
Анотація 

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на 

тему: «Розробка системи управління сайтом типу landing page», 81 сторінка, 

4 розділи, 6 таблиць, 33 рисунка,  5  креслення,  8 джерел. 

Мета роботи – проектування та розробка програмного забезпечення для 

веб сайтів типу landing page, шляхом дослідження структури цільової 

сторінки та створення системи управління контентом, яка  буде відповідати 

всім вимогам сучасних веб-сервісів та надасть можливість аналізувати 

конверсію та інші показники продуктивності сайту. 

Актуальність даної теми обумовлена тим, що дані типи сайтів є 

новими, тому для них створено дуже мало систем управляння контентом. А 

існуючі системи мають безліч недоліків. 

Наукова новизна полягає у розробці нового програмного продукту, що 

оптимально підходить для створення та адміністрування сайтів типу landing 

page. 

Результатом роботи є створена  система управління контентом, що 

здатний підвищити ефективність розробки та спростити процес 

адміністрування сайтів landing page. 
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Annotation 

Diplomarbeit pädagogische Qualifikation von "Experten" über das Thema: 

"Entwicklung von СMS for Landing page», die Seite 81, der Abschnitte 4, die 

Tabellen 6, das Bild 33, der Zeichnung 5, der Quellen 8. 

Zweck - Design und Software-Entwicklung für Web-Sites, wie Zielseite, 

durch das Studium der Struktur der Zielseite und Inhaltsverwaltungssystem, das 

alle Anforderungen der modernen Web-Services gerecht zu werden und bieten die 

Möglichkeit, Conversion-Raten und andere Performance-Website zu analysieren. 

Die Relevanz des Themas aufgrund der Tatsache, dass diese Arten von 

Seiten sind neu, so dass sie sehr wenig Content Management Systemen erstellt. 

Aber bestehenden Systeme haben viele Mängel. 

Wissenschaftliche Neuheit besteht in der Entwicklung einer neuen 

Software-Produkt, das optimal für die Erstellung und Verwaltung von Websites 

wie Zielseite geeignet ist. 

Die Arbeit wird von einem Content-Management-System, das in der Lage, 

die Wirksamkeit der Entwicklungs erhöhen und vereinfachen die Verwaltung von 

Websites Zielseite erstellt. 

Keywords: Content managmetn System, Zielseite, Internet, Web site, 

Content-Management-System, die Zielseite. 


