбуваються в підприємницьких, торговельних і біржових 
структурах, та робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень; 

− демонструвати вміння вирішувати проблемні ситуації, що виникають 
в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур за умов 
невизначеності і ризиків; 

− обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, 
обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і 
прикладних досліджень; 

− збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-
аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних 
завдань; 

− приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що 
потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-
економічних досліджень; 

− застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване 
програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні 
соціальноекономічними системами. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Аналітика даних та її важливість для маркетингу 
Тема 1. Аналітика даних для маркетингу: визначення та переваги 
Література [1], [2]. 
Тема 2. Ключові метрики в аналітиці даних для маркетингу 
Література [1], [3]. 
Тема 3. Етапи аналітики даних в маркетингу 
Література [1], [2]. 
Тема 4. Google -аналітика 
Література [4]. 
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Змістовий модуль 2. Реалізація маркетинг-аналітики 
Тема 5. Процес тестування A/B та розробка експериментів 
Література [3]. 
Тема 6. Аналіз даних та перевірка гіпотез в маркетингу 
Література [1], [3]. 
Тема 7. Дисперсійний аналіз (ANOVA) 
Література  [3]. 
Тема 8. Модель бінарного результату Logit 
Література [3]. 
Тема 9. Тематичне моделювання завдань (LDA) 
Література [3]. 
Тема 10. Аналіз частоти згадувань (N-gram Frequency Count) 
Література  [3]. 
Тема 11. Семантичні згадування (Semantic Topic Tagging) 
Література [2], [3]. 
 

 
 

Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

Усього 
у тому числі 

лек пр лаб с.р. 

Змістовий модуль 1. Аналітика даних та її важливість для маркетингу 

Тема 1. Аналітика даних для маркетингу: 

визначення та переваги 
24 4 4  – 16 

Тема 2. Ключові метрики в аналітиці даних для 

маркетингу 
12 2 2  – 8 

Тема 3. Етапи аналітики даних в маркетингу 12 2 2  – 8 

Тема 4. Google -аналітика 12 2 2  – 8 

Разом за змістовим модулем 1 60 10 10  – 40 

Змістовий модуль 2. Реалізація маркетинг-аналітики 

Тема 5. Процес тестування A/B та розробка 

експериментів 
18 4 4  – 10 

Тема 6. Аналіз даних та перевірка гіпотез в 

маркетингу 
18 4 4  – 10 

Тема 7. Дисперсійний аналіз (ANOVA) 18 4 4  – 10 

Тема 8. Модель бінарного результату Logit 9 2 2  – 5 

Тема 9. Тематичне моделювання завдань (LDA) 9 2 2  – 5 

Тема 10. Аналіз частоти згадувань (N-gram Frequency 

Count) 
9 2 2  – 5 

Тема 11. Семантичні згадування (Semantic Topic 

Tagging) 
9 2 2  – 5 

Разом за змістовим модулем 2 90 20 20  – 50 

Разом за курсом 150 30 30  – 90 
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Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 

1.  
Тема 1. Семінарське заняття (СЗ): Аналітика даних для 

маркетингу: визначення та переваги 
4 

2.  
Тема 2. Практична робота (ПР): Ключові метрики в аналітиці 

даних для маркетингу 
2 

3.  Тема 3. СЗ: Етапи аналітики даних в маркетингу 2 

4.  Тема 4. ПР: Робота в Google Tag manager 2 

5.  Тема 5. Комерційна аналітика 2 

6.  Тема 5. ПР: A/B тестування 2 

7.  Тема 6. ПР: Аналіз даних та перевірка гіпотез в маркетингу 4 

8.  Тема 7. ПР: Дисперсійний аналіз (ANOVA) 4 

9.  Тема 8. ПР: Модель бінарного результату Logit 2 

10.  Тема 9. ПР: Тематичне моделювання завдань (LDA) 2 

11.  
Тема 10. ПР: Аналіз частоти згадувань (N-gram Frequency 

Count) 
2 

12.  Тема 11. ПР: Семантичні згадування (Semantic Topic Tagging) 2 

Разом 30 

 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  

– підготовка до лекційних занять – 0,5 год/1 год. занять (1 година на 1 

лекцію);  

– підготовка до практичних занять – 3 год. на завдання;  

– виконання завдання на самостійну роботу – 24 год. 

– підготовка до контрольних заходів – 15 год. на 1 захід. 

