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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
У статті наведено обґрунтування необхідності вивченняметодологічних аспектівцифрової 

комунікації як окремого закладу вищої освіти, так і  країни загалом. Визначено,що одним з 

інструментів підвищення конкурентоспроможності навчальних закладів є розвиток комунікаційної 
політики та застосування сучасних цифрових технологій. А також те, що саме формування цифрової 
комунікаційної політики закладів вищої освіти є ключовим питанням щодо просування освітніх 
послуг на цьому етапі розвитку країни. Окреслено цільову аудиторію ринку освітніх послуг з 
визначенням основних користувачів офіційного сайту ЗВО. Перелічено основні завдання 
інформаційно-соціальних технологій в освіті, які забезпечують загальну комп‘ютеризацію студентів і 
викладачів. Виділено основні складові освітніх сайтів та їх загальні характеристики. Також 
сформовано склад комплексного аналізу сайту з використанням сучасних методів аналізу. Наведено 

результати застосування запропонованого комплексного аналізу на прикладі конкретного сайту ЗВО, 
а саме сайту Державного Дніпропетровського університету внутрішніх справ з ґрунтовним 
поясненням отриманих результатів. Запропоновано можливі заходи щодо розвитку комунікаційної 
політики з використанням інтегрованих маркетингових інструментів, а саме розвитку сайту. 

Ключові слова: цифрова комунікація, заклади вищої освіти, вимоги, закон, сайт, цільова 
аудиторія, освітні послуги, методологічні аспекти. 

 

Постановка проблеми. В умовах постійної підвищеної конкуренції між 

навчальними закладами неможливо обійтися без таких елементів, як комунікаційна 

політика та цифрова комунікація освітніх послуг. 

Сьогодні в більшості країн, серед яких і Україна, розвиток та функціонування 

ринку освітніх послуг супроводжується деякими проблемами: зниження 

конкурентоспроможності системи освіти, недостатня увага держави щодо розвитку 

ринку освітніх послуг тощо. Одним з інструментів вирішення зазначених проблем та 

підвищення конкурентоспроможності навчальних закладів є розвиток комунікаційної 

політики з використання ефективного маркетингового підходу в управлінні його 
діяльністю та застосування сучасних цифрових технологій. За рахунок розвитку 

комунікаційної цифрової політики з використанням інтегрованих маркетингових 

інструментів досягається успішне просування закладів вищої освіти на ринку освітніх 

послуг, формування їх іміджу  та підвищення конкурентоспроможності. 
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Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми.  

Основою дослідження проблем розвитку та функціонування ринку освітніх послуг 

стали роботи науковців, як-от:А. Панкрухін, Т. Каленюк, Т. Боголіб, В. Огаренко, 

Є. Бєлій, Ш. Валієв, О. Геворкян, Є. Попова, Д. Клячко, В. Куценко, Т. Оболенська, 

Л. Шаховська та інші. Аналіз останніх публікацій з цієї проблематики показав, що 

питання розвитку та застосуванню цифрових (діджитал) комунікацій досліджували 

таківчені, як В. Беннетт та О. Сегерберг [1], К. Вертайм та Я. Фенвік [2], О. Зозульов 

та К. Полторак [3], С. Ілляшенко [4], С. Нікіфорова та С. Совершаєва [5], М. Окландер 

та О. Романенко [6], М. Мерісаво [7], О. Станіна [8] та інші. За результатами 

ретроспективного аналізу визначено, що саме формування цифрової комунікаційної 

політики закладів вищої освіти є ключовим питанням щодо просування освітніх 
послуг на цьому етапі розвитку країни. 

Метою дослідження є вдосконалення теоретико-методологічних аспектів та 

інструментів, що допомагають ефективно використовувати освітні послуги на ринку 

освітніх послуг за рахунок застосування сучасних цифрових технологій. 

