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1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Лабораторна робота – це форма навчального заняття, при якому студент під 

керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти 

з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни. При цьому він набуває навичок у роботі з лабораторним 

устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною 

апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній галузі. 

Лабораторні роботи завжди виконуються після вивчення певного розділу 

(чи розділів) теоретичного курсу, оскільки вони є практичним підтвердженням 

теоретичних положень і висновків. Крім того, лабораторні заняття прищеплюють 

любов до предмета і сприяють розвитку навичок, які потрібні для практичної і 

винахідницької діяльності. 

Лабораторні роботи відіграють важливу роль у підготовці фахівців через 

самостійну виконавчу діяльність. Виконуючи лабораторну роботу, студенти 

повинні проявляти ініціативу в подоланні труднощів. Звертатися до викладача 

лише тоді, коли вичерпано всі можливості вирішення питань по виконанню 

окремого етапу лабораторної роботи. 

Дидактичні цілі проведення лабораторних робіт: 

− опанування методами експериментальних досліджень (обробка результатів 

дослідів); 

− формування відчуття спеціалізованої техніки та оволодіння специфікою 

практичної роботи; 

− набуття навичок з безпеки проведення експериментальних досліджень; 

− узагальнення, систематизація та поглиблення теоретичного матеріалу 

завдяки його практичному застосуванню; 

− формування умінь застосовувати отримані знання в практичній діяльності, 

формування компетенцій; 

− розвиток аналітичних та проектувальних вмінь; 

− вироблення самостійності, відповідальності і творчої ініціативи. 

Отримані на понятійно-аналітичному рівні уміння та навички є суттєвим 

компонентом компетенції фахівця. 

Тематика лабораторних робіт визначається робочою програмою 

дисципліни. 

Лабораторне завдання (робота) може носити репродуктивний, частково-

пошуковий і пошуковий характер. Роботи, що носять репродуктивний характер, 

відрізняються тим, що при їх проведенні студенти користуються детальними 

інструкціями, в яких вказані: мета роботи, пояснення (теорія, основні 

характеристики), порядок виконання роботи, таблиці, висновки (без 

формулювань), контрольні питання, література. 

Роботи, що носять частково-пошуковий характер, відрізняються тим, що 

при їх проведенні студенти не користуються детальними інструкціями, їм не 

заданий порядок виконання необхідних дій. В такому випадку студентам 

потрібно самим вибрати спосіб виконання лабораторної роботи. 
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Роботи, що носять пошуковий характер, відрізняються тим, що студенти 

повинні вирішити нову для них проблему, спираючись на наявні у них теоретичні 

знання. 

Лабораторні заняття проводяться в спеціально обладнаних навчальних 

лабораторіях з використанням спеціального устаткування. В окремих випадках 

лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного 

середовища. 

Лабораторні роботи здебільшого належать до класу «жорстких», що 

виконуються згідно із заздалегідь підготовленим планом. Такі заняття мають на 

меті придбання та закріплення базових знань, відповідних умінь та навичок за 

відомим алгоритмом. Заняття передбачають активність студентів, але навчальні 

цілі обмежені відсутністю творчості студентів.  

При організації підготовки до лабораторних робіт і їх виконання особливу 

увагу необхідно приділяти техніці безпеки. 

Студент під час проведення лабораторних робіт повинен: 

− беззаперечно дотримуватись правил охорони праці; 

− ознайомитись з методичними рекомендаціями щодо проведення 

лабораторних робіт; 

− виконати лабораторну роботу за відповідною методикою; 

− скласти звіт про виконання лабораторної роботи; 

− захистити результати лабораторної роботи; 

− одержати оцінку за лабораторну роботу через визначену форму контролю 

(захист звітів лабораторних робіт). 

Викладач повинен: 

− провести інструктаж студентів щодо правил безпеки; 

− керувати проведення лабораторної роботи; 

− здійснити поточний контроль опанування студентами методичних 

рекомендацій; 

− забезпечити дотримування правил безпеки при виконанні лабораторної 

роботи; 

− скласти графік консультацій; 

− оцінити навчальну діяльність студента у процесі виконання лабораторної 

роботи. 

У ході проведення лабораторного заняття викладач зобов’язаний 

забезпечити якісне виконання завдань, спрямувати студентів на творчий пошук. 

Обов’язково за кожне лабораторне або практичне заняття викладач повинен 

оцінити рівень практичних умінь студента. Виконана робота реєструється в 

навчальному журналі. Усі студенти повинні зробити кожне завдання на 

лабораторну роботу з дисципліни. 
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2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№  
Тема лабораторного заняття.  

Контрольні роботи (заліки по модулях) 

К-ТЬ  

ГОДИН 

1 2  

 Заліковий модуль №1  

 Тема 2. Суть та способи організації електронної торгівлі. 4 

1 Лабораторна робота №1. 4 

 Тема 3. Створення власного інтернет-магазину. 4 

2 Лабораторна робота №2. 4 

 Тема 4. Маркетинг в електронній комерції та способи просування  інтернет-магазинів. 4 

3 Лабораторна робота №3. 4 

 Тема 4. Платіжні системи та захист інформації в Інтернет. 2 

4 Лабораторна робота №4. 2 

5 Контрольна робота 2 

 Разом годин 16 
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План лабораторного заняття № 1 

 

Тема № 2. Суть та способи організації електронної торгівлі. 

Навчальний час: 4 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Навчальна дисципліна взаємопов’язана із такими 

дисциплінами як “Ефективність інформаційних систем”, „Інформаційна 

економіка”, „Управління ІТ-підприємствами”, “Прогресивні інформаційні 

технології для бізнес-послуг”, „Інформаційний менеджмент”. 

Мета і завдання лабораторного заняття: ознайомитись з процесом створення 

особистих кабінетів на популярних торгових майданчиках України та 

особливостями продажу товарів через сторінку у соцмережах. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Що таке торговий інтернет-майданчик? 

2. Які популярні торгові майданчик України та світу ви знаєте? 

3. Які соцмережі можна рекомендувати для продажу різних видів продукції чи 

послуг? 

4. Якими є чинники оптимізації бізнес-сторінки у Facebook? 

5. Які особливості мають рекламні оголошення у соцмережах? 

6. Як дати рекламне оголошення у Facebook? 

 

Завдання:  

1. Створити особисті кабінети на сайтах популярних українських торгових 

майданчиків та наповти їх інформацією; 

2. Створити та наповнити даними бізнес-сторінку для продажу товарів у 

соціальній мережі; 

3. Створити рекламне оголошення  для  сторінки у Facebook. 

 

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

Для організації продажу товарів через мережу інтернет одним із 

найпростіших способів є використання можливостей популярних торгових 

інтернет майданчиків. 

Торговий інтернет майданчик являє собою спеціальний ресурс, на якому 

укладають між собою угоди купівлі-продажу продавці і покупці. Також тут 

можуть проводитися аукціони, конкурси, рекламні кампанії та інші торгові 

заходи. Інтернет-майданчик для продажу товарів, як правило, надає можливість 

за готовими шаблонами налаштувати свій магазин, виставити продукцію, додати 

до неї опис і відразу приступити до продажів. 

1. Почнемо з створення особистого кабінету на відомих торгових 

майданчиках.  

Спробуйте створити сторінку своєї компанії на Rozetka.ua. Для цього 

потрібно на головній сторінці Rozetka.ua вибрати пункт Продавати на Розетці і 

заповнити всі необхідні пункти заявки.  
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Після відправки заявки на реєстрацію відповідальна особа перевірить 

введені вами дані і протягом 10 робочих днів надасть вам відповідь про 

можливість створення вашого особистого кабінету на Розетці. 

2. Процедура створення особистого кабінету на інших торгівельних 

площадках є простішою. Для прикладу створіть свій магазин на базі популярної 

площадки All.biz. Виберіть пункт Зареєструватись на головній сторінці сайту і 

заповніть форму з необхідними для реєстрації даними: 

 

 
Після реєстрації ви потрапите на сторінку свого особистого кабінету, де 

потрібно заповнити дані про вашу компанію, наповнити каталог товарів, 

створити вітрину та внести інші необхідні дані.  

При формуванні каталога товарів потрібно завантажити фотографії 

кожного товару, які попередньо доцільно обробити засобами PhotoShop (обрізати 

необхідні елементи, відкоректувати кольори і яскравість) та зберегти у 

відповідному форматі для мінімізації розміру.  
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Представники торгівельної площадки, будуть робити вам різні 

маркетингові пропозиції (платні) щодо просування ваших товарів в ТОП, 

підняття рейтингу вашої сторінки, створення рекламних банерів і т.п. і ви 

матимете можливість обдумати їх доцільність. 

