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 Об’єкт дослідження: трафік як поняття, належне до

сфери інтернет-маркетингу, що має під собою на

увазі потік відвідувачів на певні елементи інтернет-
мережі (сайти, портали, сервіси) або, інакше кажучи,

їх відвідуваність.

 Предметом дослідження даної роботи є методи

моделювання і прогнозування певних процесів сфери

інтернет-маркетингу.
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 Основною проблемою усіх програмних продуктів, якими у сьогоденні
користуються фахівці з медіапланування, є те, що в роботі можуть бути
застосовані лише фактичні дані і лише з запізненням в два-чотири тижні.

 Результатами непередбачуваних вагомих змін у динаміці трафіку на певних
ресурсах можуть бути:

1. Недосягнення поставлених клієнтом KPI, невиконання цілей рекламних 
кампаній;

2. Неповний продаж наявного інструментарію паблішером, втрата 
можливого прибутку;

3. Перепродаж наявного інструментарію, неможливість задовольнити 
потреби усіх рекламодавців.
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 Метою даної роботи є побудова моделі або групи моделей для подальшого
отримання якісного прогнозу трафіку у сфері Інтернет-реклами.

 Необхідно застосувати і порівняти різні методи вирішення даної задачі.

 Необхідно перевірити наявність і за необхідності врахувати вплив таких важливих
факторів, як погодні умови, державні свята та головні події року.

Модель є особливо корисною для фахівців з планування рекламних кампанії, для
фахівців з побудови річних стратегій. Також вона може бути використана при створенні і
просуванні власного сайту.

Модель може бути застосована для вдосконалення таких програмних забезпечень з
моніторингу та аналізу інтернет-трафіку, як InMind, gemiusAudience.
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 Умовно вихідні дані можна розділити на дві частини: основні змінні і допоміжні

індикатори.

 На малюнку вище наведені основні змінні.
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 Усі офіційні свята та найважливіші події року були розділені на

окремі ряди, що містять лише «0» (подія відсутня) та «1» (подія

відбулася). Це було зроблено для того, щоб за потреби їх можна

було легко включати або виключати з моделей.
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Метод Назва сайту
Прогнозований 

медіапоказник
MAPE Коментарі

isport.ua reach 9,23% Комбінаторний алгоритм, складність 7

isport.ua affinity 11,31% Комбінаторний алгоритм, складність 5

football24.ua reach 3,85% Комбінаторний алгоритм, складність 7

football24.ua affinity 10,30% Комбінаторний алгоритм, складність 7

isport.ua reach 13,49% Динамічний прогноз

isport.ua affinity 2,96% Динамічний прогноз

football24.ua reach 16,48% Динамічний прогноз

football24.ua affinity 2,71% Динамічний прогноз

isport.ua reach 13,49% Програмувався авторегресійний метод

isport.ua affinity 2,96% Програмувався авторегресійний метод

football24.ua reach 16,48% Програмувався авторегресійний метод

football24.ua affinity 2,71% Програмувався авторегресійний метод

МГУА

МГУА

АР

АР

Власна програма

Власна програма
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Реальні дані АР МГУА

23428,00 23429,29 21490,60

23309,00 21319,25 21367,10

19223,00 19129,95 17156,60

17368,00 16681,58 15707,10

44765,00 43350,05 42671,70

25849,00 27698,72 23905,70

77257,00 72992,16 72202,60

80727,00 71965,73 83408,30

63,10 64,81 70,31

54,73 60,49 61,07

35,86 37,63 39,76

53,51 55,54 59,58

156,39 163,85 169,44

152,11 156,13 167,46

108,83 120,92 131,70

278,15 297,76 282,99

isport,ua

(Reach)

isport,ua

(Affinity)

football24,ua

(Reach)

football24,ua

(Affinity)



 За допомогою авторегресійного методу та методу групового урахування аргументів
вдалося отримати високоякісні прогнози найважливіших для нас змінних.

 Обидва методи спрацювали найкращим чином, тому кожен з них можна
використовувати для вирішення даної або подібній даній задач.

 Був створений власний програмний продукт з метою прискорення та полегшення
процесу прогнозування. Інтерфейс зроблено максимально зручним і інтуїтивно
зрозумілим у користуванні.

В подальшому результати прогнозування можна покращити, якщо будуть реєструватись
додаткові дані.

Результати роботи можна використовувати для модифікації вже існуючих програмних
забезпечень.
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