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Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи "Методи та засоби 

створення веб-сайту інтернет-магазину брендового одягу": 82 сторінки, 

39 рисунків, 1 таблиця, 19 використаних джерел. 

ВЕБ-САЙТ, ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН, E-COMMERCE, ІНТЕРНЕТ 

ТЕХНОЛОГІЇ, ВЕБ-ДИЗАЙН, ВЕРСТКА, FIGMA, HTML, CSS. 

Об’єкт дослідження – веб-сайт інтернет магазину брендового одягу. 

Предмет дослідження – методи та засоби створення веб-сайту інтернет-

магазину. 

Мета – спроєктувати та розробити веб-сайт інтернет магазину брендового 

одягу "Restyleme". 

Методи дослідження: теоретичні – історико-генетичний метод для 

з’ясування етапів розвитку веб-сайтів; аналіз наукової літератури; метод 

порівняння; емпіричні – метод моделювання для розробки композиційно-графічної 

моделі; метод макетування для розробки макету, текстового та ілюстративного 

матеріалу при створенні веб-сайту. 

Практичне значення отриманих результатів: розроблено веб-сайт інтернет 

магазину, який наповнюється контентом, у тому числі і товарами з сегменту 

брендового одягу. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ 
 

 

Інтернет-видання – документ, в якому міститься певна графічна та текстова 

інформація, призначена для розповсюдження, що, пройшов редакційне 

опрацювання, опублікований у мережі інтернет [10]. 

Копозиційно-графічна модель – макет, або прототип електронного 

видання, що відображає його зовнішній вигляд. 

Макетування – це комплексні засоби, що включають в себе етап 

компонування кожного елементу видання, а саме ілюстрацій, зображень, таблиць, 

тексту для оформлення електронного видання. 

Верстка – комплексний етап розробки електронних видань, створення 

структурованого веб-сайту, засобами формування смуг, сітки та сторінок у веб-

ресурсі. 

Графічний редактор – програмний засіб, який дає можливість користувачам 

опрацьовувати та створювати зображення, або фотографії використовуючи 

комп’ютер, а також зберігати та експортувати їх в різних форматах.  

Текстовий редактор – програмний засіб, розроблений для написання й 

редагування текстової інформації, а також їх перегляду на екрані монітору, виводу 

на друк, містить багато інструментів для форматування. 

Системи автоматизованої верстка – професійний програмний продукт, яке 

використовується з метою створення електронного видання використовуючи 

інструменти для редагування сторінок, тексту та інших композиційних одиниць 

інтернет видання.  



 

 

8 

ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. Веб-сайт інтернет магазину "Restyleme" – 

це веб-сайт інтернет магазину брендового одягу такі магазини ще називають 

"комісійними" оскільки вони пропонують можливість користувачам з одного боку 

виставляти свої речі на продаж, а з іншого боку купувати ці речу, при цьому сайт 

утримує відсоток від закритої угоди. Сайт являє собою, веб-платформу з 

електронної комерсії моделі С2С, що означає, що користувачі можуть виступати з 

одного боку як продавцями та і з іншого боку — покупцям. Саме користувачі 

наповнюють контентом та товарами даний веб-сайт. 

Для розробки якого було обрано наступний стак інструментів та програмних 

засобів: HTML5 та CSS для верстки веб-сайту, MySQL для створення бази даних 

JavaScript для програмування та розробки веб-платформи, FdForde.в якості системи 

управління контентом. 

Інтернет магазин має простий дизайн легкий для сприйняття та містить 

багато різних категорії товарів люксового одягу, а також пропонує можливість 

самому стати продавцем виставивши свої речі на продаж, але перед цим пройти 

модерацію та аутентифікації одиниці брендового одягу.  

Об’єкт дослідження – веб-сайт інтернет магазину брендового одягу. 

Предмет дослідження – методи та засоби створення веб-сайту інтернет-

магазину. 

Мета роботи – спроєктувати та розробити веб-сайт інтернет магазину 

брендового одягу "Restyleme". 

Відповідно до визначеної мети окреслено наступні завдання: 

– науково обґрунтувати інтернет магазин, як вид веб-сайту; 

– визначити специфічні характеристики інтернет магазинів; 

– з’ясувати суть поняття "e-commerce"; 

– здійснити порівняльний аналіз програм комп’ютерної автоматизованої 

верстки; 
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– зверстати макет веб-сайту інтернет магазину брендового одягу "Restyleme". 

