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Секція 4. МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ 

 
УДК 004.738.5:378.1 

1 

ОПТИМІЗАЦІЯ САЙТА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ЯК ІНСТРУМЕНТУ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ 

 

О.В. Жегус, К.С. Олініченко  

 
Запропоновано методичний інструментарій аудиту, оптимізації та 

просування сайта ЗВО в інтернет-середовищі, використання якого дозволить 
системно та регулярно управляти ним, своєчасно вносити корективи, 
вирішувати оперативні та стратегічні завдання комунікаційної діяльності. 
Застосування розробленого інструментарію дозволило виявити недоліки та 
проблеми сайта ХДУХТ, розробити практичні рекомендації з його 
вдосконалення як засобу інтернет-маркетингу, реалізація яких сприятиме 
покращенню присутності на інтернет-ресурсах, підвищенню комунікаційної 

та комерційної ефективності ресурсу, вирішенню комплексу завдань 
функціонування університету на ринку послуг вищої освіти. 

Ключові слова: заклад вищої освіти, інтернет-комунікації, інтернет-
середовище, сайт,  аудит сайта, оптимізація сайта, просування сайта. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

КАК ИНСТРУМЕНТА ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА  

 

Е.В. Жегус, Е.С. Олиниченко 

 
Предложен методический инструментарий аудита, оптимизации и 

продвижения сайта ЗВО в интернет-среде, использование которого позволит 
системно и регулярно управлять им, своевременно вносить коррективы, 
решать оперативные и стратегические задачи коммуникационной 
деятельности. Применение разработанного инструментария позволило 
выявить недостатки и проблемы сайта ХГУПТ, разработать практические 
рекомендации по его усовершенствованию как инструмента интернет-
маркетинга, реализация которых позволит улучшить присутствие на 

интернет-ресурсах, повысить коммуникационную и коммерческую 
эффективность ресурса, решить комплекс задач функционирования 
университета на рынке услуг высшего образования. 

Ключевые слова: заведение высшего образования, интернет-
коммуникации, интернет-среда, сайт, аудит сайта, оптимизация сайта, 
продвижение сайта. 
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OPTIMIZATION OF A HIGHER EDUCATION SITE  

AS AN INTERNET MARKETING INSTRUMENT 

 

O. Zhegus, K. Olinichenko 

 
The article analyzes the trends in the field of higher education and indicates 

that one of the key factors of competitive advantage in globalized environment for a 
higher education institution is its presence level on the Internet. The image and 
reputation of a higher education institution, its services accessibility, research 
results prevalence, and target audience adherence, depend significantly on the use 
of Internet marketing. The issue relevance of using the website as Internet marketing 

tool by higher education institutions is substantiated based on modern practice 
experience of using websites by higher education institutions. 

The purpose of the article is to develop a methodological tool for audit, 
optimization and promotion of the HEI website and to develop practical 
recommendations for improving it as a means of Internet communications. 

Based on Webometrics rating, it is found that domestic HEIs, even the best 
ones, are inferior among universities in the world in terms of Internet presence. 
Whereas when determining the presence rank of a higher education institution by 

the Webometrics method, number of pages of the HEI website found by search 
engines is taken into account; number of external links to the university’s website; 
number of files downloaded (in different formats); number of publications, citation 
index by Google Scholar, the need to optimize and promote the website of higher 
education was proved t. 

In order to make decisions regarding optimization of the higher education 
institution website, a system of comprehensive evaluation is offered, including 
technical, search, marketing analysis, website usability analysis, competitors, 
commercial, audit design, trend-watching and content analysis. There was 

developed a structural and logical scheme of optimization and promotion process of 
the HEI website, consisting of three successive stages: information and analytical 
support preparation; target audience identification and study; management 
decisions development and making. For the purpose of operational management of 
the HEI website, a set of express audit parameters was offered, including analysis of 
the number of pages on Google, the time for pages opening, search results on the 
website by the most popular query according to Google, the website design 
modernity, content relevance, content publications regularity, content relevance to 

target audience interests, social networking pages, and mobile adaptability. 
According to the results of express audit of KSUFTT website, problems and 

shortcomings were identified, practical recommendations for its optimization were 
developed. The elimination of the identified shortcomings of KSUFTT website will 
allow improving its presence on the Internet resources, increasing communication 
and commercial efficiency of the resource, solving strategic tasks of the university 
functioning in the market of higher education services. 

