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Активна інтеграція соціальних інтернет-мереж (СІЖ) у інформаційний простір викликала потребу у 

вивченні можливостей щодо їхнього просування для подальшого використання як у інформаційній, так і у 
комерційній діяльності різноманітними установами та організаціями.  

Серед досліджень, дотичних до теми, варто передусім виділити монографію А. Пелещишина 
«Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі» [4], яка здебільшого призначена для 
спеціалістів у галузі глобальних інформаційних систем, але містить базові принципи позиціонування та 
просування різних форм спільнот у мережі Інтернет, які можуть бути використані й у галузі соціальних 
комунікацій. 

Серед основоположних науково-практичних робіт на тему пошукової оптимізації зазначимо, зокрема, працю 
І. Ашманова та А. Іванова «Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах» [1], яка досить повно 
систематизує знання в цій вузькоспрямованій галузі, і широко використовується у інтернет-маркетингу. Автор 
докладно описує методи пошукового просування сайтів, нестандартні способи просування, подає конкретні 
приклади просування сайтів різних тематик (туристичних сайтів, блогів, ЗМІ, соціальних інтернет-мереж). 

Загальна теорія та практика методів пошукової оптимізації викладена у фундаментальній праці дослідника 
Ніколаса Керрола «Пошукова оптимізація та поведінка користувача» [9]. Так, наведені класифікації, а також 
загальні та спеціальні методи пошукової оптимізації, запропоновані автором, можна екстраполювати на 
використання для просування СІЖ. 

Метою статті є комплексний аналіз основних принципів та засад просування спільнот соціальних інтернет-
мереж. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

- серед загальних методів пошукової оптимізації виокремити такі, які можливо реалізувати у СІЖ; 
- визначити принципи використання ключових слів для просування спільнот СІЖ; 
- виявити потенційну ефективність контентних методів та підвищення індексу цитування для просування 

спільнот; 
- визначити, які способи реєстрації спільнот у пошукових системах та каталогах можуть використовуватися 

для просування спільнот. 
Здійснення комплексних заходів щодо просування спільноти на перші позиції у пошукових системах, а 

також залучення до неї користувачів починається відразу після створення спільноти.  
Спершу розглянемо найбільш розповсюджені та прості засоби пошукової оптимізації, які можна 

застосовувати і для спільнот у СІЖ. Під пошуковою оптимізацією (англ. search engine optimization, SEO) 
розуміється комплекс заходів для підняття позицій сайту в результатах видачі пошукових систем за певними 
запитам користувачів [5]. Зазвичай, чим вищою є позиція сайту в результатах пошуку, тим більше зацікавлених 
відвідувачів переходить на нього з пошукових систем. Окремі вчені вважають термін «оптимізація сайту для 
пошукових систем» невдалим, пропонуючи замість нього термін «позиціонування сайту в WWW» [4]. 

Звернемося до методів пошукової оптимізації, загальна теорія та практика яких викладена у праці Ніколаса 
Керрола [9]. Він поділяє загальні методи пошукової оптимізації на «білі» та «чорні». Він зазначає, що «білою» 
пошуковою оптимізацією, як правило, називають стратегії і тактики, які узгоджуються з політикою пошукових 
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систем, що за замовчуванням передбачає надання онлайн-користувачам «релевантного контенту». «Чорна» ж 
пошукова оптимізація належить до тактик, які ігнорують загальноприйняті домовленості етичної поведінки в 
мережі Інтернет, щоб досягти своїх (як правило, комерційних) цілей.  

Найбільш важливою частиною ефективної пошукової оптимізації Н. Керрол вважає визначення ключових 
слів, необхідних для просування. Вони можуть міститись у назві спільноти, переліку інтересів, наведених в анкеті, 
заголовках записів, тегах (мітках) до записів. Автор зауважує, що просування невідомих продуктів (в тому числі, 
інформаційних) краще робити, спираючись на загальні пошукові запити. До такого роду продуктів належать 
абсолютно нові для широкого загалу речі (наприклад, винаходи) або ж малопопулярні чи спеціалізовані продукти. 

Для перевірки релевантності ключових слів запитам користувачів варто скористатись онлайн-сервісами, 
прив’язаними до великих пошукових систем, які найбільш популярні в країні, для цільової аудиторії якої 
призначена спільнота.  

