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Цеслів О. В. Веб-аналітика для підвищення ефективності сайту кафедри вищого навчального закладу
Мета статті полягає в дослідженні ефективність сайту кафедри математичного моделювання економічних систем національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (mses.kpi.ua), використовуючи дані, отримані за допомогою Google Analytics, з метою покращення
його конкурентоспроможності. У результаті дослідження проаналізовано можливості Google Analytics, який дозволяє: отримати емпіричні дані про відвідувачів сайту кафедри; сформувати кількісні звіти: розмір аудиторії, кількість відвідувачів за різні проміжки часу, кількість переглядів, кількість повернень, розмір постійної аудиторії; сформувати якісні звіти: характеристика і сегментація аудиторії, джерела, з яких сайтів, пошукових систем прийшли
користувачі. Досліджено можливість застосування веб-аналітики для покращення конкурентоспроможності кафедри під час вступної кампанії. Виділено
нові напрями маркетингової діяльності: використання рекламних акцій у соціальних мережах, оновлення даних на сторінках з великим показником відмов,
доопрацювання контенту сторінок, на яких користувачі не зупиняються. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення ступеня
залучення абітурієнтів від маркетингової діяльності кафедри.
Ключові слова: веб-аналітика, Google Analytics, сегментація ринку, коефіцієнт конверсії, маркетингова діяльність.
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высшего учебного заведения
of a Department of a Higher Educational Establishment
Цель статьи заключается в исследовании эффективность сайта кафедры маThe goal of the article lies in the study of efficiency of the web-site of the Departтематического моделирования экономических систем национального техниment of Mathematical Modelling of Economic Systems of the National Technical
ческого университета Украины «Киевский политехнический інститут» (mses.
University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” (mses.kpi.ua) using the data obkpi.ua), используя данные, полученные с помощью Google Analytics, с целью улучtained with the help of Google Analytics in order to increase its competitiveness.
шения его конкурентоспособности. В результате исследования проанализироThe article analyses possibilities of Google Analytics, which allow: obtaining emваны возможности Google Analytics, который позволяет: получить эмпиричеpirical data on web-site visitors; formation of quantitative reports: total number
ские данные о посетителях сайта кафедры; сформировать количественные
of visitors, number of visitors for different periods of time, number of views, numотчеты: размер аудитории, количество посетителей за различные промежутки времени, количество просмотров, количество возвратов, размер поber of returns; formation of qualitative reports: characteristics and segmentation
стоянной аудитории; сформировать качественные отчеты: характеристиof visitors, sources, from what web-sites or search systems visitors came from.
ка и сегментация аудитории, источники, с каких сайтов, поисковых систем
The article studies a possibility of application of web-analytics for improvement
пришли пользователи. Исследована возможность применения веб-аналитики
of competitiveness of the department during the entrance campaign. It specifies
для улучшения конкурентоспособности кафедры во время вступительной камnew directions of marketing activity: use of advertisement campaigns in social
пании. Выделены новые направления маркетинговой деятельности: использоnetworks, renewal of data on pages with a big number of refuses, additional deвание рекламных акций в социальных сетях, обновление данных на страницах
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світі близько шести мільярдів передплатників
мобільного зв'язку і 2,3 мільярда – користувачів
Інтернетом. Загальна кількість людей, які користуються Інтернетом, зросла у світі за останній рік на
11 %. Наприкінці 2011 р. 2,3 мільярда людей, або більше
ніж одна третина населення Землі, користувалися Інтернетом. Причому в країнах, що розвиваються, зростання
числа користувачів за рік складає 16 %, а в розвинених –
усього 5 %. Казахстан, Азербайджан, Білорусія, Естонія і
Грузія включені до десятки країн з найбільш динамічним
зростанням показника охоплення населення послугами
мобільного зв'язку та Інтернетом у 2010 –2011 рр.
Відома компанія Gemius провела цікаве дослідження, у ході якого з'ясувалося, що в Україні кількість людей,
що регулярно користуються мережею Інтернет, перевищує 13 мільйонів. Протягом 2011 р., порівняно з 2010 р.,
кількість користувачів мережею в Україні зросла на 19,3
відсотків, що становить 2,6 мільйонів осіб. Таке зростання популярності Інтернету серед українців пояснюється,
по-перше, корисністю Всесвітньої мережі, по-друге, послуги Інтернет-провайдерів стали більш доступними.
Компанія Gemius наводить ще ряд цікавих фактів
щодо українських інтернет-користувачів. Так, кількість
українських чоловіків і жінок, які мають доступ у Все
світню мережу, практично однакова (49 % жінок і 51 %
чоловіків). Що стосується віку користувачів, то 33 % від
загального числа українців складають відвідувачі мережі
у віці від 14 до 24 років, а 30 % – у віці від 25 до 34 років.
Також відзначимо, що, згідно з результатами опитування, як мінімум один раз на день Інтернет відвіду
ють понад 83 % населення України. З числа таких відвіду
вачів 46 % є мешканцями великих українських міст (з населенням понад півмільйона чоловік).
Сьогодні будь-яке підприємство, організація, фізичні та юридичні особи мають сайти в Інтернет. Наведемо класифікацію сайтів за їх призначенням:
 інформаційні сайти – їх основне призначення – надання потрібної і корисної інформації
користувачам Інтернет;
 комунікаційні сайти – це сайти для спілкування, на яких відвідувачі можуть спілкуватися один
з одним у режимі он-лайн. До цієї категорії належать форуми, чати, соціальні мережі та блоги;
 сайти електронної комерції – це сайти, призначені в першу чергу для отримання прибутку.
Це різного роду інтернет–магазини, інтернетаукціони, сайти он-лайн-банкінгу та он-лайнтрейдингу;
 сайти постачальники он-лайн сервісів – вебсайти, що мають корисні веб-сервіси для широкого кола відвідувачів (як платні, так і безкоштовні).
Комерційний сайт завжди прямо або побічно призначений у першу чергу, для отримання прибутку. Некомерційні сайти створюються державними організаціями та установами, громадськими організаціями, політичними партіями і рухами Вони виконують, головним
чином, інформаційну функцію.
Об’єктом дослідження є сайт кафедри математичного моделювання економічних систем національного
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технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (mses.kpi.ua), який є, безумовно, некомерційним. Для початку необхідно визначити мету сайту і
залучити якомога більше відвідувачів.
Методом дослідження є веб-аналітика – це вимірювання, збирання, аналіз, подання та інтерпретація інформації про відвідувачів веб-сайтів з метою їх поліпшення
та оптимізації Основним завданням веб-аналітики є
моніторинг відвідування веб-сайтів, на підставі якого
визначається веб-аудиторія та вивчається поведінка
веб-відвідувачів для прийняття рішень по розширенню
функціональних можливостей веб-ресурсу [1].