Методи дослідження: теоретичні – історико-генетичний метод для 

з’ясування етапів розвитку веб-сайтів; аналіз наукової літератури пов’язаної із 

розробкою інтернет-магазинів; метод порівняння для дослідження та виявлення 

переваг у комп’ютерній верстці використовуючи мови верстки та програмування 

HTML, CSS, SQL, fdForge, текстовий редактор Microsoft Office Word, а також 

дослідження графічних редакторів від компанії Adoby System, а сам растровий 

графічний редактор для створення растрових зображень та редагування фотографій 

Adobe Photoshop CC та векторний графічний редактор для створення 

ілюстративного матеріалу Adobe Illustrator CC; емпіричні – метод моделювання 

для розробки композиційно-графічної моделі інтернет магазину брендового одягу 

"Restyleme"; метод макетування для розробки макету, текстового та 

ілюстративного матеріалу при створенні веб-сайту інтернет магазину брендового 

одягу "Restyleme". 

Дана тема може представляти інтерес як для широкого загалу, так і для 

спеціалістів в області створення веб-сайтів, а саме інтернет магазинів роздрібної 

торговлі. Подібні веб-сайти інтернет магазинів комісійного типу використовують 

бізнес модель C2C "Клієнт до клієнта", що означає, що користувачі самі 

публікують оголошення на продаж товарів, а інші користувачі їх переглядають та 

купують. Комісійний магазин утримує певний відсоток комісії від продажу. 

Наукова новизна дослідження: вперше проведено комплексний аналіз веб-

сайтів інтернет магазинів одягу, структурні елементи веб-сайту було виявлено, 

систематизовано та структуровано, а також графічні засоби оформлення сучасних 

інтернет магазинів та графічних методів виділення інформації. Як результат, було 

розроблено веб-сайт інтернет магазину брендового одягу "Restyleme". 

Практичне значення отриманих результатів: розроблено веб-сайт 

інтернет магазину, який наповнюється контентом, у тому числі і товарами з 

сегменту брендового одягу. Користувачі, які виступають у ролі продавців мають 

можливість вигідно та швидко продати свої речі, виклавши оголошення на сайті 

"Restyleme". Всі інші користувачі мають можливість переглянути каталог товарів, 
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порівняти різні пропозиції та підібрати речі, які підходять їм найбільше, а потом 

придбати їх. Для цього при оформленні замовлення, покупці обирають зручний для 

себе спосіб отримання товарів, самовивізом, або доставкою кур’єром, чи поштою. 

Апробація отриманих результатів: основні положення й результати 

дослідження було представлено на Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих учених і студентів "Мультимедійні технології в освіті та 

інших сферах діяльності". 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ МАГАЗИНУ 

 

 

1.1.  Поняття електронної комерції її види та переваги 

 

Унікальність різних типів інтернет магазинів полягає в тому, що цим інтернет 

платформам притаманні певні ознаки і вони мають характерні особливості, що 

робить їх онлайн магазинами. Але із іншої сторони – їм належить масив 

різноманітних елементів, які належать характерні для багатьох веб-сайтів. 

Впровадження всесвітньої павутини в 1993 році справило глибокий вплив на 

тодішню перш за все бізнес-орієнтований ринок електронної комерції, що 

пропонує послідовний і зручний інтерфейс, який був легко доступні для малих і 

середніх підприємств і навіть для фізичних осіб. З тих пір електронна комерція 

швидко розвивалася, стаючи в процесі все більш універсальним і складним явищем 

ніж вона була на початку розвитку інтернету. У 1990-х роках у США почали 

переосмислювати загальну тенденцію цифрового бізнесу та зарезервували 

попередній загальний термін електронна комерція для фактичного обміну цінними 

товарами та послугами.  

Оскільки все більше і більше підприємств звертаються до інтернет 

технологій, щоб отримати стратегічну перевагу, або навіть просто не відставати від 

своїх конкурентів, попит на співробітників, які мають кваліфікацію в різних сферах 

інформаційних технологій і творчих напрямках зростає. Через цей попит настали 

часи, коли вже відчувався дефіцит кваліфікованих кадрів тому збільшився попит 

на навчальні заклади в яких є напрямки та спеціалізації пов’язані з 

мультимедійними технологіями та електронною комерцією. Також цінують 

спеціальності пов’язані з технічними навичками, необхідними для проектування та 

створення веб-сайтів. 
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Електронна комерція (з англійської Electronic commerce) — це галузь 

економіки, яка, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за 

допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих 

транзакцій [1]. «Електронна комерція як складова частина електронного бізнесу», 

Мельник О. В. Іншими словами, електронна комерція – це процес купівлі або 

продажу товарів чи послуг через Інтернет. Інтернет-магазини стають все більш 

популярними через швидкість і простоту використання для клієнтів. 

Діяльність електронної комерції, наприклад продажі в Інтернеті, може бути 

спрямована на споживачів або інші підприємства. Business to Consumer (B2C) (від 

англійської Бізнес до Споживача) передбачає онлайн-продаж товарів, послуг та 

надання інформації безпосередньо споживачам. Bussness to Business (B2B) (від 

англійської Бізнес до Бізнесу) відноситься до онлайн-продажу продуктів, послуг 

або інформації між підприємствами. Види електронної комерції зображено на 

рис. 1.1. 