Рейтинг пошукових систем в Україні, наданий компанією Bigmir-Internet [6] за аналізом української 
аудиторії, виглядає так: 

1. Google – 68,8 % 
2. «Яндекс» – 25,2 % 
3. Mail.Ru – 2,8% 
4. UKR.NET – 1,9% 
5. Bing – 0,5% 
6. Rambler – 0,3 % 
7. <META> – 0,2% 
8. bigmir.net – 0,2% 
9. I.UA – 0,1% 
Отже, зі статистичних даних видно, що серед користувачів Уанету найрейтинговіші Google та «Яндекс». У 

пошуковій системі «Яндекс» ще у кінці 2010 р. відбулась суттєва зміна алгоритму пошуку. В цей час впроваджено 
в роботу так звану технологію «Спектр» [7], яка дозволяє враховувати потреби користувачів, що не були явно 
сформульовані у запиті. Таким чином, глибина пошуку в «Яндексі» більша, ніж в інших пошукових системах. 
Тому при прискіпливому пошуку користувачі, ймовірно, звертаються до пошукової системи «Яндекс». Крім того, 
у «Google. Статистика пошуку» не враховується пошук, який цілеспрямовано здійснюється користувачами у 
блогах та соціальних інтернет-мережах за допомогою служби «Google. Блоги». Це також зменшує враховану 
кількість запитів. 

Інша група методів пошукової оптимізації, запропонована Н.   Керролом, має назву «контентні методи». 
Зорієнтовані на контент підходи до пошукової оптимізації полягають у тому, щоб розкрити тему широко і точно, 
припускаючи, що ключові слова (контент) підійдуть алгоритмам індексації пошукової системи, і рейтинг сторінки 
виросте через конкретні пошукові фрази. Така стратегія спирається на припущення, що слова автора тексту 
збігатимуться з пошуковими фразами, які вживають користувачі. Якщо автор тексту має ті самі інтереси і фонові 
знання, що й цільова аудиторія, то це буде високоефективною стратегією пошукової оптимізації. Але з іншого 
боку, веб-сторінки, написані без належної уваги до теми обговорення або інтересів аудиторії, теж можуть отримати 
високий рейтинг у результатах пошуку, але необов’язково з тими ключовими словами, які залучатимуть цільову 
аудиторію. Стратегія пошукової оптимізації, орієнтована головним чином на контент, часто спостерігається на 
сайтах, задуманих і реалізованих окремими людьми чи малими групами. 

Для перевірки відповідності контенту спільноти пошуковим запитам І.   Ашманов та А. Іванов [1, 165-167] 
пропонують такий спосіб: ввести ключові слова у пошукову систему, відкрити перше посилання на сторінку, яке 
видає пошук, і провести контент-аналіз сторінки. У ході контент-аналізу треба визначити частоту вживання 
ключових слів на цю сторінку. Це і буде близьке до ідеального для пошуку співвідношення ключових слів, яке 
треба порівняти з таким співвідношенням на головній сторінці спільноти. Отримане відсоткове значення 
називають щільністю ключових слів на сторінці. В абсолютному значенні її можна виміряти за допомогою онлайн-
програм перевірки ключових слів, наприклад, Keyword Density Analyzer [8]. Н. Керрол зазначає, що щільність 
ключових слів, що складає від 7% і більше, є достатньо високою.  

Істотну частину методів пошукової оптимізації складає внесення адреси та деяких довідкових даних 
спільноти до пошукових систем та каталогів. Цей крок робиться ще до заповнення спільноти контентом, щоб 
наповнення спільноти починало індексуватись пошуковими системами від самого початку. 

Найпростіший метод – внесення спільноти до пошукових систем вручну. Вважається, що достатньо 
зареєструвати спільноту у найбільших пошукових системах (Google, «Яндекс», Rambler, Bing, Mail.Ru, Yahoo), які 
відмовились від використання морально застарілої системи каталогів. 

Кожна пошукова система має окрему сторінку чи розділ для реєстрації нових сайтів. Але не всі пошукові 
системи допускають реєстрацію спільнот у соціальних інтернет-мережах. 

У пошуковій системі Google додати сайт до масиву пошуку можна на сторінці 
http://www.google.ru/intl/ru/addurl.html. Потрібно заповнити два реєстраційні рядки: URL та коментарі. У 
коментарях пропонується додавати ключові слова або опис сайту. Вони виконуватимуть суто інформаційну 
функцію, оскільки основний пошук система надалі здійснюватиме зі сторінок спільноти, які поступово індексує 
пошуковий робот. Первинна індексація спільноти після її реєстрації відбувається протягом двох тижнів. Подальші 
індексування відбуватимуться синхронно з наповненням спільноти контентом. 