3. Ще одною популярною площадкою для просування товарів є Prom.ua. 

Виконайте реєстрацію і на цьому сайті. Сторінка формування каталогу товарів у 

особистому кабінеті на сайті Prom.ua має наступний вигляд: 

 

 
 

Наповніть каталог своїх товарів і внесіть іншу інформацію про себе 

необхідну, щоб торгувати на на Prom.ua. 

 

Рекомендації для підвищення ефективності вашої сторінки: 
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1. Чим більше продуктів ви додасте у свій каталог, тим більша 

ймовірність того, що ваш продукт буде помітний у пошуку. Покупці також 

хочуть мати справу з постачальниками, у яких є широкий діапазон продуктів. 

Сторінка компанії лише з 5-10 продуктами матиме вигляд порожньої.  

2. Напишіть детальний текст про компанію, який буде включати історію 

розвитку, плани на майбутнє, описувати головні ринки і обсяг виробничих 

потужностей.  

3. Також буде додатковим плюсом, якщо сторінка компанії буде 

доступна на кількох мовах.  

4. Якщо ви маєте якісь свідоцтва, нагороди або рекомендації від 

клієнтів, буде незайвим також додати це на сторінку. 

 

4.Організація продажу товарів у соцмережах.  

1. Серед всього різноманіття пабліків та груп у соцмередах зустрічаються і 

сторінки магазинів, закладів харчування, бізнесу в сфері послуг. Основна мета 

таких сторінок — продавати і деякі з них успішно торгують своєю продукцією 

використовуючи тільки соцмережі.  

На відміну від повноцінного сайту інтернет-магазину, соціальні мережі в 

плані продажів володіють вкрай обмеженим функціоналом, проте 

використовуються багатьма, зважаючи на свою безкоштовність. Соціальні мережі 

допомагають збільшити продажі, а також знайти спільну мову з цільовою 

аудиторією, зрозуміти, що її цікавить і тоді зробити їй найбільш вигідну 

пропозицію. 

Facebook чудово підійде, якщо прагнете масштабуватись та орієнтуєтесь на 

більш платоспроможну аудиторію. Особливо доцільно просувати сферу послуг 

(організація свят, курси, школи тощо). 

Рекомендації щодо оптимізації бізнес-сторінки у Facebook: 

1.Належна назва 

Вибір назви для вашого FB сторінки є першим кроком. Кожен користувач, 

який захоче знайти вашу компанію в соцмережі, повинен зуміти легко це 

зробити. Тому бажано, щоб ви написати офіційну назву вашої організацїї, адже 

вона є унікальною і впізнаваною. Не додавайте зайвих слів чи загальних понять, 

особливо на початку. Пам'ятайте, що перше слово у назві сторінки Facebook є 

найбільш важливим в очах Google. Додавання релевантних ключових слів може 

також поставити під сумнів вашу легітимність і призвести до того, що ваша 

сторінка може позначитися, як спам. Тож, оберіть просту, чітку і точну назву. 

2.Кастомний URL 

За замовчуванням, Facebook генерує URL-адресу, яа є поєднанням 

випадкових символів, які неможливо прочитати чи запам'ятати. Ви можете 

налаштувати її під себе. Крім того, як ви знаєте, забезпечення впізнаваності назви 

компанії означає просування і успіх. Таким чином, кастомний URL — це 

відмінний шанс цьому посприяти, згадавши власний бренд і в заголовку сторінки 

і в URL-адресі. Крім того, завдяки персоналізації, вашу сторінку буде простіше 

знайти як у пошуці Facebook, так і в пошукових системах. Редагування вашого 
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екаунту виконується за адресою: https://www.facebook.com/ 

settings?tab=account&section=username. 

3.Обкладинка і зображення профілю 

Як ви знаєте, візуальний тип інформації має великий вплив на сприйняття 

людей. Тому, подумайте, які враження і асоціації ви хочете, щоб ваша сторінка 

Facebook викликала у тих, хто її переглядатиме. Обкладинка повинна мати 

відношення до вашого бренду. На ній ви можете розмістити фотографію вашого 

продукту або щасливих людей, які споживають вашу продукцію. Оскільки 

обкладку зазвичай змінюють частіше, ніж зображення профілю, то на вона є 

чудовим місцем для висвітлення ваших поточних кампаній, тимчасових 

продажів, знижок та інших акцій. 

Зображення профілю знаходиться зліва в горі сторінки. Крім цього, його 

зменшена версія супроводжує назву сторінки при показі в результатах пошуку 

Facebook і при взаємодії з користувачами. Тому найдоцільніше помістити сюди 

офіційний логотип компанії. Це сприятиме впізнаваності бренду. Детальну 

інформацію щодо розмірів зображень профілю і обкладинки на Facebook можете 

знайти https://www.facebook.com /help/ 125379114252045? helpref= faq_content. 

4.Повнота профілю 

Важливо, щоб ваш профіль був корисним і містив вичерпну інформацію. 

Він дає користувачам уявлення про те, власне, ким є ваша компанія, які продукти 

та послуги вона пропонує, і як це може бути корисним для її відвідувачів. Чим 

повнішим буде профіль, тим серйозніше ставлення це означатиме і ви 

виглядатиме більш професійно. Отже, переконайтеся, що ви заповнили всі 

розділи. Постійно слідкуйте за дотриманням актуальністі даних. Потурбуйтеся 

про узгодженість між всіма вашими акаунтами в соціальних медіа і веб-сайтом, 

переконайтеся, що основні відомості співпадають. 

5.Особлива увага розділу "Інформація" 

"Інформація" — хороша нагода повідомити користувачам про переваги 

вашого бізнесу, а також про місця, де ще вони можуть вас знайти, наприклад, ваш 

офіційний сайт та сторінки інших соцмереж. Поряд з фізичною адресою, яка 

включає номер будинку, вулицю, місто, область, поштовий індекс, корисно було 

б прикріпити картку і вказати ваш графік роботи. Розмістіть свої телефонні 

номери і адреси електронної пошти. Важливо запропонувати клієнтам вибір 

засобів комунікації, щоб вони змогли обрати для себе найбільш зручний. 

Продумана і докладно заповнена "Інформація" заощадить час і сили. Таким 

чином ви уникнете повторюваних запитань про вашу компанію щодо загальних 

відомостей і контактних даних, для всіх однакових і не конфіденційних. 

Користувачі можуть переглянути інфо та знайти необхідну інформацію без 

зайвих зусиль, не пишучи у приватні повідомлення, які краще підходять для 

обговорення конкретних питань, індивідуальних для випадку кожного клієнта. 

6.Кнопка заклику до дії 

Заклик до дій на вашій сторінці Facebook допоможе користувачам легко 

взаємодіяти з вами. Вона також може направити їх на ваш веб-сайт. Подумайте 

про свої бізнес-цілі і виберіть відповідну кнопку. Це може бути "Реєстрація", 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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"Забронювати зараз", "Зв’яжіться з нами", "Використати додаток", "Купити зараз" 

або "Дивитися відео".  

Щоб додати кнопку заклику до дії на Сторінку: 

1. Натисніть + Додати кнопку під фото обкладинки Сторінки. 

2. Виберіть кнопку у випадному меню і введіть необхідну інформацію. 

3. Натисніть Додати кнопку . 

Створивши кнопку, ви можете перевірити, як вона працює: 

1. Наведіть курсор на кнопку і виберіть  Протестувати кнопку . 

 

7.Гармонійність профілю 

Використовуючи стіну Facebook, ви можете сповіщувати про новини щодо 

ваших маркетингових кампаній і змін в асортименті товарів та послуг, а також 

поширювати інформацію про події з життя вашої організації. Також можете 

відшукати актуальні новини і запостити чи перепостити відомості про новинки у 

вашій сфері бізнесу чи винаходи науково-технічного прогресу, які мають 

відношення до вашої діяльності. Якщо ви хочете привітати своїх клієнтів із 

новорічними святами чи інших великими національними і релігійних святами, 

подумайте про належний спосіб зробити це. Не забувайте про професійні дні, як, 

наприклад, День програміста, або видатні дати в історії, пов'язані з вашим родом 

занять. Не публікуйте недоречний матеріал, який не має ніякого відношення до 

вашого бізнесу. Пам'ятайте також, що загальний настрій вашої сторінки Facebook 

повинен відповідати іміджу вашої компанії, її цінносттям і цілям, а також 

специфіці вашого бізнесу. Як гумористична, так і надто серйозна манера ведення 

сторінки може бути виправданою, якщо вона відповідає стратегії ведення бізнесу, 

який ви представляє.  

