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РЕФЕРАТ

Магістерська атестаційна робота містить: 64 сторінки, 3 розділи, 8 
рисунків,
20 таблиць, 22 використаних джерела, 1 додаток..

Мета роботи полягає у підвищенні ефективності інтернет-маркетингу
шляхом прогнозування успішності комплексу обраних заходів на основі
емпіричних досліджень конкретних прикладів, із врахуванням значущих 
факторів.

Об’єктом дослідження є процес прогнозування динаміки величин, на 
основі
яких можна оцінити успішність веб-сайту в залежності від обраної 
маркетингової політики.

Предметом дослідження є модель прогнозування успішності інтернет-
маркетингу з використанням рівнянь лінійної регресії, що представляє собою
аналітичну залежність між відгуками і набором значущих факторів, отриману
шляхом обробки експериментальних даних.

В межах магістерської роботи проаналізовано предметну область,
сформульовано задачі дослідження, досліджено проблеми оцінки ефективності
маркетингових заходів, обрано показники їх успішності, удосконалено 
регресійну модель прогнозування успішності інтернет-маркетингу на основі 
значень отриманих показників, яка відрізняється прогнозуванням ефективності 
обраного комплексу маркетингових заходів враховуючи їх ранг, обрано засоби 
розробки інформаційної технології та базу даних для зберігання даних та 
результатів.

На основі проведених досліджень продумано та описано модель процесів
інформаційної технології та її структуру, розроблено програмне забезпечення, 
що дозволяє оцінити успішність інтернет-маркетингу.
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АBSTRАCT

Master's attestation work contains: 64 pages, 3 sections, 8 pictures, 20 tables,
36 formulas, 22 sources used, 1 application.
The purpose of the work is to improve the effectiveness of Internet marketing by
predicting the success of а set of selected events based on empirical case studies, 
taking
into account significant factors.

The object of the study is the process of forecasting the dynamics of values, on 
the
basis of which you can evaluate the success of the website, depending on the chosen
marketing policy.

The subject of the study is а model for predicting the success of Internet
marketing using linear regression equations, which is an analytical relationship 
between responses and а set of significant factors obtained by processing 
experimental data.

Within the master's work the subject area is analyzed, the research tasks are
formulated, the problems of estimation of the effectiveness of marketing measures are
investigated, the indicators of their success are selected, the regression model of
forecasting the success of Internet marketing is improved based on the values of the
obtained indicators, which is different from the forecasting of the efficiency of the
selected complex of marketing activities. selected IT tools and database to store data 
and results.

On the basis of the conducted researches the model of processes of information
technology and its structure is thought out and described, the software is developed 
that allows to evaluate the success of Internet marketing.

INTERNET MАRKETING, CONVERSION, TRАFFIC, INVESTMENT,
SUCCESS, MODEL, METHOD, FORECАSTING, RАNGE, INFORMАTION
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