Keywords: higher education institution, Internet communications, Internet 

environment, site, site audit, site optimization, website promotion. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. За останні роки 
в Україні склався і продовжує активно розвиватися ринок послуг 
вищої освіти. Унаслідок популяризації та масовізації вищої освіти 
кількість закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації за 20 років (1990–2010) 
стрімко зросла зі 149 до 349 (рис. 1), тобто більш ніж у два рази, що 
зумовило посилення конкуренції. Проте вже з 2011 р. їх кількість 
почала зменшуватися. Якщо у 2011–2013 рр. це було пов’язано з 
реформуванням системи вищої освіти в Україні, то у 2014 р. вплинуло 
те, що певна частина ЗВО ІІІ–ІV рівнів акредитації залишилася на 
тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, у 
м. Севастополі та частково в зоні проведення антитерористичної 
операції.  У результаті зазначених обставин, на початок 2017–2018 н.р. 
в Україні функціонували 289 ЗВО ІІІ–ІV рівнів акредитації. Унаслідок 
процесів маркетизації та реформування у сфері вищої освіти стали 
діяти закони ринкової економіки, з’явилося конкурентне середовище. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка кількості ЗВО ІІІ–ІV рівнів акредитації  
в Україні в 1990–2018 рр. (розроблено авторами на основі [1]) 
 

В умовах жорсткої конкуренції як за платоспроможний попит 

абітурієнтів на ринку освітніх продуктів, так і за державне 
фінансування, ринок праці, ринок інновацій зростає актуальність 

маркетингу у ЗВО. Особливу роль у комплексі маркетингу відіграє 
маркетингова комунікаційна політика. Процеси цифровізації 

зумовлюють формування у ЗВО інтегрованої системи маркетингових 
комунікацій, що передбачає поєднання класичних засобів та каналів 

комунікації з інструментами інтернет-маркетингу. В умовах 
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глобалізації вищої освіти одним із ключових чинників конкурентних 
переваг ЗВО є рівень його присутності в Інтернеті. Саме від ступеня 

використання інтернет-маркетингу значно залежать імідж та репутація 
ЗВО, доступність його послуг, поширеність результатів науково-

дослідної роботи, прихильність цільової аудиторії. 
Одним із найбільш популярних інтернет-ресурсів ЗВО є сайт, 

який водночас виступає комунікаційним середовищем 
функціонування, збереження та розповсюдження електронної 

навчальної документації та комунікаційним каналом, що репрезентує 
ЗВО в інформаційно-освітньому інтернет-середовищі. У сучасній 

практиці сайти ЗВО здебільшого обмежуються інформаційною 
функцією, слабо використовуються як інструменти просування 

освітніх продуктів, комунікаційні майданчики з різними цільовими 
аудиторіями, іміджеві інструменти. У зв’язку з цим актуальним є 

розвиток теоретичних положень та практичних рекомендацій для 
оптимізації сайта ЗВО як інструменту інтернет-маркетингу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні науковці 
все більше уваги приділяють питанням просування ЗВО в інтернет-

середовищі та за допомогою інструментів інтернет-маркетингу, що 

відображенно в наукових працях Л. Безтелесної, В. Василіва 2,  

С. Ілляшенка [3], О. Мельникової 4, Н. Савицької 5, І. Тарасова 6, 

В. Попової 7 та ін. Одним із ключових інструментів інтернет-
маркетингу ЗВО визнано сайт, управління яким потребує постійного 

моніторингу та контролю ефективності, за результатами яких мають 
прийматися рішення з його оптимізації. У зв’язку з цим актуальним є 

розвиток теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій 
з оптимізації сайта ЗВО як інструменту інтернет-маркетингу. 

Метою статті є розвиток методичного інструментарію аудиту, 
оптимізації та просування сайта ЗВО та розробка практичних 

рекомендацій з удосконалення його як засобу інтернет-комунікацій. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Присутність ЗВО в 

інтернеті є свідченням його інформаційно-комунікативної культури, 

від якої значною мірою залежать його відкритість, рівень 
інформованості, впізнаваності й доступності. На жаль, за результатами 

рейтингу Webometrics (табл. 1), вітчизняні ЗВО значно відстають 
порівняно із значною кількістю університетів світу, що суттєво 

обмежує їх можливості в глобальному науково-освітньому просторі. 
Діяльність університету у Webometrics оцінюється за такими 

критеріями: кількість сторінок сайта ЗВО, знайдених пошуковими 
системами; кількість зовнішніх посилань на сайт університету; 

кількість завантажених файлів (у різних форматах); кількість 
публікацій, індекс цитувань за оцінкою Google Scholar.  
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Таблиця 1 

Рейтинг ЗВО України за версією Webometrics 

(станом на червень 2019 р.) 