Бізнес-сторінка у Facebook є потужним інструментом для компанії, яку 

вона презентує. Дотримання описаних рекомендацій допоможе покращити 

впізнаваність вашого товару і взаємодію з клієнтами.  

 

2. Щоб створена вами сторінка була ефективною потрібно її постійно 

підтримувати та розвивати.  

Реклама у Facebook, YouTube та інших медіа здійснюється на основі 

таргетингу у формі рекламних оголошень, що в цілому подібні до контекстної 

реклами в Інтернеті. Клієнт, звичайно, має можливість замовити її самостійно, 

однак правильне налаштування та адміністрування рекламних кампаній здатні 

підвищити їхню ефективність (а значить і економію коштів замовника) в 2-3 рази. 

Особливості рекламних оголошень в Facebook: 

o Ця реклама недорога, в порівнянні з іншими рекламними 

майданчиками, які працюють за принципом «pay-per-click» (плати за клік), 

наприклад, Google AdWords, Яндекс.Директ. 

o Є багато опцій для таргетингу (вибір цільової аудиторії). 

o Рекламу в Facebook на багато простіше створити і керувати нею, ніж 

в Google. 

o Реклама має систему аукціону, тобто рекламні оголошення 

«борються» за місця, грунтуючись на ціні, яку ви встановлюєте. 

http://insite.com.ua/poslugi/reklama-v-interneti
http://insite.com.ua/poslugi/reklama-v-interneti
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Створення рекламного оголошення 

Перейдіть за цим посиланням http://www.facebook.com/advertising/ на 

рекламну платформу Facebook і натисніть вгорі праворуч кнопку «Створити 

рекламу». 

Перед вами з'являться покрокові налаштування рекламного оголошення: 

 

Крок 1 - виберіть зі списку, яку мету ви хочете досягти: 1) впізнаваність 

бренду, 2) охоплення, 3) трафік, 4) Залучення, 5) конверсії ...  

 

 
 

Крок 2 – Ввести назву рекламної кампанії, натиснути Налаштувати екаунт 

та виконати налаштування скауту рекламної кампанії . 

 

 
 

Крок 3 – налаштування параметрів рекламної кампанії, таких як: 

- скерованість трафіку; 

http://www.facebook.com/advertising/
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- вік, місце знаходження, стать та інші додаткові параметри цільової 

аудиторії; 

- види плейсменту (соцмереж), де може знаходитись потенційний 

клієнт; 

- денний бюджет чи бюджет на період показу і графік показу 

оголошень. 

 

 
При установці Бюджету є два варіанти: «У день» і «На весь термін 

дії». Якщо вибрати перший варіант, то вам треба вказати максимальну суму (в 

доларах), яку ви хочете витрачати на рекламу в день. При досягненні цього ліміту 

реклама перестане показуватися до настання наступного дня. Якщо вибрати «на 

весь термін», то вам треба вказати суму, яка буде витрачатися на протязі всієї 

рекламної кампанії. 

Спочатку Facebook виставляє автоматично ціну за кліки або за показ, щоб 

ви цим питанням не напружувалися. Наприклад, Facebook пропонує оптимізувати 

покази реклами для тих користувачів, які з більшою ймовірністю нею 

зацікавляться. У цьому випадку ціна за покази буде визначатися автоматично. 

Але це можуть бути дуже високі розцінки, тому доцільно встановити ціну за 

покази або за клік вручну. Для цього в списку варіантів ставок, треба вибрати 

«Ставка за покази» або «Ставка для кліків». При оплаті за кліки, поставте чек-

бокс "Вручну встановити максимальну ставку для кліків (CPC)». 

Що вибрати - залежить від цілей. Якщо ваша мета - підвищити 

впізнаваність бренду, тоді є сенс вибрати «Оплата за покази». 

Якщо ви ведете рекламну кампанію спрямовану на досягнення певної 

конверсії (заходи на  сайт, покупки і т.д.), тоді слід вибрати «Ставка для кліків», 

тому що в цьому випадку ви будете платити тільки, коли хтось то клацне по 

вашій рекламі, незалежно від кількості показів. 
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Facebook рекомендує певний діапазон ставки (bid), який на його думку 

дозволить вашому оголошенню пройти аукціон і почати показуватися 

користувачам. Ви можете враховувати цю ставку чи ні. Це вже підкаже ваш 

досвід, коли ви проведете кілька рекламних кампаній. 

Крок 4 – далі заповнюється основна інформація рекламного оголошення: 

сторінка, що представляє рекламну компанію, формат представлення реклами,  

текст реклами, посилання, фотографії, які будуть показуватись в рекламі, фото 

профіля сторінки в соцмережах, URL адресу сторінки чи сайту та іншу рекламна 

інформація. 

 
Коли всі налаштування готові, натискається кнопку «Підтверди». 

 

Залишається обрати спосіб оплати реклами. Це може бути банківська 

карта, PayPal або купон Facebook (але купон обов'язково повинен бути 

прив'язаний до одного з перших джерел оплати). Інших спосібів на сьогодні 

немає.  

Після створення оголошення відправляється на затвердження, яке може 

тривати від однієї години до одного дня (якщо пройшла доба, але оголошення 

очікує модерацію, то видаліть його і створіть нове).  

Які можуть бути порушення при створенні оголошення? Не можна 

використовувати слово «Facebook», не можна пропонувати незаконні товари, 

картинка не повинна містити зображень заборонених законом і мораллю :) Якщо 

в рекламному оголошенні порушень немає, то воно автоматично почне 

показуватися після модерації. Про цю подію ви отримаєте e-mail від Facebook. 

 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань в електронному 

вигляді, обговорення виконаних завдань. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

1. Шалева О.І. Електронна комерція: Навч. посібник / О.І. Шалева. — К.:Центр 

учбової літератури, 2011. — 209 с.  
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2. Електронна комерція: Навч.посібник / А.М. Береза, І.А. Козак, Ф.А. Левченко 

та ін. – К.: КНЕУ, 2002, - 326с. 

3. Електронна комерція: Посібник для студентів ВНЗ. – К.: ВЦ “Академія”, 2002. 

– 272 с. 

4. Балабанов И.Т. Электронная коммерция. – СПб.: Питер, 2001. – 336 с. 

5. Макарова М.В. Електронна комерція: Посібник для студентів ВНЗ. – К.: ВЦ 

„Академія”, 2002. – 272 с.  

6. Тардаскіна Т.М. Електронна комерція: Навч. посібник / Т.М. Тардаскіна, Є.М. 

Стрельчук, Ю.В. Терешко. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 244 с.  

7. Чоботар С.І. Основи бізнесу: Навч. посіб. / С.І. Чоботар, В.М. Фомішіна., С.В. 

Мочерний, Я.С. Ларіна. – К.: Академія, 2009. – 384 с. 

Інтернет джерела: 

1. Internet-нові інструменти в маркетинговій діяльності підприємств: 

www.ecworld.com.ua/ 

2. Міністе́рство інформацій́ної політ́ики Україн́и – http://mip.gov.ua/ru/ 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного 

лабораторного заняття. 

1. Ознайомитись з основними підходами до створення інтернет-магазину. 

2. Ознайомитись з процесом створення інтернет-магазину на основі готового 

шаблону.   
 

 

 Укладачі:_____________________доц.Стадник Ю.А     

       (підпис)  (ПІБ, посада, наук. ст., вчене зван.) 

 

 

 

План лабораторного заняття № 2 

 

Тема № 3. Створення власного інтернет-магазину 

Навчальний час: 4 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Навчальна дисципліна взаємопов’язана із такими 

дисциплінами як “Ефективність інформаційних систем”, „Інформаційна 

економіка”, „Управління ІТ-підприємствами”, “Прогресивні інформаційні 

технології для бізнес-послуг”, „Інформаційний менеджмент”. 

Мета і завдання лабораторного заняття: ознайомитись з процесом створення 

інтернет-магазину на основі шаблону та особливостями використання системи 

управління сайтом. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

http://www.ecworld.com.ua/
http://mip.gov.ua/ru/
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1. Що таке інтернет-магазин? 

2. Якими способами можна створити інтернет-магазин? 

3. Які переваги має кожен із способів створення інтернет-магазину? 