Г

алузь веб-аналітики тільки набирає свої оберти в
нашій країні, на відміну від Заходу, де ринок вебаналітики вже сформувався. Розробці проблем
веб–аналітики присвячені наукові праці відомих зарубіжних і вітчизняних вчених і фахівців: Брайан Кліфтона, Тихомирової Е. Б., Малигіна О. В. [1 – 6]. Системи
інтернет-статистики дають сумарну інформацію по відвідуваннях, яка обирається за деяким зрізом, що задається користувачем: Google Analytics, Piwik, Яндекс.Метрика, Liveinternet, OpenStat (Spylog), HotLog.
Завданням даного дослідження є: визначення
основних цілей сайту кафедри. Використовуючи дані,
отримані за допомогою Google Analytics, проаналізувати ефективність сайту, отримати кількісні та якісні звіти
з метою покращення його конкурентоспроможності.
Визначимо основні цілі сайту кафедри:
 залучення відвідувачів;
 визначення ефективності;
 аналіз тенденцій;
 тестування для поліпшення.
Відвідувачів сайту можна розділити на дві аудиторії:
 абітурієнти, яким цікава інформація про спеціальність, кафедру, про наукову школу, випуск
ників;
 бакалаври, спеціалісти, магістри, з якими інтерактивно працюємо.
Активність цих аудиторій різна протягом року
(рис. 1). Створення сайту кафедри збільшує її конкурентоспроможність, під час вступної компанії.
Веб-аналітику сайту проведемо, використовуючи
безкоштовну програму Google Analytics – це інструмент,
спеціально призначений для рекламодавців, які хочуть
отримати уявлення про трафік веб-сайту. До інших інструментів цього набору відносяться Google
����������������������
Trends, Webmaster Central, Product Search (Froogle), Google Maps, Website
Optimizer та Checkout. Google Analytics������������������
надає рекламодавцями звіти, які вони потребують, щоб впевнено працювати
з РРС-системами, новими акційними моделями.
За допомогою цієї програми аналізується: коефіцієнт конверсії та ROI (повернення інвестицій), онлайнова стратегія. Бізнес аналітика раніше була доступна тільки великим підприємствам. Google Analytics дав
можливість проводити веб-аналітику всім бажаючим.
Проаналізуємо інтерфейс, звіти та маркетингові рішення даного сайту, цільові конверсії (основний показник,
що характеризує успішність досягнення бізнес–цілей).
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Такі конверсії реєструються щоразу, коли користувач
виконує на сайті потрібні дії, наприклад завантажує
файли. На рис. 1 наведено відвідування сайту за період
з 1.01.2013 по 1.09.2013. Загальна кількість відвідувань
за вказаний період 4459, а за весь час існування сайту
22490 користувачів.
Якщо ми говоримо про абітурієнтів, то слід зазначити, що загальна кількість відвідувачів ні про що не
говорить. Середньостатистичні показники у веб- аналітиці мають місце, але при ретельному аналізі окремих
сегментів.
Середнє арифметичне є адекватною оцінкою, коли
розподіл величин близький до нормального або гаусовського. Для нормального розподілу середнє значення є
найбільш розповсюдженим.
У переважної більшості веб-показників розподіл
величин не є нормальним. У багатьох випадках, якщо
розглядати весь набір даних, то розподіл є нерегулярним [2]. Весь набір даних може включати нових відвіду
вачів і тих, що повернулися.