Виклад основного матеріалу. Сьогоднішній ринок освітніх послуг має стабільну 

динаміку активного росту: навчальні заклади рекламують свої освітні послуги, що 

тільки підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку, бо потенційні споживачі 

стають більш інформованими у питаннях щодо вибору навчального закладу [1–5]. 

Цільова аудиторія характеризується меншою вимогливістю, саме тому необхідно 

приділяти максимальну увагу до просування навчальних закладів через основний 

інструмент – сайт закладу вищої освіти. Цільова аудиторія ринку освітніх послуг – це 
люди віком від 17 до 50 років (рис. 1). 

 
№ Сегмент Середній вік, років 

1 Абітурієнти 17-20 

2 Студенти, курсанти (бакалаврат, магістратура, іноземні студенти) 17-23 

3 Друга вища освіта 19-30 

4 Курси підвищення кваліфікації 30-50 
 

а) 

 
№ Вікова  

група 
Кількість,  
тис. осіб 

% 

 15-24 3, 584 9,6 

 25-54 16,458 44,1 

 55-64 5,243 14,1 

б) 

в) 
  
Рис. 1. Цільова аудиторія ЗВО за віком розроблено автором [6-7]: 

а) – віковий сегмент; б), в) – статистичні дані розподілу населення України за віком, 2020 р. 

 

 
Сучасні технології залучення абітурієнтів до ЗВО гарантують зростання не 

тільки кількісного показника вступників, а ще й дозволяють підвищити їхній якісний 

рівень. Залучення потенційних абітурієнтів за допомогою днів відкритих дверей та 

візитів викладачів до загальноосвітніх навчальних закладів останнім часом 

демонструють їхню неефективність.Треба наголосити, що застосування різних 

підходів для просування закладів вищої освіти, формування планів подальшого 

розвитку, оновлення асортименту пропонованих освітніх послуг, що підкріплене 

маркетинговими дослідженнями з урахуванням попиту на ринку праці, організація 

ефективної рекламної діяльності та застосування сучасних технологій цифрової 

комунікації є головними заходами щодо підвищення статусу освітнього закладу та 

його конкурентоспроможності на ринку. 
До основної цільової аудиторії офіційного сайту вищого навчального закладу 

можна віднести такі групи (рис. 2 ): 
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Рис. 2. Основна цільова аудиторія сайту ЗВО  

за спрямованістю інформації [8-10] 

 

Сьогодні все більше зростає роль інформаційно-соціальних технологій в освіті, 
які забезпечують загальну комп‘ютеризацію студентів і викладачів на рівні, що дозволяє 

вирішувати, як мінімум, три основних завдання [11]: 

– забезпечення виходу в мережу «Інтернет» кожного учасника освітнього 

процесу, причому в будь-який час і з різних місць перебування; 

– розвиток єдиного інформаційного простору освітніх індустрій і присутність у ньому 

в різний час і незалежно один від одного всіх учасників освітнього і творчого процесу; 

– створення, розвиток та ефективне використання керованихінформаційних 

освітніх ресурсів, у тому числі особистихкористувальницьких баз і банків даних та знань 

студентів і педагогів зможливістю повсюдного доступу для роботи з ними. 

Використання високотехнологічних комунікацій дозволяє істотно змінити весь 

простір вищої освіти, оскільки змушує керівників ЗВОпереглянути ставлення до систем 

інформації та їх прозорості, що не тільки дозволяє більш чітко визначити цільові 
аудиторії (абітурієнти та батьки, роботодавці, студенти, викладачі), але і оптимізувати 

механізми державного та громадського контролю за розвитком системи вищої освіти. 

До цифрової комунікації у глобальному просторі потрібно віднести: види 

вебресурсів; хмарні технології; цифровий етикет; інструментарій роботи із соціальними 

мережами; оптимізація ресурсів для пошукових систем [8]. 