 

Назва ЗВО 

Місце в 
національ-

ному 
рейтингу 

Місце у 
світовому 
рейтингу 

Адреса сайта 

Сумський державний 
університет 

1 1977 
https://www.sumdu. 

edu.ua 

Київський національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

2 1995 http://www.univ.kiev.ua 

Харківський 
національний 

університет 
ім. В.Н. Каразіна 

3 2245 
https://www.univer. 

kharkov.ua 

Тернопільський 
національний 
економічний 
університет 

4 2296 http://www.tneu.edu.ua 

Національний технічний 

університет України 
«Київський 
політехнічний інститут» 

5 2602 https://kpi.ua 

Одеський національний 
університет 
І.І. Мечникова 

6 2640 http://onu.edu.ua 

Національний 

університет «Львівська 
політехніка» 

7 3083 http://www.lp.edu.ua 

Національний гірничий 
університет 

8 3103 http://www.nmu.org.ua 

Львівський 
національний 
університет ім. Івана 

Франка 

9 3246 http://www.lnu.edu.ua 

Харківський 
національний 
університет 
радіоелектроніки 

10 3302 https://nure.ua 

Харківський державний 

університет харчування 
та торгівлі 

175 14393 http://www.hduht.edu.ua 

Примітка. Розроблено авторами на основі [8]. 
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Одним із критеріїв, за якими складається рейтинг, є presence 

(присутність), що визначається як кількість наявних на сайті 

університету сторінок усіх форматів, проіндексованих пошуковою 

системою Google. Таким чином, значною мірою рівень присутності 

ЗВО в інтернеті залежить від його сайта. 

Відповідно до рейтингу Webometrics (табл. 1) вітчизняні ЗВО, 

навіть найкращі, значно поступаються зарубіжним за рівнем 

присутності в мережі «Інтернет».  
Будучи перший у вітчизняному рейтингу, Сумський державний 

університет у світовому рейтингу посідає лише 1977-те місце. До 

десятки найкращих ЗВО України за представленістю у світовій мережі 

«Інтернет» увійшли і харківські провідні заклади, у тому числі: 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна та 

Харківський національний університет радіоелектроніки. Харківський 

державний університет харчування та торгівлі, за даними Webometrics, 

серед ЗВО України посідає лише 175-те місце. Виходячи з цього, 

одним із способів покращення положення університету є оптимізація 

сайта і його просування в інтернеті.  

За своїм призначенням сайт ХДУХТ, який має адресу: 

http://www.hduht.edu.ua, є корпоративним сайтом, який містить повну 
інформацію про заклад, його освітню, наукову і міжнародну 

діяльність. На сайті ХДУХТ представлені візуальні складові іміджу, 

що дозволяє транслювати його позитивний образ. Він має версію 

українською та англійською мовами, характеризується досить зручною 

навігацією. Оновлення, які відбуваються в міру настання подій, 

інформують про життя й діяльність університету, що загалом 

характеризує його динамічність і мобільність. Сайт університету має 

складну структуру і розширену функціональність (рис. 2). Для 

покращення присутності ХДУХТ у мережі «Інтернет» необхідними є 

оптимізація сайта і розробка стратегії його просування.  

Веб-сайт ХДУХТ, як канал комунікації, має такі 
характеристики:  

 швидке завантаження сторінки (0,56 с); 

 багатофункціональність моделі комунікації «багато до 

багатьох», що містить модель «один до багатьох» та «один до одного»; 

 інтерактивність комунікації;  

 широкий спектр видів наданої інформації;  

 контрольованість пошуку та отримання інформації, що 

дозволяє користувачам займати активну позицію в процесі 

комунікації;  

 висока гнучкість і масштабованість;  
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 можливість нелінійного пошуку документованої навчальної 

інформації, яка зумовлена гіпермедійним способом її надання.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Структура сайта ХДУХТ (розроблено на основі [9]) 
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Для прийняття рішень з оптимізації сайта ЗВО необхідно 

провести його аудит – комплексну оцінку, яка найчастіше включає 

технічний, пошуковий, маркетинговий аналіз, аналіз юзабіліті сайта, 

конкурентів, соціальної активності, комерційних чинників 10. Крім 

зазначених, важливими напрямами аудиту сайта ЗВО вважаємо 

дизайн-аудит, трендвотчинг і аналіз контенту. З урахуванням 

наведеного на рис. 3 подано складові комплексного аудиту сайта ЗВО. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Складові комплексного аудиту сайта ЗВО 
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сайта; визначити показник ВСС – поведінковий чинник, який 

характеризує посилання інформації з сайта в соціальних мережах. 