Сегментація ринку – це перший крок до веб-ана
літики. Ще один важливий фактор – це наміри користувачів: ті слова, які вони використовують в пошукових
системах, щоб зайти на сайт. У нашому випадку це була
назва кафедри (рис. 2). Джерелами для переходів були
сайт КПІ – 40 %, пошукова система Google – 12 %, соціальні мережі – 5 %. Тобто з самого спочатку відвідувачами були люди, які хотіли вчитися в НТУУ КПІ.
Існує багато ефективних способів он-лайнового
маркетингу, щоб залучити відвідувача, наприклад:
Google AdWords, Facebook ads.
Для кафедри важливо не тільки залучити відвіду
вачів, але й зробити їх нашими абітурієнтами. Складемо портрет аудиторії: розподіл відвідувачів по регіонах
(рис. 3). Основна частина кияни – 76 %, 17,95 % – відвідувачі різних областей України. Це знову середньостатистичні дані, які не дають повної інформації, а саме: 46 %
наших студентів проживають у гуртожитку, тобто вони
є мешканцями регіонів.
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Рис. 1. Відвідування сайту кафедри з 01.01.2013 – 1.09.2013
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Проаналізуємо зроблені запити: інтереси користувачів, якими сторінками (розділами) зацікавилися,
співвідношення нової та постійної аудиторії, регулярність відвідування.
Згідно з рис. 2, у середньому кожен відвідувач проглядав 3 сторінки, а час перебування на сайті склав 2 хв.
47 сек.
Заглибимося у вивчення дій користувачів на сайті,
проаналізуємо, скільки секунд відвідувачі були на сайті і
скільки сторінок переглянули (рис. 4). Як показує рис. 4,
18% відвідувачів – це не випадкові люди, вони повели
на сайті більше 60 с, тобто знайомилися з інформацією.
Проаналізуємо, якими браузерами користувалися наші
відвідувачі (рис. 5).
За даними StatCounter, Chrome використовують
близько 300 мільйонів інтернет-користувачів, що робить його найпопулярнішим браузером в світі – ринкова частка в травні 2013 р. становила 41,38 %. За даними
LiveInternet, у травні 2013 р. з часткою 24, 2% Chrome займає перше місце в Рунеті.
Safari використовують власники iPhone і MAC.
Safari – браузер, розроблений корпорацією Apple, входить до складу операційних систем Mac OS X і IOS. Стабільно посідає четверте місце за кількістю користувачів
(ринкова частка в травні 2013 р.– 7, 89%).
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40
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Poltavs’ka Oblast

39
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Розподіл даних:

Відвідування

8,1%

79%

Рис. 3. Відвідування сайту з різних областей України
Перегляди сторінок
13 281

% від загальної кількості 100,00% (13 281)

% від загальної кількості 100,00% (4 459)
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На рис. 6 видно, що 94 % користувачів використовують стаціонарні комп'ютери, і лише 6% – мобільний
зв'язок.
Дослідження, проведені компанією ComScore в
січні 2007 р., показали, що 19 % інтернет-користувачів
Великобританії підключається до Інтернету з мобільного пристрою (5,7 мільйона з 30 мільйонів, які підключаються через ПК).
Нарешті перейдемо до змісту сайту. Подивимося,
які сторінки користуються найбільшою популярністю.
Аналіз цих даних (рис. 7) показує, що найбільшою
популярністю користуються сторінки з інформацією про
викладачів. Для першої частини аудиторії (це студенти)
важлива інформація про програми екзаменів та консультації. Друга частина – абітурієнти, які цікавляться
умовами вступу до вищого навчального закладу. Аналіз
проведено за проміжок з 01.01.2013 по 01.08.2013, якщо
оцінити інформацію за липень, то найбільш актуальними сторінками будуть: сторінки з програмою вступних
іспитів до магістратури та спеціаліста, а також сторінки
із загальною характеристикою спеціальності.
Порівняємо конкурс (кількість осіб на місце) на
кафедру ММЕС на вступних іспитах за останні роки. Як
видно з рис. 8, створення і веб-аналітика сайту сприяють
ефективності вступної компанії. Безумовно, сайт – це не

0 – 10 с.