4. Які недоліки має кожен із способів створення інтернет-магазину? 

5. Що таке система управління сайтом? 

6. Які є рекомендації до наповнення інтернет-магазину? 

 

Завдання:  

1. Створити інтернет-магазин на основі шаблону, внести можливі зміни в 

дизайн створеного інтернет-магазину (фони, банери ...); 

2. Наповнити інтернет-магазин товарами та задати їх описи. 

 

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

Інтернет-магазин можна створити використовуючи безкоштовний онлайн-

конструктор, на основі шаблону та розробити за індивідуальним дизайном. 

Перший варіант є найпростішим та найшвидшим, але має багато недоліків. 

Останній варіант є найбільш дорого вартісним і тривалим, але власник отримує 

оригінальний сайт з врахуванням всіх його побажань. 

Компроміс в плані простоти, швидкості та вартості створення,  та ширших 

можливостей для налаштування дає використання безкоштовних або недорогих 

шаблонів та палтформ. Працюють інтернет магазини на так званих платформах - 

системах управління сайтом (CMS). Система управління вмістом або контентом 

(CMS) сайту являє собою комплексний програмний продукт, який дозволяє 

звичайній людині, яка не має спеціальної технічної освіти, створювати і 

обслуговувати власні проекти будь-якої складності. В її завдання входить 

забезпечення користувача необхідним набором візуальних інструментів для 

створення сайту, які дозволяють змінювати його зміст. Правки вносяться за 

допомогою вбудованого текстового редактора. СМS здатні вести статистику 

відвідування сайту, користувачів, публікувати новини, статті та інше. Зазвичай 

систему управління підбирають виходячи з технічних вимог, які необхідні для 

якісної підтримки нового проекту. Сьогодні на ринку існує великий вибір СМS. 

Вони, в свою чергу, також бувають платними і безкоштовними. Безкоштовні 

ресурси підходять для менш масштабних проектів і цілком можуть задовольнити 

своїми можливостями початківців підприємців. 

Шаблони можна встановити безкоштовно або недорого придбати від 

(TemplateMonster, Horoshop, шаблони на платформах  ImageCMS Shop, Joomla, 

Wordpress, Opencart, InSales…) 

1.Розглянемо один з шаблонів інтернет-магазину на платформі Opencart та 

можливості його модифікації і наповнення. Шаблон має такий вигляд: 
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Система управління сайтом дає досить широкі можливості для редагування 

даного шаблону. Вона має вигляд: 

 

 
2.У меню системи можна налаштувати вигляд кожної сторінки шаблону, 

місце розміщення всіх елементів на схемі сторінки:  
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також вигляд кожного з елементів (розмір, надписи, картинки …): 

 

 
  

3. Після редагування зовнішньо вигляду інтернет-магазину потрібно 

створити необхідну кількість категорій товару та наповнити кожну категорію 

товарами і необхідним їх описом: 

 

 
  

4.Для опису товару потрібно внести інформацію про сам товар, його фото, 

розміри, артикул, приналежність до категорії, атрибути, ключові слова до нього 

та ін. Кожна фотографія товару повинна бути якісно зроблена, попередньо 

обробленна у графічному редакторі та записана у відповідному форматі, 

наприклад png.  
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 Щоб зробити серйозніші зміни у вигляді сторінок інтернет-магазину, 

вигляді та властивостях окремих об’єктів на сторінках, формі для оформлення 

замовлення і т.п. потрібно, звичайно, відкривати та редагувати програмний код 

сайту. 

 Створіть власний інтернет-магазин на основі шаблону на зручній для вас 

платформі, відредагуйте його вигляд, наповніть категорії фотографіями та 

описами товарів, внесіть іншу необхідну інформацію. 

 У процесі створення доцільно врахувати наступні рекомендації: 

1)Чітко продумати структуру сайту. Продумайте як ваші товари будуть 

розподілятись на категорії та підкатегорії. Вкладеність не робіть дуже великою 2-

3 рівні. Для кожної категорії товарів доцільно з точки зору SEO-оптимізації 

створити окрему сторінку,  а в фільтри для пошуку товарів задавати такі ознаки 

як розмір, колір, ціна, форма … Меню  для вибору категорії товару і відповідно 

переходу на сторінку цієї категорії повинно бути логічним та зручним: 

 
 

2)Якісно підготуйте матеріали для наповнення каталогу інтернет-магазину. 

Зробіть якісні фото кожного товару і відредагуйте їх в графічному редакторі.  

Зробіть правильні описи товарів, опишіть всі характеристики товарів. Правильно 
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задайте артикули товарів; відповідність артикулів в прайсі постачальника і в 

магазині значно полегшить оновлення цін. 

3) Добре продумайте вигляд форми для оформлення замовлення (корзини). Вона 

має бути компактною, зрозумілою, без зайвих покрокових переходів. Клієнт 

повинен мати можливість купити товар без реєстрації, або реєстрація має бути 

автоматичною. На малюнку показаний хороший варіант, де заповнюється 

мінімум інформації необхідної для відправки замовлення: 

 

 
 

Якщо користувач залишив емейл, то пароль в особистий кабінет має 

висилатись йому автоматично (без «придумайте пароль» – це лише відлякає 

покупця).  

У формі передбачається кілька варіантів оплати замовлення: як правило, 

перерахунок коштів на картковий рахунок, готівкою при отриманні, 

безготівковий розрахунок. Клієнт вибирає найзручніший для себе. 

4) Добре коли сайт має підключену систему для налаштовування прийому оплат 

– від генерування квитанції для попередньої оплати в банку до прийому коштів 

на сайті через одну з доступних платіжних систем. 

Способи оплати також дуже пов’язані зі способами доставки замовлень. 

Кур’єрська доставка, чи доставка в пункт самовивозу (фактично в офіс 

транспортної компанії) робить можливим оплату товару при отриманні, а 

відправлення товару новою поштою чи укрпоштою – наложеним платежем. 

5) Використання систем статистики та налаштування цілей. Від постійного 

відслідковування позицій інтернет магазину та його статистики залежить, які 

наступні дії потрібно робити щодо підвищення рейтингу сайту. 

 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань в електронному 

вигляді, обговорення виконаних завдань. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

8. Електронна комерція: Навч.посібник / А.М. Береза, І.А. Козак, Ф.А. Левченко 
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та ін. – К.: КНЕУ, 2002, - 326с. 

9. Електронна комерція: Посібник для студентів ВНЗ. – К.: ВЦ “Академія”, 2002. 

– 272 с. 

10. Балабанов И.Т. Электронная коммерция. – СПб.: Питер, 2001. – 336 с. 

11. Макарова М.В. Електронна комерція: Посібник для студентів ВНЗ. – К.: ВЦ 

„Академія”, 2002. – 272 с.  

12. Тардаскіна Т.М. Електронна комерція: Навч. посібник / Т.М. Тардаскіна, 

Є.М. Стрельчук, Ю.В. Терешко. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 244 с.  

13. Чоботар С.І. Основи бізнесу: Навч. посіб. / С.І. Чоботар, В.М. Фомішіна., 

С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна. – К.: Академія, 2009. – 384 с. 

Інтернет джерела: 

3. Internet-нові інструменти в маркетинговій діяльності підприємств: 

www.ecworld.com.ua/ 

4. Міністе́рство інформацій́ної політ́ики Україн́и – http://mip.gov.ua/ru/ 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного 

лабораторного заняття. 

3. Ознайомитись з процесом створення рекламного оголошення в Google 

AdWords. 

4. Ознайомитись з методами внутрішньої оптимізації сайтів. 

5. Розглянути шляхи зовнішньої оптимізації сайтів.   
 

 

 

 Укладачі:_____________________доц.Стадник Ю.А     

       (підпис)  (ПІБ, посада, наук. ст., вчене зван.) 

 

 

План лабораторного заняття № 3 

 

Тема № 4. Маркетинг в електронній комерції та способи просування  інтернет-

магазинів. 

 

Навчальний час: 4 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Навчальна дисципліна взаємопов’язана із такими 

дисциплінами як “Ефективність інформаційних систем”, „Інформаційна 

економіка”, „Управління ІТ-підприємствами”, “Прогресивні інформаційні 

технології для бізнес-послуг”, „Інформаційний менеджмент”. 

Мета і завдання лабораторного заняття: ознайомитись з процесом 

налаштування реклами в Google Adwords,  методами внутрішньої та зовнішньої 

оптимізації сайтів. 

http://www.ecworld.com.ua/
http://mip.gov.ua/ru/
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Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

7. Які види інтернет-реклами ви знаєте?  