Рівень додавання сайта в закладки, передачі інформації з нього в 

соціальні мережі характеризують актуальність, корисність, цінність  

контенту для відвідувачів. Цей показник суттєво впливає на 

ранжування сайта в пошуковій мережі. 

Дизайн-аудит сайта передбачає аналіз якості зображень, графіки 

та її завантаження; доцільність і прийнятність стилю і кольорів, їх 
відповідність маркетинговим цілям; зручність макета сторінок, 

ефективність використання простору сторінки; легкість сприйняття 

інтерфейсу та тексту (читабельність). 

Контент-аудит дозволяє оцінити інформаційне наповнення 

сайта, а саме відповідність розміщеної інформації потребам та 

інтересам цільової аудиторії, призначенню сайта; виявити граматичні  

та стилістичні помилки; визначити унікальність, повноту й 

достовірність поданої інформації; установити періодичність оновлення 

даних; виявити наявність додаткової інформації.  

Цифрова революція, спричинена стрімким розвитком 

інформаційно-комунікаційних технологій, зумовлює необхідність 

трендвотчингу, який буквально перекладається як «відстеження 
трендів», що передбачає спостереження за виникненням нових явищ і 

тенденцій їх розвитку, у нашому випадку – сучасних трендів у 

технологіях оптимізації та просування сайтів. Важливим напрямом 

трендвотчингу є інформаційний та медіаконтент у сфері вищої освіти, 

що  дозволить знайти актуальні теми та оперативно їх висвітлювати на 

сайті ЗВО. 

Для прийняття рішень з оптимізації сайта важливо проводити 

конкурентний аналіз ресурсів. Їх порівняння дозволить визначити 

сильні та слабкі сторони ресурсу ЗВО, виявити стратегії, інструменти 

й засоби, якими користуються конкуренти, дослідити практику 

застосування сайта в комунікаційній діяльності у сфері вищої освіти. 
Зібрана інформація дозволить визначити не тільки можливі напрями 

оптимізації сайта, але й розробити та впровадити відмінні інструменти, 

засоби подання інформації, розширити види контенту тощо та 

сформувати унікальні конкурентні переваги.    

Комерційний аналіз сайта передбачає його перевірку на 

наявність згадок про сайт в соціальних мережах; посилань із 

соціальних мереж (у постах, коментарях тощо); використання кнопок 

соціальних мереж на сайті; віддаленість (у кліках) важливих сторінок 

від головної; наявність докладного опису всіх продуктів, які пропонує 

ЗВО. 
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Пошуковий аналіз сайта дозволить виявити його місце в 

пошукових системах за відповідними запитами та сформувати 

стратегію пошукової оптимізації з метою виведення сайта  на перші 

позиції в результатах запиту.  Унікальні конкурентні позиції в запитах 

пошукових систем дадуть можливість підвищити комунікативну 

ефективність і комерційну привабливість сайта ЗВО. 

Аналіз юзабіліті передбачає оцінку зручності й зрозумілості 

навігації на сайті, при цьому визначаються логічність структури 
організації сайта (побудови меню, розділів); правильність посилань та 

їх відповідність змісту; простота користування навігацією (відсутність 

незрозумілої термінології, зрозумілість призначення сторінок тощо); 

відповідність змісту вхідних сторінок запитам користувачів. 

Важливим напрямом аудиту сайта ЗВО є оцінка його 

інтерактивності, що передбачає визначення наявності контактної 

інформації, різноманітності варіантів зв’язку; доступності додаткових 

сервісів (форумів, чатів, конференцій, гостьових книг, опитувань 

тощо); можливостей допомоги користувачам (наявність віртуального 

менеджера); швидкості реагування на запити клієнтів (відповіді на 

можливі запитання). 

Комплексний аудит є лише складовою процесу управління 
сайтом ЗВО (рис. 4), який складається з трьох послідовних етапів: 

підготовки інформаційно-аналітичного забезпечення;  визначення та 

вивчення цільової аудиторії; розробки та прийняття управлінських 

рішень з оптимізації та просування сайта ЗВО. 

