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1. Анотація до курсу 

 

Від брязкалець до підгузків, продукти харчування, машини і будинки - 

щорічно продається все і купується сотням тисяч онлайн-покупцями. Компанії 

розміщують рекламу на багатьох платформах і докладають всіх зусиль, щоб 

залучити споживачів за допомогою найкращого каталогу продукції і яскравих 

рекламних постів. 

Розширена електронна торгівля з використанням Google Analytics дозволить 

побачити поведінку покупця, яке впливає на продажу, які банери на головній 

сторінці викликають більшу взаємодію з користувачем і більш високу середню 

вартість замовлення на основі звітів про відстеження рекламних акцій. 

Вивчивши курс - користувач може використовувати нові ідеї у всіх видах 

маркетингових рішень - від дизайну сайту до розміщення продукту та інвентарю. 

Слухач курсу - використовує GoogleAnalytics для поліпшення процесу прийняття 

рішень на всіх рівнях електронної комерції. 

 

 

2. Мета та завдання курсу 



Мета дисципліни – є оволодіння базовими поняттями, пов'язаними з Google 

Analytics - як створити обліковий запис, розмістити код відстеження та 

налаштувати фільтри даних. Ознайомлення з інтерфейсом і звітами Google 

Analytics і навчитеся налаштовувати зведення і ярлики, як аналізувати основні 

звіти по аудиторіях, джерелами трафіку і поведінки, налаштовувати цілі і 

відстеження кампаній.  

 

Завдання курсу: 

− Слухачі курсу повинні знати система збирає і обробляє дані, 

представлені в звітах.  

− Навчитеся використовувати спеціальні параметри та показники, 

відстеження подій і інші функції, щоб збирати потрібну інформацію.  

− ознайомлення з розширеними методами аналізу (сегментація, звіти по 

каналах і аудиторіям, спеціальні звіти) і з маркетинговими стратегіями, які 

дозволяють показувати рекламу користувачам, які вже відвідували сайт (звичайний 

і динамічний ремаркетинг). 

 

 

3. Результати навчання 

 

Оцінювати та знати сучасні технології Google Analytics - перш за все 

використання Google Analytics для аналізу трафіку сайту. 

Студент отримає навички управляти цілим набором тегів для реклами сайту і 

аналітики його показників відвідуваності. Зайві або неправильні теги можуть 

спотворити статистику і знизити ефективність сайту. Практичні та лабораторні 

заняття дозволять вам, як Google Менеджеру тегів допомагати маркетологам, 

аналітикам і розробникам справлятися з цим завданням. 

 

4. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ 

 
Розділ 1. Введення в Google Аналітику 

1. У чому цінність цифрової аналітики? 

2. Як працює Google Аналітика 

3. Налаштування Google Аналітики 

4. Як налаштовувати представлення за допомогою фільтрів 

Розділ 2. Інтерфейс Google Аналітики 

1. Структура облікового запису Google Аналітики 

2. Робота з оглядовими звітами 

3. Робота з повними звітами 

4. Як ділитися звітами 

 5. Налаштування зведень і ярликів 

Розділ 3. Основні звіти 

1. Звіти по аудиторії 

2. Звіти за джерелами трафіку 



3. Звіти з поведінки 

Розділ 4. Основні відомості про кампаніях і відстеження конверсій 

1. Як аналізувати статистику спеціальних кампаній 

2. Відстеження кампаній за допомогою компоновщика URL 

3. Відстеження виконання бізнес-цілей 

 4. Як аналізувати ефективність кампаній Google Реклами 

5. Резюме курсу і подальші дії 

Розділ 5. Збір та обробка даних 

1. Збір даних в Google Аналітиці 

2. Сегментація по користувачам і сеансів 

3. Застосування правил конфігурації 

4. Зберігання даних і створення звітів 

5. Створення плану аналізу 

Розділ 6. Налаштування збору даних 

1. Організація облікового запису Аналітики 

2. Розширені фільтри для уявлень 

3. Створення спеціальних параметрів 

4. Створення спеціальних показників 

5. Аналіз поведінки користувачів за допомогою відстеження подій 

6. Інші корисні конфігурації 

Розділ 7. Методи і інструменти для розширеного аналізу 

1. Дані сегмента для аналізу 

2. Аналіз даних по каналах 

3. Аналіз даних по аудиторіях 

4. Аналіз даних за спеціальними звітами 

Розділ 8. Маркетингові інструменти для просунутих користувачів 

1. Введення в ремаркетинг 

2. Покращений таргетинг з динамічним ремаркетингом 

3. Підсумки курсу 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

  

1. Початок роботи з Менеджером тегів: 

