
 
 

367 

ВДОСКОНАЛЕННЯ САЙТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 

ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ АБІТУРІЄНТІВ 

 

IMPROVEMENT OF WEBSITES OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF 

UKRAINE TO STIMULATE INTEREST OF ENTRANTS 

 

Вікторія Божкова, Марина Прокопенко 

Viktoriia Bozhkova, Maryna Prokopenko 

 

Анотація 

В статті дістав подальшого розвитку методичний підхід до оцінки 

конкурентоспроможності сайтів в частині використання у якості вихідної інформації 

результатів проведених кабінетних і польових досліджень та удосконалення 

розрахунків на основі урахування часу, витраченого на пошук необхідної інформації. 

Сформульовані авторські рекомендації щодо вдосконалення сайтів вітчизняних ВНЗ 

можуть бути використані в практичній діяльності з метою підвищення їх 

конкурентоспроможності у першу чергу в порівнянні з закордонними ВНЗ. 

 

Annotation 

The article received the further development of the methodical approach to an assessment 

of competitiveness of sites in terms of use as the source of information of the results of the 

conducted Desk and field research and improvement of the calculations based on the time 

spent on the search for the necessary information. It is formulated author's recommendations 

for improving the websites of national universities can be used in the practical activities with 

the aim of increasing their competitiveness in the first place in comparison with foreign 

universities. 
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Вступ 

 

У зв’язку з підвищенням інтернет-активності молоді та популяризацією 

різноманітних гаджетів, все більше значимими становляться не тільки розміщення 

інформації на сайтах та у соціальних мережах, а й емоційний зміст повідомлення, 

якість та цікавість викладання інформації.  

 

1. Постановка проблеми та мети дослідження 

 

1.1. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими 

науковими або практичними завданнями.  
 

Аналізуючи останні тенденції освіти, слід зазначити, що все більше і більше 

абітурієнтів від’їжджає за кордон для навчання у вищих навчальних закладах. І це не 

дивно, адже у вітчизняних ЗМІ (на телебаченні, місцевому радіо, на біл-бордах та в 

громадському транспорті) все частіше шириться інформація про переваги навчання за 

кордоном (зокрема, в Польщі).  
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Абітурієнт – це тільки школяр, який постійно проживає з батьками у зоні комфорту 

в рідному місті, яке йому знайоме, спілкується з друзями зі школи і т.п. При вступі до 

будь-якого університету вже в якості студента підліток відчуває стрес (перелік 

подразників широкий: нові викладачі, нові предмети, незрозуміла структура 

оцінювання, незнайомі одногрупники тощо). Якщо він вступає до ВНЗ іншого міста, до 

базових факторів стресу додаються ще: перший досвід самостійного проживання в 

незнайомому місці, складності з плануванням щомісячного бюджету і т.д. А при вступі 

до іноземного ВНЗ до цих факторів додаються ще більш суттєві, такі як: незнання мови 

або складності спілкування іноземною, незнайома культура і соціальний уклад, що 

відрізняються від українського, інший менталітет, цінності і т.п. 

То чому ж українці все одно виїжджають за кордон на навчання? Яким чином 

іноземні ВНЗ “пробилися” на ринок України і чому саме в них бажає навчатися молодь 

країни?  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню 

даної проблеми і на які спираються автори. Проблематика маркетингу освітніх послуг 

вищих навчальних закладів плідно досліджується такими відомими авторами, як 

Котлер Ф. [1], Боголіб Т. [2], Ілляшенко С. [3], Лаговський В. [4], Оболенська Т. [5], 

Олександров В. [6], Патора Р. [7], Романова М. [8], Семенюк С. [9], Сиченко В. [10], 

Хюфнер К. [11], Шендер А. [12], Шутаєва О. [13] та іншими. Але швидкоплинність 

змін оточуючого середовища підштовхує науковців до нових пошуків і досліджень, які 

б були актуальними і дозволяли обґрунтовувати стратегічні напрямки діяльності в 

нових умовах. 