Внесення спільноти до пошукових систем «Яндекс» (на сторінці http://webmaster.yandex.ua/addurl.xml) та 
Mail.Ru (на сторінці http://go.mail.ru/addurl) відбувається в один крок – заповнення рядку з веб-адресою та 
перевірочного коду, згенерованого системою (щоб пересвідчитись, що адресу вносить людина, а не програма-
робот). Пошукова система Rambler на своїй сторінці допомоги користувачам повідомляє, що з 23 червня 2011 р. 
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система у своєму пошуку використовує технології «Яндекс». З цього очевидно, що адресу спільноти для цих двох 
пошукових систем треба задавати один раз, за посиланням реєстрації у пошуковій системі «Яндекс».  

За схожим принципом відбувається внесення до пошукових систем Bing та Yahoo, які також 
використовують один пошуковий механізм. Таким чином, адреса спільноти та перевірочний код вводиться один 
раз на сторінці для веб-розробників Bing – https://ssl.bing.com/webmaster/SubmitSitePage.aspx.  

У кожної пошукової системи є також можливість оплаченої індексації – це означає, що спільнота буде 
з’являтись у перших позиціях пошуку за будь-яким з ключових слів у спеціально виділених рекламних блоках. 

Додавання спільноти до каталогів є другорядним, оскільки сама система каталогів використовується для 
пошуку значно менше через свою застарілість. Але каталоги можуть підвищити індексацію сайтів, зокрема через 
кількість згадувань посилання, про яке йтиметься далі. 

У практичній діяльності з пошукової оптимізації виділяють білі, сірі та чорні каталоги [3]. Білі каталоги 
безоплатно ставлять на зареєстрований сайт пряме посилання і не вимагають зворотного посилання. Сірі каталоги 
зазвичай теж ставлять пряме посилання на сайт, але вимагають взаємного посилання на каталог. При цьому на e-
mail засновника спільноти може прийти повідомлення з вимогою поставити зворотне посилання на каталог, інакше 
сайт буде видалений з каталогу.  

Чорні каталоги вимагають поставити посилання на них ще до реєстрації сайту (спільноти) у них. Їх варто 
уникати, оскільки велика кількість посилань на сторонні сайти сприяє тому, що пошукові системи сприйматимуть 
спільноту як ресурс для масової розсилки реклами. Це може спричинити видалення такої сторінки з їх індексів і 
пошукової видачі і навіть може призвести до заборони повторної реєстрації.   

Є кілька способів реєстрації у каталогах. Перший – реєстрація вручну в каталогах, які можна знайти за 
запитом у пошукових системах. Це найбільш трудомісткий спосіб, але він дає змогу відібрати каталоги, які 
реєструють не лише окремі сайти, а й спільноти у соціальних інтернет-мережах. Другий спосіб – реєстрація за 
допомогою спеціальних програм (платних) або придбання спеціальних баз для автоматичної реєстрації. Третій 
спосіб – використання спеціальних сервісів реєстрації (більшість з яких також є платними). І четвертий спосіб – 
скористатись послугами професіоналів (вартість варіюється від 10 до 50 $). 

Вважається доцільним вводити спільноти у 5–10 каталогів, чого достатньо для пошуку. 
Серед основних каталогів для Уанету варто зазначити такі: 
1. «Яндекс. Каталог» – фактично, єдина велика безкоштовна служба  каталогів серед сервісів пошукових 

систем. Крім внесення спільноти до пошукової системи «Яндекс», можна додати її до каталогів у відповідний 
розділ. Єдиним недоліком сервісу «Яндекс. Каталог» є тривалий термін перевірки – до 3 місяців. Однак, якщо 
наповнення спільноти повністю відповідає реєстраційним даним, – це прискорює її появу у каталогах.  

Для внесення спільноти до «Яндекс. Каталога» треба заповнити такі реєстраційні дані: адреса сайту, назва, 
опис, e-mail засновника, категорія та підкатегорія, жанр сайту, регіон, наявність української версії і код захисту від 
автоматичних реєстрацій, згенерований системою. Після додавання спільноти до каталогів з’являється 
попередження про те, що сайт прийнято до розгляду на внесення і що адміністрація залишає за собою право не 
вносити його до каталогів на свій розсуд. 