8. Що таке Google Adwords? 

9. Що таке ключові слова для пошукової машини? 

10. Як встановлюється денний бюджет і плата за клік для рекламного 

оголошення? 

11. Що представляє собою структуру аккаунта в Google Adwords? 

12. Для чого використовується планувальник ключових слів? 

13. Як зв’язати керуючий обліковий запис AdWords і Google Analytics? 

 

Завдання:  

3. Створити рекламну кампанію і рекламне оголошення у Google Adwords; 

4. Проаналізувати і, при потребі, вдосконалити список ключових слів вашого 

рекламного оголошення за допомогою Планувальника ключових слів; 

5. Зв’язати керуючий обліковий запис Google AdWords і Google Analytics; 

6. Прописати мета-теги та написати сео-тексти для вашого інтернет-магазину; 

7. Створити зовнішні посилання на ваш сайт. 

 

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

Якщо інтернет-магазин або сайт недавно відкрили і потребен розвиток, то 

найшвидшим способом почати отримувати перших відвідувачів на сайт є 

контекстна реклама. Контекстна реклама в Google має вигляд: 

 

 
 

 

1.Перше, що необхідно зробити перед запуском рекламних кампаній в 

AdWords - це чітко визначити їх цілі. Або іншими словами чітко відповісти собі 

на питання: «Для чого створюється рекламна кампанія? Яких результатів вона 

повинна досягти? » 

Цілями реклами в AdWords можуть бути: 

o Підвищення впізнаваності бренду 

o Збільшення обсягу продажів і залучення клієнтів 

2.Перш, ніж дати оголошення в Гугл, вам необхідно пройти процедуру 

реєстрації в системі Adwords. Для цього переходимо за посиланням 
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https://www.google.com.ua/adwords/ і користуючись підказками системи 

проходимо реєстрацію.  

 

 
 

При наявності активного Гугл-аккаунта вам не обов'язково заново 

реєструватися - просто натисніть на кнопку «Увійти» і введіть свій логін і пароль. 

Успішно авторизувавшись в системі, переходимо до створення нової 

рекламної кампанії. Ви потрапили на сторінку налаштувань вашої першої 

рекламної кампанії.  

 

 
 

3.Уважно заповніть кожен з пунктів налаштування. При встановленні 

денного бюджету Google AdWords видасть вам потенційну кількість кліків та 

показів в день . Після цієї кількості кліків, денний бюджет 

вичерпується і показ реклами в цей день припиняється. 

4.Ставку за клік у першому рекламному оголошенні, краще щоб AdWords 

призначав автоматично, потім її можна буде поміняти, проаналізувавши кількість 

кліків за день, їх вартість, розмір денного бюджету. 

5.Дуже важливим аспектом є ключові слова. Ключові слова - одне з 

найголовніших налаштувань в AdWords, це слова і фрази, за якими будуть 

показуватися ваші оголошення в відповідь на пошукові запити користувачів. 

Первинний список ключових слів завжди можна скласти виходячи з просто 

перерахування своїх товарів або послуг.  

При налаштуванні ключових слів за якими буде шукатись ваш сайт, 

звертайте увагу на підказки щодо їх популярності: 
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6.Добре обдумайте і задайте Заголовки та Опис рекламного оголошення, 

користуючись підказками. Заголовки повинні бути релеванні до 1-2 ключових 

слів. 

 
 

7.Обов’язково активуйте прапорець Надсилати поради і рекомендації. 

8.Збережіть оголошення і перейдіть до внесення платіжної інформації, а 

також всіх даних про себе, і тоді треба прийняти умови Google AdWords.  
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Також на наступній сторінці рекомендується скачати інструкцію щодо 

здійснення платежу за рекламу (рахунок-фактуру з реквізитами). Після 

завершення, новий еккаунт і нове рекламне оголошення проходить перевірку в 

Google AdWords і після оплати буде демонструватись в Google.  

 

9. Сторінка керування вашими рекламними кампаніями і оголошеннями в 

Google AdWords має вигляд: 

 

  
Тут ви маєте можливість вносити зміни у вже створену рекламну кампанію, 

додавати нові оголошення, оновлювати список ключових слів, створювати 

аудиторії, планувати показ своїх оголошень (дні тижня, години) та виконувати 

інші налаштування, а також створювати нові рекламні кампанії і виконувати всі 

налаштування для них. 
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Для ефективної реклами потрібно оргаганізувати ефективну структури 

облікового запису AdWords. 

Структура аккаунта - це розподіл ключових слів і оголошень по групах 

оголошень в залежності від: 

o тематики товару 

o виду рекламованого товару. 

Рекомендації щодо налаштування є такими: 

Наприклад, всі ключові слова що відносяться до сорочок необхідно 

помістити в одну групу оголошень, а до взуття - в іншу. 

Аккаунт AdWords складається з чотирьох основних рівнів: 

o кампанії 

o групи оголошень 

o оголошень 

o ключові слова 

Ключові слова та оголошення входять в групу оголошень, а групи 

оголошень входять в кампанії. 

 
 

Всі ключові слова в групі оголошень повинні належати до одного товару 

або бути пов'язані однією тематикою. Тексти оголошень в рамках однієї групи 

оголошень повинні бути релевантними будь-якому ключовому слову з цієї групи 

оголошень. 

Кампанії можна з організовувати виходячи з: 

o цілей рекламних кампаній 

o видів рекламованих товарів і послуг 

o регіону, в якому рекламуються товари та послуги 

Для прикладу, в акаунті можуть бути такі кампанії: "Взуття_Київ" і 

"Взуття_Львів". У кожній з цих кампаній можуть бути групи оголошень: 

"Черевики", "Туфлі", "Чоботи", "Сандалі" і т.д. В даному прикладі кампанія 

організована за двома ознаками: виду товару і регіону.  
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10.Створення оголошень виконується на вкладці Групи оголошень, яка має 

вигляд: 

 
 

У цьому прикладі групи оголошень створені за ознакою виду товару. 

Щоб потенційні клієнти клікали саме по вашому оголошенню необхідно 

дотримуватись таких рекомендацій: 

o Використовувати ключові слова в тексті оголошень. Таким чином 

підвищується релевантність оголошення, що добре впливає на показник якості , 

що, в свою чергу, покращує позиції оголошень і знижує вартість кліка . Також 

коли клієнт вводить запит відповідний ключовому запиту, то саме слово 

підсвічується жирним. 

o Вказувати в оголошеннях свої переваги. Це так звана «замануха», 

якою може бути безкоштовна або швидка доставка, сезонні знижки, низька 

вартість і т. д. 

o Використовувати заклик до дії в тексті оголошення. Підкажіть, що 

повинен зробити клієнт. Наприклад: «Замовляйте зараз», «Купуйте», «Купіть у 

нас», «Реєструйтеся», «Дізнайтеся» і т. д.  

o Скласти кілька текстів оголошень. Додати в групу оголошень не 

один, а кілька текстів оголошень, що відрізняються один від одного, щоб згодом, 

визначити, які тексти краще працюють. 

11.Створення розширень оголошень Google AdWords 

Розширення для оголошень дозволяють включити в оголошення ще більше 

інформації про ваші товари і послуги. Вони позитивно впливають на якість 

оголошення, правильно приготовані розширення можуть позитивно вплинути на 

показник якості і як наслідок зменшити вартість кліка. Розширення оголошення 

також допомагає збільшити CTR, а також збільшує загальну площать оголошення 

і робить його більш помітним на тлі конкурентів. 

В налаштуваннях облікового запису AdWords надані такі додаткові 

розширення: 

o додаткова інформація 

o додаткові посилання 

o номер телефону 

o структурований опис 

http://sotnik.biz.ua/articles/pokazatel_kachestva_adwords/
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o посилання на додаток 

o ціна 

o SMS-повідомлення 

o Адреса 

o партнерська адреса 

o відгуки 

 

12.Налаштування ключових слів. 