• План збору статистики 

• Розробка стратегії впровадження тегів 

• Огляд Менеджера тегів 

2. Налаштування Менеджера тегів 

• Встановіть тег Google Аналітики 

• Змінна ресурсу Google Analytics 

• Налаштування междоменной відстеження 

• Рівень даних 

3. Збір відомостей за допомогою рівня даних, змінних і подій 



• Передача статичних даних для спеціальних параметрів 

• Передача динамічних значень в спеціальні показники 

• Відстеження подій зі змінними 

4. Додаткові теги для відстеження і ремаркетингу 

• Налаштування відстеження конверсій в Google Рекламі 

• Динамічний ремаркетинг 

 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

№ 

роботи  
Назва роботи 

Інструменти, обладнання та 

програмне забезпечення, що 

застосовуються при проведенні 

роботи 

1-4 Перелік основних завдань які 
вирішуються на практичних та 
практичних заняттях в системі  

1. Роботи з Менеджером тегів: 

2. Налаштування Менеджера тегів 

3. Збір відомостей за допомогою 
рівня даних, змінних і подій 

4. Додаткові теги для відстеження і 
ремаркетингу 

 

На заняттях обов’язково мати з 

собою ноутбук (або використання 

ПК аудиторії проведення занять) зі 

стільниковим інтернетом.  

Активований обліковий запис 

університетської пошти 

(student.i.p.@nmu.one) на Офіс365. 

 Акаунт  Google Analytics  

 

 

 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

75-89 добре  

60-74 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

навчальної дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо 

набрана кількість балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме 

не менше 60 балів. 

Поточна успішність складається з успішності за два контрольно-модульні 

роботи (кожний максимально оцінюється у 15 балів) та оцінок за роботу на 

семінарських/практичних заняттях. Отримані бали за контрольно-модульні роботи 

та семінарські/практичні заняття додаються і є підсумковою оцінкою за вивчення 

навчальної дисципліни. Максимально за поточною успішністю здобувач вищої 

освіти може набрати 100 балів. 

https://analytics.google.com/analytics/academy/


Максимальне оцінювання: 

Теоретична 

частина 

Практична частина 

Бонус за 

творчий підхід 
Разом 

При 

своєчасному 

складанні 

При 

несвоєчасному 

складанні 

60 36 20 4 100 

 

Лабораторні роботи приймаються за контрольними запитаннями до кожної з 

роботи. 

Теоретична частина оцінюється за результатами здачі контрольної тестової 

роботи, яка містить 30 запитань.  

 

Підсумкове 

оцінювання 

(якщо 

здобувач 

вищої освіти 

набрав менше 

60 балів та/або 

прагне 

поліпшити 

оцінку) 

Екзамен відбувається у формі письмового іспиту, екзаменаційні 

білети являють 30 тестових запитань. 

Кожний тест має один правильний варіант відповіді. Правильна 

відповідь на запитання тесту оцінюється у 2 бали. 

Максимальна кількість балів за курс: 100 

Практичні / 

Семінарські 

заняття 

Практичні завдання відпрацьовують навички індивідуальної  

роботи. Розгляд та обговорення перевищення ресурсів, 

залежності від часу або фінансового стану проекту, критичного 

шляху, тощо. Розв’язання задач. Максимально оцінюються у 40 

балів . 

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи  

30 тестових завдань (запитань) з чотирма варіантами відповідей, 1 

правильна відповідь оцінюється у 2бали (разом 60 бал). Опитування за тестом 

проводиться з використанням технології Microsoft Forms Office 365.  

Відповіді на відкрите запитання наводяться також у системі Microsoft Forms 

Office 365. Відповідь на папері сканується (фотографується) та відсилається на 

електронну пошту викладача впродовж часу, відведеного на здачу теоретичної 

частини. Несвоєчасно вислана відповідь враховується такою, що не здана.  

 

Правильно вирішена практичної задача оцінюється в 5 балів, причому: 

− 5 балів – відповідність еталону, з рекомендаціями; 

− 4 бали – відповідність еталону, без рекомендацій або помилками в 

розрахунках; 

− 3 бали – незначні помилки без рекомендацій або відхилення від них; 

− 2 бали – присутні суттєві помилки у рішенні; 

− 1 бал – наведені розрахунки, графіки повністю не відповідають еталону;  

− 0 балів – рішення не наведене. 

 



 

6.4. Критерії оцінювання лабораторної роботи  

З кожної лабораторної роботи здобувач вищої освіти отримує 6 запитань з 

переліку контрольних запитань. Кількість вірних відповідей визначають кількість 

отриманих балів. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки 

з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням 

зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату 

(відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), 

фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому 

процесі). Політика щодо академічної доброчесності регламентується положенням 

"Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у Національному 

технічному університеті "Дніпровська політехніка". 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_de

tection_of_plagiarism.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

7.2.Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

 

7.5. Відвідування занять 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, академічна мобільність, які необхідно підтверджувати 

документами. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої 

освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту.  

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf


За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

 

 

7.6. Бонуси 

Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувача вищої освітим 

буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms Office 

365), які буде розіслано на ваші університетські поштові скриньки. Заповнення 

анкет є важливою складовою вашої навчальної активності, що дозволить оцінити 

дієвість застосованих методів викладання та врахувати ваші пропозиції стосовно 

покращення змісту навчальної дисципліни «Google Analytics».  
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