 

1.2. Виділення невирішених раніше питань, що є частиною загальної проблеми, 

яким присвячується стаття 

 

Найчастіше, аналіз сайтів проводиться вузькими спеціалістами (розробниками, 

власниками, конкурентами), що призводить до певної заангажованості результатів. Як 

наслідок, впроваджуються певні зміни, що на думку фахівців мають поліпшити роботу 

сайту, але не завжди є результативними. Так, в ситуації використання сайтів для 

стимулювання зацікавленості абітурієнтів, аналіз сайтів проводиться фахівцями, а на 

думку підлітків ніхто не зважає. В результаті – абітурієнти, які обирають ВНЗ за 

різними параметрами і в тому числі за кращими (зручнішими, цікавішими) сайтами, 

ухвалюють рішення на користь зарубіжних ВНЗ. 

Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою статті є обґрунтування 

вдосконалення сайтів вищих навчальних закладів України на основі дослідження їх 

конкурентоспроможності для стимулювання зацікавленості абітурієнтів. 

 

2. Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів 

 

2.1. Проведення анкетування студентів 

 

Проаналізувавши рекламні звернення зазначимо, що одним із вирішальних 

факторів є те, що оголошення містять не тільки привабливу інформацію, а й посилання 

на сайт, де зацікавлений абітурієнт може більше дізнатися про програми, вартість 

навчання, університет і т. п. Отже, наявність якісного сайту – один із важливих 

критеріїв при виборі ВНЗ абітурієнтом. 

Сайти навіть провідних українських вищих навчальних закладів програють як 

мінімум за таким параметром, як непрофесійний та академічний виклад текстів, без 
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урахування особливостей цільової аудиторії. Окрім цього, сучасний формат подання 

інформації повинен враховувати особливості гаджетів, які використовують учні 

старших класів, абітурієнти та студенти для пошуку потрібної інформації, що не 

враховано майже на жодному з сайтів ВНЗ країни. 

З метою об’єктивної оцінки стану сайтів університетів України було розроблено та 

проведено анонімне онлайн-анкетування студентів 1 курсу (як недавніх абітурієнтів) 

одного з провідних ВНЗ країни. Результати виявили (рис. 1), що 75,8% опитуваних 

перед тим, як подавати документи до університету, заходили на сайти різних 

університетів і лише 17,1% проглядали сайт тільки того ВНЗ, у якому нині навчаються. 

Таким чином, 92,9% абітурієнтів заходять і аналізують сайти університетів.  

 

 
Рис 1. Фрагмент результатів онлайн-анкетування студентів 1 курсу 

 

68,7% абітурієнтів обирали спеціальність та ВНЗ саме за інформацією на сайтах 

університетів. Коли вони продивлялися сайти, то, перш за все, шукали такі розділи, як: 

«Інформацію про спеціальності і факультети», «Ким працюють випускники», «Рейтинг 

університету» і «Міжнародні стажування та навчання за кордоном». 

Респондентам було запропоновано оцінити сайт Сумського державного 

університету, який входить до ТОП-5 класичних університетів країни. За 5-бальною 

шкалою 41,7% респондентів поставили оцінку “4” за дизайн сайту, 44,5% - “4” з точки 

зору зручності в користуванні та 38,4% - “4” з точки зору стилістики та емоційного 

забарвлення новин. Отже, середньою арифметичною є оцінка “4” як оцінка сайту 

Сумського державного університету.  

Але є абітурієнти, які поставили “1” та “2” бали за: дизайн сайту (12,4%), зручність 

користування (8,5%), стилістику (15,4%). Такі результати доказують висунуту гіпотезу 

та підтверджують існування проблеми сайтів ВНЗ України. При цьому важливим є те, 

що студенти-першокурсники скаржаться на те, що на сайтах дуже складно знайти 

інформацію про ціни за навчання, способи оплати, минулорічний рейтинг зарахованих 

студентів та розклад занять. Безперечно, ці розділи є дуже важливими для кожного 

абітурієнта та його батьків. 

 

2.2. Конкурентний аналіз ВНЗ 

 

За результатами анкетування було сформульоване наступне завдання для 

дослідження: проаналізувати ТОП-5 сайтів України з точки зору абітурієнта (тих 

розділів, які респонденти в анкеті зазначили як “важливі”) та з точки зору студента, а 

також порівняти сайти вітчизняних ВНЗ з ТОП-5 сайтами ВНЗ світу за аналогічними 

критеріями.  
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База дослідження: ТОП-5 сайтів університетів України та ТОП-5 сайтів 

університетів світу (за рейтингом QS) представлена у таблицях 1, 2. 