За результатами аналізу літературних джерел визначено, що головним 

інструментом в інтернет-маркетингу є офіційний сайт університету. Вебсайт або сайт 

(англ. website, від web (веб) і site (місце)) — сукупність вебсторінок та залежного вмісту, 

доступних у мережі «Інтернет», які об‘єднані як за змістом, так і за навігацією під 

єдиним доменним ім‘ям. Також вебсайт можна розглядати як сукупність логічно 

зв‘язаної гіпертекстової інформації, оформленої у вигляді окремих сторінок і доступної 
в мережі «Інтернет». Базовою одиницею інтернет-ресурсу є вебсторінка. Сукупність 

вебсторінок організується у вебсайт (тобто, як правило, у кожного вебсайта є декілька 

вебсторінок), а вебпортал можна розглядати як сукупність вебсайтів і вебсторінок [12]. 

Цифрова комунікація ЗВОмістить декілька основних позицій: офіційний сайт 

університету; підсайти і підрозділи головного сайту; електронна пошта, соціальні 

мережі; технології дистанційної освіти; розміщення закладу вищоїосвітив рейтингах і 

тематичних електронних виданнях (рис. 3). 

До основних характеристик освітніх сайтів належать [11]: 

– зміст освітнього інтернет-сайту – єдність всіх основних елементів(текстових і 

графічних) освітньої інформації, яка наявна і виражена у виглядівебсайтів, а також 

єдність зв‘язків цих основних елементів; 

– дизайн освітнього ітернет-сайту – процес вибору й організаціїграфічних 
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компонентів з метою досягнення певної мети, яка може бути абоестетичною, або мати 

функціональне підґрунтя, а часто переслідувати обидвіці цілі; 

– експлуатація освітніх інтернет-сайтів – характеристики, щоінформують про 

використання освітніх сайтів користувачами; 

– технічна реалізація освітнього інтернет-сайту – вибір компонентів,інтегрування 

технологій, програмних продуктів і технічних засобів длядонесення освітньої інформації 

до користувача. 

 

Рис. 3.Основні складові інтернет-маркетингу закладу вищої освіти 
 

Для формування методологічних аспектів аналізу цифрової комунікації ЗВО було 

запропоновано проведення комплексного аналізу сайту на прикладі сайту Державного 

Дніпропетровського університету внутрішніх справ (ДДУВС). Комплексний аналіз 

сайту проводився з використанням таких методів аналізу: 

– загальна характеристика, дизайн та опис сайту ДДУВС; 

– якісний на кількісний аналіз сайту ДДУВС; 

– аналіз сайту ДДУВС відповідно до вимог до сайтів освітніх закладів на 

законодавчому рівні щодо оприлюднення інформації; 

– результати психологічного вербально-комунікаційний методу дослідження 

сайту ДДУВС; 

– SEO аналіз (пошукове просування) сайту ДДУВС. 
Детально зупинимося щодо можливостей кожного з методів.  

У сучасних умовах основним засобом комунікації ДДУВС з цільовою аудиторією 

є сайт, оскільки ЗВО на цей час проводить свою основну діяльність в онлайн режимі. 

Сайт розміщено за адресою: https://dduvs.in.ua. Оскільки заклад надає послуги переважно 

для українського населення, можна зробити висновок, що і веб-сайт орієнтований 

наукраїнського користувача. Крім того, подібного висновку можна дійти, зважаючи 

надоменну зону адреси вебсайту.Загальний вигляд головної сторінки (інтервейс) сайту 

ДДУВС наведено на рис 4. 