Підготовка інформаційно-аналітичного забезпечення базується 

на результатах комплексного аудиту сайта; бенчмаркінгу, на основі 

якого визначаються найбільш успішні приклади та практики 

оптимізації й просування сайтів у різних сферах діяльності;   

моніторингу інноваційних технологій оптимізації та просування 

сайтів. Ураховуючи, що специфікою сфери вищої освіти є одночасне 

узгодження та задоволення індивідуальних, колективних та суспільних 
інтересів на ринку послуг вищої освіти, що пов’язано із взаємодією 

різних стейкхолдерів (ключовими з яких є абітурієнти та їх родини, 

студенти, науково-педагогічні працівники, роботодавці, 

випускники 12, сайт ЗВО має забезпечувати широкий спектр різних 

видів комунікаційної взаємодії із зазначеними групами користувачів. 

Для цього необхідно визначити особливості цільових аудиторій, 

інформаційні, комунікаційні потреби, інтереси та очікування. На 

завершальному етапі розробляються та приймаються рішення з 

оптимізації та просування сайта.  
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Рис. 4. Структурно-логічна схема розробки та прийняття рішень  

з оптимізації та просування сайта ЗВО 
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популярним запитом за версією Google, сучасність дизайну сайта, 

актуальність контенту, регулярність публікацій контенту, 

відповідність контенту інтересам цільової аудиторії, зв’язок із 

сторінками в соціальних мережах, адаптивність до мобільних 

пристроїв. 

Із використанням запропонованих параметрів здійснено 

експрес-аудит сайта ХДУХТ (рис. 5) станом на 7.11.2019 р.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Рис. 5. Результати експрес-аудиту сайта ХДУХТ (листопад 2019) 
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стосуються заходу «Дебют», який проводився 31.10.2019 р. Виявлено 

досить великі перерви між оновленням контенту, іноді більше тижня; 

спрямованість контенту на внутрішню цільову аудиторію й 

абітурієнтів. Сайт має зв’язок лише зі сторінкою у Facebook; 

відсутність адаптивності сайта до мобільних пристроїв. 

Особливу увагу слід звернути не необхідність SEO-оптимізації 

сайта ХДУХТ для підвищення його рангу в пошукових системах. За 

результатами трендів запитів у Google [13] серед найбільш популярних 
за напрямом «навчання» в Україні є «вартість навчання», «дистанційне 

навчання», «як повернути гроші за навчання». За запитом «вартість 

навчання університет Харків» на першій сторінці станом на 

7.11.2019 р. такі ЗВО: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

Харківський національний технічний університет сільського 

господарства ім. Петра Василенка (головний меседж на першій 

сторінці сайта якого: «З нами вчитись доступно!»), ХНУРЕ. 

Відповідно до результатів експрес-аудиту крім SEO-оптимізації 

для покращення сайта ХДУХТ рекомендовано вжити таких заходів: 

 створити адаптивний дизайн сайта для смартфонів; 

 розробити контент-політику та медіаплан для забезпечення 
своєчасності й регулярності оновлення інформації; 

 удосконалити дизайн, покращити графіку, застосовуючи 

сучасні стилі та тренди; 

 забезпечити можливість проведення форумів, чатів, 

конференцій, опитувань; 

 зробити оформлення та структуру сайта більш креативними; 

 підвищити якість, корисність і цікавість контенту; 

 аналізувати трафік відвідуваності сайта, основних шляхів 

навігації по ньому; 

 забезпечити просування сайта в інтернеті. 

Висновки. Сучасні умови функціонування закладів вищої 
освіти, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, 

особливості молодіжної цільової аудиторії зумовлюють необхідність 

організації й ведення активної комунікаційної діяльності ЗВО в мережі 

«Інтернет». Особливе місце в системі інструментів інтернет-

маркетингу ЗВО відводиться сайта, який забезпечує вирішення 

широкого спектра завдань: інформування та комунікації з цільовими 

аудиторіями, створення та підтримки іміджу ЗВО в інтернет-просторі; 

сприяння просуванню освітніх послуг, забезпечення цільової аудиторії 

навчальним та науковим контентом.  

В умовах високих темпів змін сайт як інструмент інтернет-

маркетингу потребує постійної оптимізації та докладання зусиль для 
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його просування. Для вирішення зазначених завдань запропоновано 

інструментарій комплексного аудиту сайта ЗВО, структурно-логічну 

схему розробки та прийняття рішень з оптимізації та просування сайта 

ЗВО, систему параметрів експрес-аудиту, апробація якої на прикладі 

сайта ХДУХТ дозволила виявити недоліки сайта й розробити 

практичні рекомендації з його оптимізації. Усунення виявлених 

недоліків сайта ХДУХТ дозволить покращити його присутність на 

інтернет-ресурсах, підвищити комунікаційну та комерційну 
ефективність ресурсу, вирішити стратегічні завдання функціонування 

університету на ринку послуг вищої освіти. 
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