 

Таблиця 1 

ТОП-5 університетів України [14] 

 

№ Назва ВНЗ Посилання на сайт 

1 Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка 

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

2 Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна 

http://www.univer.kharkov.ua/ 

3 НТУ «Київський політехнічний інститут» http://kpi.ua/ 

4 Сумський державний університет http://www.sumdu.edu.ua/ukr/ 

5 НТУ «Харківський політехнічний інститут» http://www.kpi.kharkov.ua/ua/ 

 

Таблиця 2 

ТОП-5 університетів світу [15] 

 

№ Назва університету Посилання на сайт 

1 Massachusetts Institute of Technology http://web.mit.edu/ 

2 Stanford University http://www.stanford.edu/ 

3 Harvard University http://www.harvard.edu/ 

4 University of Cambridge https://www.cam.ac.uk/ 

5 California Institute of Technology http://www.caltech.edu/ 

 

Першим критерієм оцінки сайтів була швидкість знаходження потрібної інформації 

для абітурієнтів, а саме: наявні факультети та спеціальності, ким працюють 

випускники, місце ВНЗ у різних рейтингах, наявні у ВНЗ міжнародні програми 

(стажування та навчання за кордоном), мапа університету й останні новини, розклад 

занять, інформація про гуртожиток та умови оплати. Результати аналізу по українським 

ВНЗ наведено в таблиці 3, по провідним університетам світу – в таблиці 4. 

На сайтах іноземних університетів пошук інформації про розклад не здійснювався, 

адже, наприклад, у США система розкладу занять є індивідуальною для кожного 

студента. 

Аналіз конкурентоспроможності сайтів вітчизняних ВНЗ та провідних 

університетів світу було проведено в наступній послідовності.  
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Таблиця 3 

Пошуковий аналіз вітчизняних сайтів 

 

Позиції 

університету у 

ТОП-5 

Кількість секунд, затрачених на пошук інформації 

спеціальн

ості та 

факуль-

тети 

ким 

працю-

ють 

випускн

ики 

рей-

тинг 

універс

итету 

міжнародні 

стажування

/навчання 

мапа 

універс

итету 

останні 

новини 

гуртож

иток 

умови 

оплати 

розклад 

занять 

1 6 41 29 123 58 2 11 14 93 

2 9 10 7 11 1 2 132 54 124 

3 7 27 6 24 26 1 8 28 3 

4 2 14 5 2 17 1 20 18 4 

5 9 17 30 2 15 2 32 23 26 

 

 

Таблиця 4  

Пошуковий аналіз іноземних сайтів 

 

Позиції 

університету 

в ТОП-5 

Кількість секунд, затрачених на пошук інформації 

спеціа-

льно- 

сті та 

факуль-

тети 

ким 

працю

ють 

випус

кники 

рей-

тинг 

уніве

рсит

ету 

міжна-

родні 

стажуван

ня 

/навчання 

мапа 

уніве

рсите

ту 

останні 

новини 

гуртожи

ток 

умови 

оплати 

1 2 2 9 2 1 2 3 12 

2 2 3 12 3 12 1 2 17 

3 1 1 10 3 11 2 2 20 

4 2 3 8 5 5 1 2 11 

5 2 3 7 2 4 1 9 8 

 

 

Для визначення індексів застосована базова формула конкурентоспроможності [3], 

яка передбачає розрахунок суми відношень мінімальної кількості хвилин, затрачених 

на пошук даної інформації до кількості хвилин, затрачених на пошук інформації на 

даному сайті, помножених на вагомість даного коефіцієнта, що визначено з результатів 

анкетування студентів 1 курсу, наведених вище. 
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2.3. Результат розрахунку індексів конкурентоспроможності.  
 

Результати розрахунку вагомостей коефіцієнтів представлено в табл. 5.  

 

Таблиця 5 

Розрахунок вагомостей наявності інформації на сайтах 

Інформація на сайті Важливість для 

абітурієнта, % 

Вагомість 

інформації 

(вітчизняні 

сайти) 

Вагомість 

інформації 

(зарубіжні 

сайти) 

факультети та спеціальності 91,1 0,26 0,27 

“ким працюють випускники” 59,8 0,17 0,18 

рейтинг університету 47,3 0,14 0,14 

міжнародні стажування 45,5 0,13 0,13 

останні новини 30,4 0,10 0,09 

мапу університету 26,8 0,07 0,08 

інформацію про гуртожитки 23,2 0,06 0,07 

умови оплати 12,6 0,03 0,04 

(розклад) (13,4) 0,04 0 

Сума 350,1/336,7 1 1 

 

Результати розрахунку показників конкурентоспроможності кожного сайту 

представлено в таблиці 6. Мінімальну кількість хвилин обрано як мінімальну з обох 

таблиць.  