 

 
 

Рис. 4. Загальний вигляд головної сторінки (інтерфейс) сайту ДДУВС 

https://dduvs.in.ua/
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Для сайту ДДУВС обрано стандартний дизайн сайту. Такі сайти містять 

мінімальну кількість графіки і вважаються найпростішими.Стиль дизайну сайту ДДУВС 

(залежно від художнього оформлення) можна визначити як класичний. Такий стиль 

містить непомітні кольори і використовується переважно освітніми сайтами. Основний 

колір, який обрано для сайту ДДУВС – синій. За результатами дослідження K. Novak 

«Синій часто асоціюється з прохолодою моря і неба. Може викликати почуття довіри, 

безпеки, порядку і чистоти». Цей колір сприяє продуктивності і не агресивності, 

викликає почуття безпеки та довіри.З погляду дизайну сайт ДДУУВС (головна сторінка 

є унікальною, зі своїм особливим відображенням, яка викликає стійку асоціацію з 

напрямом освітнього закладу.За технічними вимогами сайт ДДУВС має логотип, а 

також  фірмовий стиль. Визначені сфера діяльності установи, цілі.  
Функціонально-модульна структура сайту ДДУВС подана зворотнім зв‘язком, 

слайдером (3D), публікацією новин, навігацією, паралаксом, пошуком, «Хлібні крихти», 

три мовні версій.Головним є внутрішнє наповнення сайту. Сайт ДДУВС є зручним 

іфункціональним, має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, також на сайті виконано 

прив‘язку сайту до сторінок освітньогозакладу в соціальних мережах, що дозволяє не 

тільки залучитипотенційних учнів, а й утримати вже наявних, зацікавивши їх 

можливістюспілкування і залученістю у справу.При цьому сайт має надійну і 

ергономічну систему управління, яка дозволяє співробітникам освітнього закладу 

максимально оперативно вносити доповнення або оновлення контенту, а розробникам – 

здійснювати внутрішню оптимізацію. 

У процесі дослідження було проаналізовано склад та структуру основних 
сторінок сайту ДДУВС, змодельовано загальну схему-структуру та визначено, що сайт 

має 11 основних вкладок, структура яких, відповідно, містить від 2 до 13 додаткових 

вкладок. Найбільшу кількість додаткових вкладок мають вкладки «Для вступників 

(абітурієнтам)» – 13, та «Наукова діяльність» – 11. Найменшу – вкладка «Керівництво». 

Сайт ДДУВС має у своїй структурі головні сторінки, сторінки І та ІІ рівня. Загальна 

кількість сторінок 90. За результатами аналізу загальної схеми виявлено дублювання 

інформації на сторінках, а також назва сторінок має занадто довгу назву. 

За результатамикількісного аналізу переглядів сторінок було визначено найбільш 

популярні сторінки в кожній групі. Складено загальний профіль сторінок за кількістю 

переглядів. За результатами аналізу профілю визначено, що найбільшу кількість 

переглядів мають сторінки: «Правила прийому та умови вступу» – 500456; «Для 

вступників (абітурієнтам)» – 409937; «Розклад навчальних та інших видів занять» – 
291711; «Навчальні методичні матеріали» – 148295; «Бібліотека» – 177370. Але 

найбільшу популярність має сторінка «Фотогалерея» – 1096758.За результатами аналізу 

розроблено рейтинг (рис.5) найбільш відвідуваних сторінок сайту ДДУВС.  

Відповідно до законів України були розроблені положення щодо офіційного сайту 

освітнього закладу[13], який має містити електроннідокументи, що висвітлюють 

достовірну інформацію про нормативні засади й основні напрями діяльності освітнього 

закладу, об‘єднаних однією електронною адресою (доменним іменем або ІР-адресою), та 

є його інтернет- представництвом у всесвітній мережі «Інтернет».У межах дослідження 

було проведено порівняльний аналіз сайту ДДУВС стосовно відповідності вимогам до 

сайтів ЗВО на законодавчому рівні щодо оприлюднення інформації. 

За результатами дослідження визначено, що сайт ДДУВС відповідає вимогам 
нормативно-правової документації України в повному обсязі. 