Первинний список ключових слів завжди можна скласти виходячи з просто 

перерахування своїх товарів або послуг. Для того, щоб розширити його, 

необхідно скористатися Планувальником ключових слів , який знаходиться в 

інструментах аккаунта Google AdWords, що викликаються кнопкою  і має 

вигляд: 

 

Розглянемо докладніше можливості планувальника: 

Знайти варіанти ключових слів і груп оголошень 

Підберемо список ключових слів для реклами дитячих іграшок фірми Cars, 

створених за мотивами однойменного мультфільму «Тачки» для реклами на 

території України. Задаємо декілька ключових слів - іграшки cars, машинки cars, 

іграшки тачки, машинки тачки, задаємо географічний таргетинг на Україну, і 

натискаємо на кнопку «Отримати варіанти». 

http://sotnik.biz.ua/articles/planirovschik_klyuchevyh_slov_adwords_podbor_klyuchevyh_slov_i_planirovanie_byudjeta
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AdWords пропонує переглянути варіанти по групах оголошень, і за 

ключовими словами. Переходимо на вкладку «Варіанти ключових слів». У 

центральній частині вікна бачимо блок із заданими ключовими словами і 

статистику за кількістю запитів, рівню конкуренції і рекомендовану ставку по 

ним. 
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 Середнє число запитів в місяць - це середня кількість запитів в 

місяць при точній відповідності ключових слів з урахуванням налаштувань 

націлювання на місцеположення. Розраховується на основі даних за попередні 12 

місяців. Зліва від цього стовпчика є стовпчик з іконкою діаграми, при наведенні 

на нього відкривається статистика по середньому числу запитів за кожен місяць 

минулого року у вигляді діаграми. Ці ж дані у вигляді таблиці можна 

переглянути, завантаживши статистику в форматі CSV. 

 Рівень конкуренції - показує рівень популярності ключового слова 

серед рекламодавців. 

 Рекомендована ставка - рекомендована ставка для ключового слова, 

розраховується на основі ціни за клік, яку виплачують інші рекламодавці під час 

показу оголошення за обраним ключовим словом з урахуванням налаштувань 

націлювання на місцеположення. 

 Відсоток отриманих показів оголошення - це відношення кількості 

відбулися показів по пошуковим запитам до загальної кількості можливих 

показів з урахуванням настройок геотаргетингу. На етапі планування AdWords 

таких даних не надає.  

Нижче розміщується блок з пропозиціями для ключових слів і 

статистичними показниками по них. Список недостатньо релевантний, тому 

що зустрічаються загальні ключові слова дитячі іграшки, іграшки, іграшки київ , 

а нам потрібні слова, які стосуються тільки іграшок фірми Cars. 

Але це легко виправити. У лівому блоці на сторінці Планувальника 

ключових слів задаються параметри орієнтування  та пошуку. Скористаємося 

блоком «Параметри пошуку», пунктом «Включити / виключити». Включаємо в 

запит назву фірми - тачки, cars і виключаємо непотрібні нам слова - онлайн, 

http://sotnik.biz.ua/blog/8-coolest-ad-targeting-features/
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дивитися, мультфільм, мультик . В результаті отримуємо досить релевантний 

список пропонованих ключових слів, потрібно переглянути його і додати в 

Винятки невідповідні слова, які не виключили перший раз. 

 

 
 

Щоб знайти варіанти ключових слів тісно пов'язані з заданими, 

скористаємося фільтром «Варіанти ключових слів» і включимо перемикач 

«Показати тільки варіанти, тісно пов'язані з вашими ключовими словами». 

В результаті, отримуємо список близьких ключових слів. 

 

 
 

Якщо після цього перейти на вкладку «Варіанти груп оголошень», то 

AdWords запропонує нам розбиття ключових слів на групи оголошень. 
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Налаштування Параметрів пошуку також дозволяють фільтрувати підібрані 

ключові слова за такими параметрами: 

 середньому число запитів в місяць; 

 рекомендованої ставкою; 

 відсотку отриманих показів оголошень; 

 рівню конкуренції. 

Таким чином, за два кліка зі списку підібраних ключових слів можна 

вибрати найбільш дешеві з них, або ж слова з більш низьким рівнем конкуренції. 

Отримані ключові слова можна завантажити в CSV-файл або в План для 

подальшої оцінки основних показників рекламної кампанії. Щоб додати в План 

всі відібрані ключові слова, натискаємо на кнопку над таблицею «Додати все». А 

для того, щоб додати окремі слова, натискаємо на подвійну стрілку в крайньому 

правому стовпчику напроти потрібного слова. 

План знаходиться в правій колонці Планувальника ключових слів і 

дозволяє дізнатися денні оцінки кількості кліків і вартості обраних слів ще на 

етапі підбору. 

 
 

Отримати статистику запитів для списку ключових слів або згрупувати їх 

за групами оголошень 

Якщо список ключових слів уже готовий, але потрібно оцінити статистику 

запитів за ними або розбити ключові слова по групах, - користуємося цим 



 32 

інструментом. Ключові слова можна скопіювати у відповідне поле, або ж 

завантажити файл CSV. 

 

 
 

Після завантаження потрапляємо в знайомий уже інтерфейс Планувальника 

ключових слів і можемо переглянути статистику за ключовими словами або за 

групами оголошень, а також уточнити список, користуючись фільтрами, 

описаними в попередньому розділі. 

 

13. Налаштувати ключові слова можна і без використання Планувальника 

ключових слів на вкладці Google AdWords Ключові слова. Вкладка для 

налаштування ключових слів має вигляд: 
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Коли список ключових слів створюється на цій вкладці важливо враховувати 

наступне: 

o Ключові слова не повинні повторюватися як в різних групах оголошеня, 

так і в різних кампаніях; 

o в одній групі оголошень рекомендується додавати не більше 10 - 20 

ключових слів; 

o в ключових словах краще використовувати фрази, що складаються в 

основному з 2-3 слів; 

o важливо на етапі підбору ключових слів також і скласти список мінус-слів 

(слів за якими ваше оголошення не повинно відображатись в результатах 

пошуку, для цього прикладу це може бути - Прапор України фото, прапор 

України - історія). 

Також потрібно звертати увагу на значення колонки Статус: нижче ніж 

ставка для першої сторінки (встановлена максимальна ставка за клік 3,5грн в 

даному оголошені занизька для першої сторінки; 5,16грн – це рекомендована 

ставка для відображення оголошення на першій сторінці в результатах пошуку за 

цим ключовим словом), мало запитів (за цим ключовим словом мало шукають). 

Після запуску рекламної кампанії також з’явиться інформація про кліки та покази 

за кожним з ключових слів, що також  допоможе визначити доцільність 

включення кожного з ключових слів в рекламне оголошення. 

На сторінці аккаунта Google Adwords можна виконати інші налаштування 

рекламної кампанії та облікового запису. Після початку показу рекламних 

оголошень ви зможете подивитись графіки та статистуку щодо показу та кліків за 

групами оголошень та ключовими словами на вкладці Огляд, а також статистики 

аукціону для кампанії та груп оголошень. 

13. Важливим аспектом ефективної реклами є зв’язування ресурсів Google 

Analytics із керуючим обліковим записом AdWords, що допоможе аналізувати 

активність клієнтів на ваших веб-сайтах після кліку оголошення, пов’язаного з 

будь-яким обліковим записом AdWords у керуючому обліковому записі. Ця 

інформація дасть можливість зрозуміти, яку частку трафіку або клієнтів отримано 

завдяки AdWords, і оптимізувати оголошення та веб-сайт. Коли ви додаєте нові 

облікові записи AdWords у керуючий обліковий запис, вони автоматично 

зв’язуються з відповідними ресурсами Analytics, а тому їх не потрібно зв’язувати 

вручну. 

Інструкції зі зв’язування керуючого облікового запису AdWords і Google 

Analytics: 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords. 

2. Натисніть меню "Платежі, налаштування облікового запису та 

довідка" ( ), а потім виберіть Зв’язані облікові записи. 

3. У розділі Google Analytics натисніть Докладніше. Якщо облікові 

записи вже зв’язано, натисніть Редагувати. 

4. Ви побачите список ресурсів Google Analytics, до яких маєте доступ. 

Натисніть Зв’язати навпроти ресурсу, який необхідно зв’язати з вашим 

керуючим обліковим записом AdWords. 

https://adwords.google.com.ua/
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5. Відтак з’явиться список переглядів із цього ресурсу, які можна 

зв’язати. Вам доступні два налаштування. 

 Імпорт показників сайту. Виберіть один перегляд, з якого слід 

імпортувати показники активності відвідувачів на сайті, який 

використовуватиметься для відображення показників активності відвідувачів на 

сайті в стовпцях звітів Google Analytics усіх керованих облікових записів. 