Таблиця 6 

Індекси конкурентоспроможності сайтів 

 

Індекс сайтів 

відповідно до ТОП-5 

Рівень конкурентоспроможності сайту 

Вітчизняні сайти Іноземні сайти 

1 0,139 0,636 

2 0,311 0,516 

3 0,308 0,741 

4 0,537 0,532 

5 0,253 0,583 

 

Відповідно до обраного підходу, кращий індекс конкурентоспроможності повинен 

наближатися до одиниці (чим більший індекс, тим більш конкурентоспроможним є 
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сайт). Виходячи з даного положення, серед українських ВНЗ найбільш 

конкурентоспроможним є сайт 4-го університету (К=0,537) в ТОП-5, тобто Сумського 

державного університету, а серед сайтів інозмених ВНЗ – 3-й сайт (К=0,741), тобто сайт 

Гарвардського університету.  

Представимо наглядно наші розрахунки у вигляді циклограм 

конкурентоспроможності ВНЗ (табл.7 та рис. 2). 

 

Таблиця 7  

Вихідні дані для побудови циклограм конкурентоспроможності ВНЗ 

 

Інформація на сайті  

Градусна міра 

кута 

Вагомість 

інформації 

(вітчизняні 

сайти) 

Вагомість 

інформації 

(зарубіжні 

сайти) 

факультети та спеціальності 93,6 97,2 0,26 0,27 

“ким працюють випускники” 61,2 64,8 0,17 0,18 

рейтинг університету 50,4 50,4 0,14 0,14 

міжнародні стажування 46,8 46,8 0,13 0,13 

останні новини 36 32,4 0,10 0,09 

мапу університету 25,2 28,8 0,07 0,08 

інформацію про гуртожитки 21,6 25,2 0,06 0,07 

умови оплати 10,8 14,4 0,03 0,04 

(розклад) 14,4 0 0,04 0 

Сума 360 1 1 

 

 

 
Рис. 2. Циклограми конкурентоспроможності порівнюваних вітчизняних та 

зарубіжних університетів у порядку порівняння по кольорах 
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Червоним позначені Київський національний університет імені Тараса Шевченка і 

Массачусетський Технологічний інститут. 

Помаранчевим – Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна та 

Стенфордського університету. 

Жовтим – НТУ "Київський Політехнічний інститут" і Гарвардський університет. 

Зеленим – Сумський державний університет і Кембріджський університет. 

Синім – НТУ "Харківський Політехнічний інститут" і Каліфорнійський 

технологічний інститут. 

 

Порівнюючи між собою індекси конкурентоспроможності та циклограми можна 

зазначити, що сайт Сумського державного університету за критеріями пошукових 

запитів програє Гарвардському університету в 1,37 рази, що є дуже поганим 

показником з точки зору його конкурентоспроможності. Але відзначимо, що сайт 

СумДУ є єдиним сайтом з ТОП-5 ВНЗ України, який має перевагу над двома сайтами 

університетів світу, що свідчить про те, що ситуація не є критичною і українські сайти 

можуть конкурувати з іноземними. 

 

Заключення 

 

Результатом даного дослідження є отримані елементи наукової новизни та 

практична значущість, а саме: 

- дістав подальшого розвитку методичний підхід до оцінки 

конкурентоспроможності сайтів ВНЗ в частині використання у якості вихідної 

інформації результатів проведених авторами досліджень (кабінетних і польових) та 

удосконалення розрахунків на основі урахування часу, витраченого на пошук 

необхідної інформації; 

- сформульовані авторські рекомендації щодо вдосконалення сайтів вітчизняних 

ВНЗ можуть бути використані в практичній діяльності з метою підвищення їх 

конкурентоспроможності у першу чергу в порівнянні з закордонними ВНЗ. 

В подальшому дане дослідження може бути продовжене в частині аналізу інших за 

віком цільових аудиторій (наприклад, для реалізації програм «Навчання протягом 

життя» і т.п.), а також покладене в основу подальших розробок щодо вдосконалення 

сайтів. 
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