Використання вербально-комунікаційного методу дослідження сайту закладу 

вищої освіти є доцільним щодо удосконалення та подальшого просування, а саме думка 

користувачів сайту. У межах дослідження було проведено опитування трьох основних 

цільових груп користувачів освітніх послуг ДДУВС, це: студенти, абітурієнти, науково-

педагогічний персонал. Всього 86 осіб. Опитування проводилось з використанням 

безкоштовних кросплатформенного клауд-месенджера Telegram та додатку-месенджер 

Viber. Структура аудиторії, що проходила опитування,розподілилась так: студенти 

складають 91 %, а НПП – 9 %. Отже,  за результатами опитування сайт ДДУВС за 

вибором студентів: «Звичайний», «Серйозний, діловий». Структура сайту «Жахлива», 

орієнтуватися «Швидше складно, а ніж ні, знайти потрібну інформацію «складно», але 

інформація «зрозуміла». Зміст сайту «Актуальний» та скачати інформацію можна 
«Нормально». Студенти «Ймовірно рекомендували» б сайт ДДУВС іншим людям, але 

«швидше задоволені сайтом, ніж ні». 
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Назва сторінки  
(вкладка) 

К-сть  
переглядів 

1 
Для вступників 
(абітурієнтам) 409937 

2 Електронна бібліотека 80866 

3 Контакти університету 62945 

4 Дистанційне навчання 56236 

5 Освітній процес 5285 

6 Наукова діяльність 47048 

7 Додаткове меню 46600 

8 Керівництво 46531 

9 Публічна інформація 42762 

10 
Міжнародна 
діяльність 10115 

11 
Освітньо-науковий 
портал МВС України  0 

Всього 855825 
 

 

а) б) 
Рис. 5. Результати формування рейтингу за популярністю сторінок сайту ДДУВС 
 

Поряд із традиційними поглядами на склад комунікацій, система інтернет-

комунікацій з користувальницькою аудиторією має власні, унікальні інструменти: 

пошукове просування або SEO (Search Еngine Оptimization). 
SEO аналіз сайту – це детальний розбір онлайн-ресурсу, який проводиться з 

метою його розкручування і загального поліпшення (зручний функціонал, простота 

використання тощо). Аудит дозволяє не тільки просунути ресурс в топові позиції, а й 

удосконалити його юзабіліті і контент загалом. 

SEO аудит сайту – це досить складний процес, що містить [14–17]: 

1. Аналіз структури вебресурсу. На цьому етапі проводиться оцінка повноти 

охоплення і логіки подання матеріалу, визначаються неіснуючі посилання, яких немає, і 

посилання на вебсторінки, які не працюють. 

2. Аналіз юзабіліті. Проводиться оцінка зручності користування з погляду 

звичайного відвідувача.  

3. Аналіз контенту. Контент – це найважливіша складова будь-якого ресурсу. 

Оцінка контенту проводиться з урахуванням цілої низки параметрів. Насамперед – це 
унікальність тексту і графічного матеріалу. Пошукові роботи завжди враховують ці 

аспекти. Велике значення має те, наскільки корисними для відвідувачів є тексти. 

За результатами загального SEO аналізу було виявлено 6 помилок в роботі сайту, 

найменування найбільш суттєвих помилок наведено в таблиці. 
 

Загальні результати SEO аналізу сайту ДДУВС 

Оновлення сайту  Щодня о 14.43 

Оцінка сайту  79% 

Успішні тести 41 

Помилки 6 

Попередження 4 

Інформаційне повідомлення 27 

 

Пошукові системи звертають увагу на час завантаження сторінки сайту через 

досить просту причину: чим більше повільних сайтів потрапляє на перші позиції 

пошукової видачі конкретної пошукової системи, тим рідше користувачі будуть її 
використовувати. Виходить, щоб не поступитися конкурентними позиціями, потрібно на 

першій сторінці видачі відображати тільки ті результати, які мають оптимальний час 

https://dduvs.in.ua/navchalnij-protses/distantsijne-navchannya/
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завантаження сайту і не засмучують відвідувачів необхідністю довго чекати. До того ж 

час завантаження сторінки сайту значно впливає на поведінкові чинники, які є одними з 

найважливіших для просування вебресурсів. 