 

Обсяги самостійної роботи 

№ з/п Вид роботи 
Кількість годин 

Денна форма 

1 Підготовка до лекцій 15 

2 Підготовка до практичних занять 36 

3 Виконання завдання на самостійну роботу 24 

4 Підготовка до заліку 15 

… Разом 90 

 

Завдання на самостійну роботу  

Завдання на самостійну роботу підготовка реферату з обраною тематикою 

та проробка тестових завдань. 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

1. На практичних заняттях – розрахунково-аналітичних завдання, відповіді 

на семінарських заняттях, доповіді, презентації.  
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2. За змістові модулі – тести 

3. За весь курс – реферат. 

 
7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки заключного екзамену. У кожного компонента своя частка в 

загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати до 60 балів. 

Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом 

семестру (активність, участь в дискусіях; виконання завдань та інше). 

Питома вага заключного заліку в загальній системі оцінок – 40 балів. Право 

здавати заключний залік дається студенту, якій з урахуванням максимальних 

балів проміжних оцінок набирає не менше 20 балів. Підсумкова оцінка 

навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки заліку. 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання 

теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі 

самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на практичних заняттях та 

набутих практичних навичок під час виконання завдань практичних робіт. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 
Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

Семінари 

2 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки 

1 Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована 

0 Студент не дає відповіді 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

10 балів (2 завдань по 5 бали)  

Практичні 

2 

Робота виконана у встановлений термін. Студент самостійно визначає тип 

завдання і раціонально розв’язує його. Може розв’язувати комбіновані 

задачі. Звіт відповідає встановленим вимогам 

1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент наводить 

потрібні формули. Виконує завдання, використовуючи алгоритм. Складений 

звіт містить неточності та помилки у висновках 

0 Студент не розв’язує задачі 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

30 балів (10 завдань по 3 бали)  
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Поточний модульний контроль у форму тестування 
Частка правильних відповідей, % 100 80 60 40 20 ≤ 10 

Бал 10 8 6 4 2 0 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 15 балів  

Форма контролю Максимальна кількість балів 

Практичні заняття 
СЗ 2х5 балів = 10 балів 

ПР 10х3 = 30 балів 

Поточний модульних контроль 2х10 балів = 20 балів 

Разом 60 

 

Підсумковий контроль (залік) у формі захисту реферату, виконаного в 

межах самостійної роботи 
Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

Реферати та їх презентації 

40 

Студент самостійно обирає раціональний метод дослідження, визначає обсяги 

інформації, проводить статистичне спостереження, зведення та групування 

даних, застосовує необхідні методи аналізу інформації. На основі проведеного 

аналізу формулює висновки та визначає перспективи подальших досліджень. 

Демонструє розуміння комплексного підходу до аналізу ситуації. Реферат 

відповідає встановленим вимогам, має логічну впорядковану структуру, 

містить основні висновки і результати дослідження. Презентація за 

результатами аналізу ситуації висвітлює суть аналізу і висновків, відповідає 

меті дослідження. Робота виконана у встановлений термін. 

30 

Студент з допомогою викладача обирає метод дослідження, визначає обсяги 

інформації, проводить статистичне спостереження, зведення та групування 

даних, застосовує необхідні методи аналізу інформації. В роботі допускаються 

помилки щодо обсягів вихідної інформації, результати не досить повно 

описують об’єкт дослідження. Реферат відповідає встановленим вимогам, має 

впорядковану структуру, містить основні висновки і результати дослідження. 

Презентація за результатами аналізу ситуації висвітлює отримані результати, 

відповідає меті дослідження, не враховує деякі суттєві питання. Робота 

виконана з порушенням встановленого терміну.  

20 

Студент з допомогою викладача обирає метод дослідження, проводить аналіз 

користуючись простим алгоритмами, проводить статистичне спостереження, 

застосовує необхідні методи аналізу інформації. Обсяги інформації 

недостатньо повно охоплюють ситуацію, аналіз не повний, висновки частково 

поверхневі. Реферат відповідає встановленим вимогам, містить основні 

висновки і результати дослідження, не враховує важливі питання, які не були 

розглянуті в дослідженні. Презентація висвітлює отримані результати і 

відповідні висновків. Робота виконана з порушенням встановленого терміну. 

10 

Студент з допомогою викладача обирає методи дослідження, проводить аналіз 

користуючись простим алгоритмом, аналіз поверховий, не враховує весь 

спектр досліджуваної проблеми. Використовує відповідні методи з 

допомогою викладача. Результати мають поверховий характер, частково 

розкривають ситуацію. В презентації відображені загальні висновки 

дослідження. Робота виконана з порушенням встановлених термінів. 