 Зв’язати. Зв’яжіть потрібні перегляди. Після зв’язування в Analytics 

почнуть надходити дані про кліки та витрати, а в AdWords можна буде 

працювати з цілями й трансакціями. Якщо ваш обліковий запис AdWords 

використовується в керуючому обліковому записі AdWords, який зв’язано з цим 

ресурсом, також відображатиметься стовпець зі зв’язаними переглядами. 

6. Натисніть Зберегти. 

Ці інструкції можна повторити для будь-якого іншого ресурсу, який 

потрібно зв’язати. 

 

 14. Контекстна реклама є популярним сервісом і  в інших пошукових 

системах. Yandex.Direct — система контекстної реклами на сторінках Яндекса і 

на сайтах-учасниках рекламної мережі Яндекса. Однак, всі сервіси Яндекса з 

червня 2017 року є заблокованими для українських користувачів. 

 

15.Розміщення рекламної інформації в картах пошуковика. 

Розміщення інформації про компанію чи фірму в картах пошуковика є 

одним із способів безкоштовної реклами. 

В результатах пошуку дуже часто випадає окремий блок з сайтами і точним 

зазначенням конкретної адреси компанії. Виглядає це так: 

 

 
 

https://support.google.com/adwords/answer/2617364
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0
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Якщо у вашої фірми є офіційна адреса, а сама діяльність носить локальний 

характер (тобто вам потрібні клієнти саме з вашого міста), то додавання в карти 

можна розцінити як спосіб розмістити рекламу в Google безкоштовно.  

Щоб розмістити рекламу в Гугл безкоштовно за допомогою карт, потрібно 

просто пройти реєстрацію в сервісі Google Мій бізнес (посилання на сервіс 

https://www.google.com/intl/ru_ua/business/) або зайти в нього через активний 

аккаунт Гугла. 

Тоді необхідно зареєструвати в сервісі свою фірму. Для цього натискаєте на 

кнопку «Додати компанію». У випадаючому вікні вам буде запропоновано 

вказати країну, де розташовується ваша компанія, а також її контактний 

телефон. Після того як ви вкажете всі потрібні дані, система автоматично проведе 

перевірку за фактом наявності в інтернеті інших підприємств з вказаною назвою 

або номером телефону і якщо подібних не буде знайдено, вас автоматично 

перекине на сторінку заповнення основної інформації про вашу фірму. 

Потрібно обов'язково заповнити всі поля форми, які від вас 

запрошуватиме система. При цьому, вводити потрібно тільки реальні 

дані. Також вам буде запропоновано заповнити поле «Про компанії». Не 

ігноруйте його і постарайтеся максимально детально розписати основний 

напрямок діяльності фірми. 

Також потрібно вибрати до 5 категорій з представленого списку, які 

відповідають діяльності вашої компанії. 

Якщо ви все зробите правильно, то на вказану вами в реєстраційних 

документах фізичну адресу компанії буде направлено офіційний лист від 

Google. У ньому міститиметься спеціальний код. Після успішної активації 

облікового запису, ваш сайт почне з'являтися в картах видачі пошукової 

системи. Таким чином ви маєте можливість дати безкоштовну рекламу в Google і 

почати з'являтися в результатах пошуку. 

Безумовно, використовувати цей метод як основу для залучення інтернет-

аудиторії, не дуже вигідно. У більшості випадків, його використовують як 

супутній додаток при розвитку сайту чи інтернет-магазину. 

 

16. Реклама, яку ми розглядали є корисною з кількох причин: вона 

допомагає підвищити рівень продажів, а також суттєво збільшується 

відвідуваність сайту, що піднімає його рейтинг при ранжування пошуковими 

машинами. Але щоб сайт не опускався в рейтингу після закінчення рекламної 

кампанії, потрібно виконати кілька важливих завдань із внутрішньої та 

зовнішньої оптимізації. 

По-перше, правильно пропишіть заголовки та мета-теги сайту. 

1)Title - це назва сторінки, яка відображається в рядку заголовка вікна 

браузера. Довжина title має значення, оскільки пошукові системи відображають 

тільки перші 65-75 символів title.  

Також використайте ключові слова в title, пошукова система виділить їх 

жирним шрифтом на сторінці результатів пошуку, це приверне увагу 

користувачів і сприятиме підвищенню позицій сайту в пошуковій видачі. Чим 
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ближчими до початку тексту title будуть ключові слова, тим більше значення їм 

надають пошукові системи. 

Мета-тег description являє собою короткий опис змісту сторінки. Він 

служить свого роду рекламою контенту, залучаючи відвідувачів зі сторінки 

результатів пошуку. Тому створення читабельною і привабливого опису з 

використанням ключових слів (які Google виділяє жирним шрифтом) може 

істотно збільшити клікабельність посилання. Пошукові системи відображають 

тільки перші 160 символів опису, а решта тексту обрізають. 

Також потрібно прописати мета-тег keyword для підвищення позицій видачі 

за ключовими словами. 

Приклади titlе, description і keywords: 

 

 
 

17.Web-сторінка є текст, розмічений НТМL-кодом. Пошуковик, після того 

як викачає сторінку, починає її розбирати - відокремлювати текст від НТМL-

коду. Від того, наскільки коректно складений НТМL-код сторінки, залежить те, 

наскільки правильно робот проіндексує сторінку і це важливий чинник для 

успішного позиціонування сторінок сайту в результатах пошуку. Пошуковики 

намагаються розпізнати логічну структуру тексту - заголовки, логічні акценти на 

найбільш важливих словах. Для цього в мові HTML існують спеціальні засоби: 

заголовки <hl> - <h6>, шрифтові виділення на зразок <strong>, <em>.  

Тому заголовки на сторінках вашого магазину та ключові слова в текстах виділіть 

саме за допомогою цих тегів. 

 

18. Важливим чинником внутрішньої оптимізації є тексти на сторінках 

вашого магазину чи сайту. Для високого рейтингу сайту при пошуку текст 

повинен бути оригінальним і природнім. Природний текст має свої якісні та 

кількісні характеристики, які майже не змінюються від тексту до тексту. Це 

середня довжина речень, середня довжина слів, частота вживання слів, розподіл 

знаків і т. д. Багато з цих характеристик можна підрахувати автоматично і тим 

самим оцінити ступінь природності тексту. 

Зараз багато фірм пропонують написання SEO-оптимізованих текстів для 

сайтів. Але знаючи основні характеристики та правила написання такого тексту, 

його можна скласти самостійно.  

Основні характеристики оптимізованого тексту: 

 Щільність основних ключових словосполучень повинна бути не менше 4-

6% від загального обсягу. 
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 Обов'язкова присутність прямих вкладень ключових запитів. 

 Наявність заголовків і підзаголовків, укладених в теги h1 і h2, що містять 

ключові слова. 

 Необхідно стежити за рівнем «нудності» тексту і домагатися, щоб найбільш 

високочастотними були саме слова з ключового запиту. 

 Близькість ключових слів до початку web-сторінки. Пошукові системи 

враховують цю властивість природних текстів. якщо слова запиту 

знаходяться в тексті сторінки ближче до початку, дана сторінка 

ранжуватиметься краще, ніж та, у якій слова запиту були знайдені ближче 

до кінця документа. 

Приклад оптимізованого тексту з сайту поліграфічного підприємства: 

Візитки 
Сучасні візитки Львів хоче бачити багатофункціональними та лаконічними. 
Виготовлення візиток у Львові відбувається шляхом цифрового та 

офсетного друку. Перед тим як замовити друк Львів пропонує визначитися з 
дизайном та наповненням. Уникайте складних важкозрозумілих шрифтів. 
Намагайтеся не розміщувати на візитці більше одного логотипу. 

Нагадаємо чим є візитка в діловому світі. Це картка, де є ім’я власника, назва 
компанії, логотип, контактна інформація. Майже всі сучасні візитки містять 
посилання на сайт. 
КОРИСНО ЗНАТИ 

Минулого року спеціально для тих користувачів кому вручну вводити адресу 
не зовсім комфортно і котрі мають достатньо грошей аби полегшити цей процес 
одна компанія виготовила візитки з NFC-чіпом. Треба піднести смартфон до візитки 
і можна перейти на сайт компанії. А в усьому решту така собі, звичайна картка. 

Але навіть для суперсучасних технологій відповідність стандартам в 
структурі є загальноприйнятною. Тому візитки Львів сприймає краще, якщо 
розміщення інформації є горизонтальним, шрифт читабельний, розмір стандартний 
– 90х50 мм. (візитки євроформату є трохи більшими). 