Відвідування
2 505

Перегляди сторінок
2 861

11 – 30 с.

314

791

31 – 60 с.

292

934

61 – 180 с.

459

1 858

181 – 600 с.

507

3 280

601 – 1800 с.

321

2 727

61

830

1801+ с.

Рис. 4. Кількість переглянутих сторінок і час перебування на сайті
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1. tablet
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Тип пристрою

2. desktop
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2,97

00:02:44
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Рис. 5. Браузери користувачів

3. mobile

116

2,33

00:03:34

74,14%

56,03%

00:02:47
54,34%
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У середньому по сайту: У середньому по сайту: У середньому по сайту:
48,91% (0,00%)
54.27% (0,12%)
00:02:47 (0,00%)

єдине джерело успіху, важлива робота кафедри в цілому,
але реклама роботи також необхідна.
Висновки
У даній роботі проведено веб-аналітику cайту кафедри математичного моделювання економічних систем
національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», використовуючи Google
Analytics. Отримано кількісні звіти: розмір аудиторії, кількість відвідувачів за різні проміжки часу, кількість переглядів, кількість повернень, розмір постійної аудиторії. Якісні
звіти: характеристика і сегментація аудиторії, джерела – з
яких сайтів, пошукових систем прийшли користувачі.
Портрет аудиторії: це мешканці великих міст України, що мають стаціонарний комп'ютер, досить прогресивні, оскільки користуються браузерами Chrome і Firefox.
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Цих людей цікавить кваліфікація викладачів. Співвідношення нової та постійної аудиторії 50% на 50%, що характеризує дві наші аудиторії: абітурієнтів і студентів.
Аналіз показує, що мало використовуються рекламні акції в соціальних мережах, це потребує доопрацювання. Високий рівень показника відмов говорить
про випадкових відвідувачів і про необхідність оновлювання даних. Контент сторінок, на яких користувачі не
зупиняються, потребує доопрацювання.
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Рис. 6. Типи пристроїв, якими користуються відвідувачі
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Yachmenyova V. M., Volobuyev I. V. Analysis of Approaches to Formation
политики региона
of the Image Policy of a Region
Статья посвящена анализу современных подходов к процессу формирования имидThe article is devoted to analysis of modern approaches to the process of formation
жевой политики. Выделены основные преимущества и недостатки наработок по
of image policy. It specifies main advantages and shortcomings of developments on
формированию имиджевой политики. Выявленные преимущества станут основой
formation of the image policy. The specified advantages would become a basis for
для формирования и реализации имиджевой политики региона. Рассмотрены сущеformation and realisation of the image policy of a region. The article considers the
ствующие нормативные акты, которые регулируют формирование и реализацию
existing regulatory acts, which regulate formation and realisation of the image policy
имиджевой политики в определенном регионе. Сформулированы основные требоin a certain region. It formulates main requirements to the process of formation of the
вания к процессу формирования имиджевой политики региона. Выявлены особенimage policy of a region. It shows specific features of formation of the image policy
ности формирования имиджевой политики региона. Было определено, что при
of a region. It identifies that formation of the concept of the image policy should be
формировании концепции имиджевой политики есть необходимость соблюдать
accompanied with the following conditions: image of a region should correspond with
следующие условия: имидж региона должен соответствовать стратегии развиthe strategy of development of a region in general; the image should be interconnected
тия региона в целом; имидж должен быть взаимосвязанным и существовать на
and exist at three levels: international (external image policy), state (institutional) and
трех уровнях: на международном (внешняя имиджевая политика), государственregional (for the population of a region).
ном (институциональный уровень) и региональном (для населения региона).
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Стаття присвячена аналізу сучасних підходів до процесу формування іміджевої політики. Виокремлено основні переваги та недоліки напрацювань з формування
іміджевої політики. Виявлені переваги стануть основою для формування та реалізації іміджевої політики регіону. Розглянуто існуючі нормативні акти, які регулюють формування і реалізацію іміджевої політики у певному регіоні. Сформульовано основні вимоги до процесу формування іміджевої політики регіону. Виявлено
особливості формування іміджевої політики регіону. Було визначено, що при формуванні концепції іміджевої політики необхідно дотримуватися таких умов: імідж
регіону повинен відповідати стратегії розвитку регіону в цілому; імідж має бути взаємопов’язаним та існувати на трьох рівнях: на міжнародному (зовнішня іміджева політика), державному (інституціональний рівень) і регіональному (для населення регіону).
Ключові слова: іміджева стратегія, іміджева тактика, ефективність, концепція, позиціювання.
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