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Актуальність задачі
Розвиток інформаційних і телекомунікаційних технологій привело до значного збільшення обсягу 

інформації, опублікованої в мережі Інтернет. З кожним роком зберігається тенденція діджиталізації. 
Введення бізнесу в Інтернеті переважає над іншими платфорами: міська реклама та реклама в ТВ просторі. 


Зростання обсягу інформації в мережі Інтернет призводить до виникнення проблеми когнітивної 

перевантаженості і дезорієнтації кінцевих користувачів, пов'язаної з підвищенням складності пошуку 

необхідної інформації, розміщеної на Інтернет-ресурсах (ІР).


В інтересах бізнесу розробити комунацію, яка приводить користувача до цільової дії за найменшу 

кількість кроків. Зазвичай, цільова дія — покупка продукту компанії або замовлення її послуги.


Отже дана атестаційна бакалаврська робота присвячена дослідженню взаємодії користувача з веб-

ресурсом. Та на основі цього виділення основних показників, впливаючих на бізнес. Потім ітераційно, за 

допомогою зміни первинного прототипу сайту створення нового веб-ресурсу з кращими для бізнесу 

показниками. 



Постановка задачі
Метою роботи є створення покращеної версії адаптивного веб-ресурсу з вищими 

показниками ефективності, зокрема, з підвищеною конверсією. Для цього потрібно 

вирішити наступні задачі:


-Описати проблему адаптації ІР;


-Оцінити головні показники ефективності веб-ресуру;


-Провести математичну формалізацію процесу адаптації ІР;


-Визначити та оцінити показники ефективності адаптації ІР;


-Розробити покращену версію веб-ресурсу;


-Провести дослідження нового веб-ресурсу на реальних користувачах;


-Оцінити показники ефективності нового ІР;


-Провести порівняльний аналіз початкової та покращеної версій ІР.



Об’єкт, мета і предмет 
дослідження

Об’єкт дослідження — веб-ресурс як складна система комунікації бізнесу та 

користувача. Визначення важливих для бізнесу показників взаємодії користувача і 

ресурсу. Вплив редизайну елементів сайту на ці показникики


Мета роботи — розробка покращеного програмного продукту з кращими показниками 

по кількості відмов та конверсії, що підвищує показники для бізнесу


Предмет дослідження — алгоритми і методи росту конверсії на веб-ресурсі на 

прикладі реального програмного продукту. 



Алгоритм адаптації ІР

Загальна схема роботи алгоритму адаптації



Старий веб-ресурс

https://web.archive.org/web/20180824105014/https://iteahub.com/



Новий веб-ресурс

https://iteahub.com



Новий веб-ресурс

https://iteahub.com



Новий веб-ресурс

https://iteahub.com



Новий веб-ресурс

https://iteahub.com



Новий веб-ресурс

https://iteahub.com



Порівняльний аналіз

Порівняння показників Google Analytics за лютий та 
квітень:


1. Показник відмов знизився на 29.27%

2. Конверсія (кількість заявок) виросла на 46.15%



Висновки

На основі старого веб-ресурсу для коворкінгу було 

проведене дослідження користувачів та на основі цих даних 

проведено адаптацію веб-ресурсу та створення його нової 

версії. Після цього була зібрана аналітика про користувачів 

нового веб-ресурсу та виконаний порівняльний аналіз. 


Запропоновану методику випробувано на реальному веб-

ресурсі для коворкінгу у Львові та вроваджено в роботу.



Подальше дослідження

В подальшому планую полегшувати адміністрування 
сайту. Також можна покращувати показники конверсії та 
показнику відмов.



Дякую за увагу!