Якщо ви даєте готовий макет на друк Львів хоче бачити там лише 
необхідну інформацію: фактичну, електронну адресу, сайт, телефон… 

  

 Напишіть кілька статей для свого інтернет-магазину користуючись 

наведеними правилами та зразком. 

 

19. Серед чинників внутрішньої оптимізації також потрібно виділити 

внутрішні посилання сайту (перелінковка сторінок). Під внутрішніми 

посиланнями маються на увазі і пункти меню, і вказівка на цікаві товари або 

статті, і посилання всередині статей, тобто все, на що можна клікнути і перейти 

на іншу сторінку.  

Внутрішня перелінковка потрібна для двох основних цілей - поліпшити 

зручність користування сайтом і розподілити вагу ключових слів по сайту для 

того що б пошукові системи краще індексували сайт і надавали ваги потрібним 

сторінкам і розділам. 

Важливо щоб будь-яка сторінка на сайті була доступна не більше як за 3-и 

кліки від головної сторінки для практично всіх видів сайтів. 
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Перевірте чи ваш сайт відповідає даному критерію і, якщо потрібно, 

усуньте виявлені недоліки. 

 

20.Основним аспектом зовнішньої оптимізації є зовнішня посилальна маса. 

Зовнішні посилання забезпечують вихід ресурсу на більш високі позиції 

пошукової видачі, збільшення трафіку, залучення цільової аудиторії, завдяки 

посилальному просуванню тематичних запитів. 

Способи отримання зовнішніх посилань: 

1)Обмін посиланнями - штука, можна отримати кілька десятків безкоштовних 

посилань, і натомість розмістити стільки ж лінків на сайти партнерів. 

2)Реєстрація в каталогах і дошках оголошень - скоріше допоміжний захід, так як 

більшість посилань з дощок і каталогів не враховується пошуковими системами 

(дане твердження не стосується Яндекс-каталогу, DMOZ http://dmoz.org/add.html і 

деяких інших ресурсів, реєстрація в яких дає масу бонусів вашому сайту). Але 

цей спосіб забезпечує перехід на ваш сайт потенційних покупців з каталогу. 

3) Розкрутка в соціальних мережах - молодий, але перспективний напрям, який 

може принести ще й досить значний трафік. 

4)Розміщення статей та прес релізів на тематичних сайтах - досить ефективна 

процедура. Пошукові системи дуже люблять посилання, оточені тематичним 

текстом. Як майданчик, де можна знайти масу ресурсів, які розміщують у себе 

безкоштовні статті, можна порекомендувати Free.Miralinks, Liex, Seozavr, Xpub. 

5)Купівля посилань, статей у постових в блогах - найбільш ефективний спосіб 

нарощування посилальної маси, проте тут потрібні гроші і чималі. Насправді 

процес вибору відповідних майданчиків складний і включає в себе аналіз 

величезної кількості чинників. 

Для того щоб посилання мали хоч якусь значну питому вагу, сайт, на якому 

вони розміщені повинен відповідати наступним критеріям: 

1. Вік домену не менше півроку. 

2. Другий рівень домену. 

3. Кількість зовнішніх посилань на сторінці не більше 5-ти (але краще, 

коли не більше трьох, а ще краще, коли їх взагалі немає). 

4. Сторінка, на якій розміщується посилання, повинна бути 

проіндексована. 

5. Сторінка-донор містить якісний контент, легко і швидко вантажиться; 

6. Непогано, коли сайт-донор є в DMOZ і Яндекс-каталозі. 

На сьогоднішній день існує два способи покупки посилань: на час і 

назавжди. Для покупки тимчасових посилань найкращим інструментом є біржі 

посилань Sape, SetLinks, Xap, TrustLink, Propage. Тривалі посилання можна 

закупити в gogetlinks, linkfeed. 

Cеред бірж блогів можна рекомендувати Blogun, RotaPost. 

Перелік посилань на українські каталоги для можливої реєстрації: 

 

http://add-url.org.ua/add/1 

http://www.akabk.kiev.ua/add/1 

http://allthenet.com.ua/ua/add_site.html 

http://dmoz.org/add.html
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http://www.bizinform.net/ua/regsite.php 

http://www.brama.com/services/addlinkform.html 

http://www.catalog.bazooka.dp.ua/?add=1 

http://www.catalog.lemky.com/add.php 

http://catalog.linkomania.com.ua/add.php 

http://catalog.lviv.ua/add.html 

http://catalog.kyiv.ru/ua/add_site.html 

http://catalog.prodai-kupi.com/user/register/ 

http://city.zp.ua/add_.phtml?category=0 

http://computer.master.in.ua/ 

http://daily.lviv.ua/index.php?lindex 

http://www.delo.net.ua/ 

http://dir.uabest.net/ 

http://dnepr.info/ 

http://www.domivka.net/links/add.php 

http://www.era.com.ua/links/add 

http://www.favorites.com.ua/add.php 

http://www.hitua.net/   - каталог Української банерної мережі (UBN) 

http://holms.ukrnet.net/addurl.phtml 

http://index.all-hotels.in.ua/ 

http://inlink.kiev.ua/?act=s_add 

http://www.katalog.te.ua/add.php 

http://kino.master.in.ua/ 

http://knopka.net.ua/links/ 

http://www.krivoy-rog.com/  - тільки для регіону, потребує реєстрації 

http://linq.kiev.ua/?act=s_add 

http://www.list.lviv.ua/add.php 

http://list.portal.kharkov.ua/ 

http://lviv.in/cataloge/index.php?adds=1 

 

 Створіть зовнішні посилання на свій сайт користуючись описаними 

підходами та рекомендаціями. 

 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань в електронному 

вигляді, обговорення виконаних завдань. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

1. Шалева О.І. Електронна комерція: Навч. посібник / О.І. Шалева. — К.:Центр 

учбової літератури, 2011. — 209 с.  

2. Електронна комерція: Навч.посібник / А.М. Береза, І.А. Козак, Ф.А. Левченко 

та ін. – К.: КНЕУ, 2002, - 326с. 

3. Електронна комерція: Посібник для студентів ВНЗ. – К.: ВЦ “Академія”, 2002. 

– 272 с. 

4. Балабанов И.Т. Электронная коммерция. – СПб.: Питер, 2001. – 336 с. 
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5. Макарова М.В. Електронна комерція: Посібник для студентів ВНЗ. – К.: ВЦ 

„Академія”, 2002. – 272 с.  

6. Тардаскіна Т.М. Електронна комерція: Навч. посібник / Т.М. Тардаскіна, Є.М. 

Стрельчук, Ю.В. Терешко. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 244 с.  

7. Чоботар С.І. Основи бізнесу: Навч. посіб. / С.І. Чоботар, В.М. Фомішіна., С.В. 

Мочерний, Я.С. Ларіна. – К.: Академія, 2009. – 384 с. 

Інтернет джерела: 

1. Internet-нові інструменти в маркетинговій діяльності підприємств: 

www.ecworld.com.ua/ 

2. Міністе́рство інформацій́ної політ́ики Україн́и – http://mip.gov.ua/ru/ 
 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного 

лабораторного заняття. 

1. Ознайомитись з можливостями електронних платіжних систем. 

2. Ознайомитись з основними функціями cистеми інтернет-банкінгу 

Приват24.   
 

 

 

 Укладачі:_____________________доц.Стадник Ю.А     

       (підпис)  (ПІБ, посада, наук. ст., вчене зван.) 

 

 

  

http://www.ecworld.com.ua/
http://mip.gov.ua/ru/
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Оцінювання рівня знань студентів на лабораторних заняттях 

проводиться за 5-ти бальною шкалою (від 1 до 5 балів). 

Оцінки за виконання лабораторних робіт враховуються як результат 

поточного контролю знань студента. 

Порядок вивчення та оцінювання доводиться до відома студентів 

протягом семестру. 

 

Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань 

студентів 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Б
а
л

и
 р

ей
т
и

н
г
у
 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 б
а
л

ів
 

1.   Бали поточної успішності за участь у лабораторних заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

лабораторна робота виконана у зазначений термін, у повному 

обсязі, без помилок 
5 

лабораторна робота виконана у зазначений термін, у повному 

обсязі, але є незначні помилки 
4 

лабораторна робота виконана у неповному обсязі, або (та) з 

порушенням терміну її виконання, або (та) при наявності значних 

помилок 

3 

виконання пропущеної без поважних причин лабораторної роботи 

або повторне виконання незарахованої лабораторної роботи 
2 

лабораторна робота не виконана, не зарахована, або тільки 

розпочато процес виконання 
0-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