2. «МЕТА». Розділ «Вебмастер», створений для поповнення каталогів, потребує реєстрації користувача і при 
платному, і при безоплатному користуванні. Для реєстрації потрібно заповнити анкету із зазначенням деяких 
особистих даних (прізвища та ім’я, дати народження, статі, країни та населеного пункту проживання). Після цього 
спільноту можна додати до каталогів на сторінці http://web.meta.ua/?action=add. 

Спочатку вимагається ввести URL сайту, його ключові слова, назву мовою оригіналу (обравши мову із 
заданих) та опис. Наступний крок – вибір категорії (однієї або кількох), до яких можна віднести спільноту. 
Насамкінець пропонується вказати ім’я та електронну пошту контактної особи, власника ресурсу, мови, які 
використовуються на ресурсі, а також частоту оновлення ресурсу і регіон . Після заповнення даних спільнота 
потрапляє на модерацію. 

Сервіси автоматичної реєстрації здебільшого є платними, тому для апробації зазначимо лише два з них, які 
надають послуги автореєстрації безкоштовно з певними обмеженнями. 

1. «Autoreg» – сервіс має у своїй базі 4750 каталогів, але для безкоштовної тестової реєстрації доступно лише 
100. Для користування потрібно зареєструватись у сервісі, ввівши назву облікового запису, пароль та адресу 
електронної поштової скриньки. Подальший процес – створення так званого «проекту», тобто додавання у систему 
сайту, який автоматично вноситиметься до каталогів. При цьому обов’язково вказати такі параметри: назву 
проекту, тематику сайту, ПІБ засновника, дані облікового запису, номер телефону та факсу, адресу електронної 
поштової скриньки, місто, адресу сайту, назву сайту, його стислий та повний опис, зворотне посилання, HTML-код 
посилання у вказаному форматі: <a href="адреса сайту">назва сайту</a> та HTML-код кнопки-посилання на сайт 
за наявності. Автоматичне внесення сайту до каталогів триває протягом тижня після реєстрації. 

2. «1ps.ru». Сервіс також пропонує реєстрацію для користування з короткою формою, в якій вводиться ім’я 
користувача. Після цього треба обрати тариф і заповнити анкету сайту, в яку вносяться: адреса, назва, опис, 
ключові слова, ім’я засновника та адреса його електронної пошти, пароль для зміни анкети, регіон, країна та місто 
сайту, адреса банера, основна тематика та додаткові. Також уточнюється, чи розміщуватимуться на сайті зворотні 
посилання, а також види каталогів для розміщення.  

Оптимальним є внесення спільноти до кількох найбільших каталогів вручну («Яндекс. Каталог», «МЕТА» та 
ін.), а також використання сервісів автореєстрації. Загалом два таких сервіси за безкоштовними тарифами можуть 
зареєструвати спільноту в близько 1000 каталогів.  

Останній доступний спосіб пошукової оптимізації – збільшення індексу цитування веб-сайтів (ІЦ) [2]. ІЦ 
веб-сайтів – це показник пошукової системи, обчислюваний на основі кількості посилань на даний ресурс з інших 
ресурсів мережі Інтернет. У найпростішому своєму різновиді  індекс цитування враховує тільки кількість посилань 
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на ресурс. Отже, для підвищення ІЦ оптимальними методами за Н. Керроллом [9] є такі: 

- обмін посиланнями. Для спільноти зручним способом є створення банерів-посилань (при натисканні на 
які відбувається автоматичний перехід на сторінку спільноти), які кожен бажаючий може розмістити на своїх 
сторінках у СІЖ; 

- посилання на форумах. Слід намагатися брати участь у спілкуванні на форумах, тематично пов’язаних 
зі спільнотою, і залишати посилання на спільноту, якщо це не суперечить правилам форуму та доречно у контексті 
спілкування. Також на форумах часто дозволяють в анкеті давати посилання на свій особистий сайт – там також 
можна вказати адресу спільноти; 

- матеріали для передруку.  
Доречним є розміщення посилань в інших СІЖ – як у тематичних групах, так і на особистих сторінках 

засновника та (чи) модераторів. Особливо зацікавлюють різноманітні розіграші та конкурси.  
Застосування даного комплексу заходів з пошукової оптимізації може стати достатньо ефективним для 

просування спільнот. Для перевірки дієвості варто звернутися до таких даних: статистики перегляду сторінок 
спільноти, кількість читачів спільноти, кількість коментарів, співвідношенням кількості записів учасників 
спільноти до загальної кількості записів. Перевірку зазначених параметрів варто проводити щомісяця, починаючи 
з другого місяця від заснування спільноти (оскільки індексація потребує певного часу). 
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