Висновки. На сьогодні підвищенням конкурентоспроможності навчальних закладів 

є розвиток комунікаційної політики з використання ефективного маркетингового підходу в 

управлінні його діяльністю та сучасними цифровими технологіями. За рахунок розвитку 

комунікаційної політики з використанням інтегрованих маркетингових інструментів, а 

саме розвитку сайту, досягається успішне просування закладів вищої освіти на ринку 

освітніх послуг, формування їх іміджу та підвищенню конкурентоспроможності. Попри 

відносновелику кількість наукових праць на тему розвитку комунікаційної політики, 

інтернет-маркетингу та цифрової комунікації в умовах ЗВО, варто констатувати, що є 
низка проблем, зумовлених як недостатністю вивченості теми загалом та окремих її 

аспектів зокрема. Це пов‘язано з відсутністю у багатьох закладах вищої освіти чіткого 

уявлення про роль цифрової комунікації. Зокрема, уваги потребують теоретико-

методологічні аспекти комплексного аналізу сайту закладу вищої освіти, що сприятиме 

оптимізації цифрової комунікаційної політики ЗВО. 
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ABSTRACT 

Yuliya Synytsina, Askhat Bekishev. Methodological aspects of digital communication of 
higher education institutions. The article substantiates the need to study the methodological aspects of 
digital communication as a separate higher education institution and in the country as a whole. It is 
determined that one of the tools to increase the competitiveness of educational institutions is the 
development of communication policy and the use of modern digital technologies. And also that the 
formation of digital communication policy of higher education institutions is a key issue for the 
promotion of educational services at this stage of the country's development. The target audience of the 

market of educational services for the main users of the official site of the higher educational institution is 
outlined. The main tasks of information and social technologies in education, which provide general 
computerization of students and teachers, are listed. The author highlights the main components of 
educational sites and their general characteristics. The author also formed a complex analysis of the site 
using modern methods of analysis: general characteristics, design and description of the site; qualitative 
for quantitative analysis of the site; analysis of the site in accordance with the requirements for the sites of 
educational institutions at the legislative level regarding the disclosure of information; results of 
psychological verbal-communicative method of site research; SEO analysis (search engine promotion) of 
the site. The article presents the results of the application of the proposed comprehensive analysis on the 

example of a specific site of a higher education institution, namely the site of the State Dnipropetrovsk 
University of Internal Affairs, with a thorough explanation of the results. 

According to the results of the study, the author came to the conclusion that the development of 
communication policy using integrated marketing tools, namely site development, is achieved by 
successfully promoting higher education institutions in the market of educational services, image 
formation and competitiveness of educational institutions. 

Keywords: digital comunication, pledge good news, vimogi, law, website, target auditorium. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ  

ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  

 
 

У статті розглянуто питання реформування юридичної освіти в Україні. Проаналізовано 
шляхи адаптації законодавства України до європейських стандартів та законодавчі ініціативи в 

частині нормативно-правового регулювання юридичної освіти щодо відповідності їх положенням 
Конституції України. Розглянуто проблемні питання застосування юридичної термінології. 
Виконано аналіз показників затребуваності юридичної освіти на основі офіційних даних.      

Ключові слова: юрист, освіта, кваліфікація, вища юридична освіта, спеціальність.  

 

Постановка проблеми. З 2004 року, а саме з моменту прийняття 

загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу, почався процес, спрямований на узгодження положень 

національного законодавства з європейськими стандартами та для досягнення Україною 

відповідності третьому Копенгагенському та Мадридському критеріям набуття членства 

в Європейському Союзі. Одним із напрямів реалізації цієї програми є правова реформа в 

Україні, що позначається на формуванні єдиних підходів до «… нормопроектування, 
обов‘язкового врахування вимог законодавства Європейського Союзу під час 

нормопроектування, підготовки кваліфікованих спеціалістів, створення належних умов 

для інституціонального, науково-освітнього, нормопроектного, технічного, фінансового 

забезпечення процесу адаптації законодавства України» [1].  
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