0 Студент не здав самостійну роботу 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 40 балів (1 реферат) 
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8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Елемент програми 
Денна форма 

Вид роботи Кількість балів 

ЗМ1 ПР  Практичні, семінари 14 

ПМК Тест 10 

ЗМ2 ПР Практичні, семінари 26 

ПМК Тест 10 

Підсумковий контроль Залік  40 

Сума балів за семестр 100 

 

9. Засоби навчання 

– мультимедіа-, проекційна апаратура (проектори, екрани тощо); 

– комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі; 

– бібліотечні фонди (підручники і навчальні посібники, методичні 

рекомендації, наукова література тощо). 

 

10. Методи навчання 

Методи навчання: 

– робота з літературою; 

– пояснення; 

– дискусія; 

– лекція;  

– репродуктивні і евристичні бесіди; 

– ілюстрування;  

– практична робота;  

– розрахунково-аналітичні завдання; 

– дидактична гра. 

Методи контролю і самоконтролю:  

– фронтальне опитування;  

– контрольні роботи, письмові заліки;  

– контрольні тестові роботи програмованого типу. 

 

11. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Big Book of Digital Marketing (2017) URL: 

https://digitalfireflymarketing.com/wp-content/uploads/2017/02/Big-Book-of-

Digital-Marketing.pdf 

2. Chaffey, D., & Smith, P. R. (2017). Digital Marketing Excellence: Planning, 

Optimizing and Integrating Online Marketing (Vol. 5 edition). New York: Routledge. 

URL: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-

live&db=nlebk&AN=1496981 

3. Hemann C., Burbary K. (2018) Digital Marketing Analytics: Making Sense 

of Consumer Data in a Digital World, Second edition. 

file:///D:/Работа1/Erasmus+/Аналітика%20даних%20для%20маркетингу/Big%20Book%20of%20Digital%20Marketing%20(2017)
file:///D:/Работа1/Erasmus+/Аналітика%20даних%20для%20маркетингу/Big%20Book%20of%20Digital%20Marketing%20(2017)
https://digitalfireflymarketing.com/wp-content/uploads/2017/02/Big-Book-of-Digital-Marketing.pdf
https://digitalfireflymarketing.com/wp-content/uploads/2017/02/Big-Book-of-Digital-Marketing.pdf
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=1496981
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=1496981
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4. Alhlou F., Asif S., Fettman E. Google Analytics Breakthrough: From Zero to 

Business Impact 

 

Допоміжна література 

1. Котлер Ф. (2019) Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен 

знать каждый менеджер. Альпина Паблишер. URL: 

http://loveread.ec/read_book.php?id=79155&p=1 

2. Парсяк В.Н. (2017) Маркетинг: сучасна концепція та технології. 

Підручник, Херсон: Видавництво «Олді плюс».  

3. Digital Marketing Analytics. URL: https://executive.mit.edu/course/digital-

marketing-analytics/a056g00000URaa5AAD.html 

4. Digital Marketing Strategy Guide. URL: 

https://www.talkwalker.com/resource/the-definitive-digital-marketing-guide-to-

getting-results.pdf 

5. Harsh, Y. (2020) Digital Marketing in Action: A Complete Action plan for 

Digital Marketing Success. 

 

Інформаційні ресурси в Internet 

1. Бібліотека економіста. URL: http://library.if.ua/books 

2. Бібліотека імені В. Вернадського. URL: www.nbuv.gov.ua 

3. Велика економічна бібліотека. URL: www.economics.com.ua 

4. Верховна Рада України. URL: http//www.zakon.rada.gov.ua 

5. Державна служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua 

6. ЄБРР. URL: www.ebrd.com 

7. Європейська комісія (EC). URL: www.europa.eu.int 

8. Законодавство України. URL: www.rada.gov.ua 

9. Захист прав споживачів. URL: www.spogivach.com, www.potrebitel.org.ua 

10. Інститут економіки і прогнозування НАН України. URL: www.ief.org.ua 

11. Інформаційне Агентство «Інтерфакс-Україна». URL: www.interfax. 

kiev.ua 

12. Кабінет Міністрів України. URL: http. URL: www.kmu.gov.ua. 

13. МВФ. URL: http//www.imf.org 

14. НБУ. URL: www.bank.gov.ua 

15. Світова організація торгівлі. URL: www.wto.gov.ua 

16. Світовий банк. URL: http//www.worldbank.org 

17. American Marketing Association. URL: https://www.ama.org/ 

18. eMarketer. URL: https://www.emarketer.com/ 

http://loveread.ec/read_book.php?id=79155&p=1
https://www.talkwalker.com/resource/the-definitive-digital-marketing-guide-to-getting-results.pdf
https://www.talkwalker.com/resource/the-definitive-digital-marketing-guide-to-getting-results.pdf
https://www.ama.org/
https://www.ama.org/
https://www.emarketer.com/