 

 
 

Рис. 1.1. Типи електронної комерції 

 

Існує 6 типів форм електронної комерції: 

– бізнес-споживач,  

– бізнес-бізнес,  
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– споживач-споживач,  

– споживач-бізнес,  

– споживач-адміністрація,  

– бізнес-адміністрація [2] 

Business-to-Consumer (B2C) (рис. 1.2.): веб-сайт, який продає свої продукти 

безпосередньо клієнтам займаються електронною комерцією між бізнесом і 

споживачем. Завдяки Інтернету вже існує багато віртуальних магазинів, які 

практикують електронну комерцію. Ці онлайн магазини продають різноманітні 

товари, включаючи комп’ютери, програмне забезпечення, книги, взуття, бакалію, 

продукти харчування, цифрове видання та будь що інше. 

 

 

Рис. 1.2. Модель "Бізнес до Споживача" 

 

Business-to-Business (B2B) (рис. 1.3): B2B можна визначити як онлайн-

комерцію між двома, або більше підприємствами, які ведуть бізнес із продажу. 

Також це може бути посередник, який купує продукти в одного підприємства та 

продає його іншому, який може бути кінцевим замовником. Наприклад, оптовий 

продавець купує в мережі в компанії і продає це кінцевому замовнику.  
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Підприємство 

Товар
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Обробка  
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Рис. 1.3. Модель "Бізнес до Бізнесу 

 

Споживач-бізнес (C2B): у C2B (рис. 1.4) споживачі зазвичай розміщують свої 

продукти чи послуги в інтернеті, за які компанія може брати комісію у вигляді 

відсотка від ціни продажу товару, чи послуги. Споживач переглядає пропозиції та 

обирає компанію, продавця, або виконавця, який відповідає його очікуванням. 

Наприклад, дизайнери, які продають свої творіння на iStockphoto, 3D дизайнери на 

thingiverse, тощо. 
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Рис. 1.4. Модель «Споживач до Бізнесу» 

 

 

Від споживача до споживача (C2C): у середовищі електронної комерції від 

споживача до споживача означає, що споживачі продають або здають в оренду свої 

товари чи послуги іншим споживачам, подібно до C2B (рис. 1.5.). Швидше за все, 

такі види діяльності відбуваються через сторонні портали, які надають онлайн-

послуги, наприклад аренда квартири, репетитори розміщують свої оголошення на 

repetitor.org.ua, тощо.  

На початкових етапах дуже важливо знайти постачальників послуг, або 

товарів. Домовитись з бізнесами, підприємцями чи виробництвами з приводу 

постачання послуг, або товарів. Часто це відбувається за допомогою електронної 

розсилки, телефонних дзвінків, або ж презентаціями офлайн, ще до початку запуску 

платформ. Після цього, платформу починають активно рекламувати для пошуку 

споживачів та покупців.  
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Рис. 1.5. Модель «Споживач до Споживача» 

 

Такі платформи цікаві тим, що на початку потребують сильного «поштовху», 

тобто на відміну від платформ, де ви самі можете виставляти товари і потрібно 

лише знайти покупців, або вам достатньо декілька великих постачальників. То тут, 

ваш успіх залежить не тільки від кількості клієнтів, а й від кількості продавців, 

виконавців і т.д. Старт важкий через те, що споживачам платформа буде не цікава, 

якщо на ній мало оголошень, а відповідно й асортименти і так само й навпаки, 

продавцям та виконавцям не цікаво розміщувати свої оголошення там де мало їх 

потенційних клієнтів. Отже після гарно спланованої маркетингової компанії, вести 

такий проєкт набагато простіше. Вам залишається всього лише модерувати 

оголошення, відповідати на запитання користувачів.  

Що ж стосується монетизації, то після старту і коли на сайті вже є достатньо 

оголошень – адміністрація утримує певний відсоток прибутку від завершеної 

згоди, між продавцем та покупцем, але таке частіше можна побачити у сферах де 

кожна угода багато коштує, або закладаються угоди на довгострокові роботи, 

наприклад як у рієлторських платформах з продажу та оренди нерухомості, або ж 

на платформах з репетиторами, чи майстрами та ремонтними бригадами. 

Найпопулярнішим ж є варіант монетизації, не коли адміністратор бере відсоток від 

Виставляє послугу, 
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угоди, бо тоді люди починають зв’язуватись за межами платформи, що його 

уникнути, а коли адміністратор бере гроші за рекламу оголошень, підйом у топ-

списку, тощо. 

Найпопулярнішим веб-сайтом інтернет магазину з C2C моделлю в Україні 

вважається ОЛХ, де зареєстровано більше ніж 1,5 млн продавців, активні 11 млн 

оголошень і щохвилини створюють 100 нових [3]. 

Переваги електронної комерції B2B:  

Придбання витратних матеріалів – шляхом створення облікового запису в 

інтернеті для вашого бізнесу з магазинами товарів, які ви можете придбати 

заощаджуйте час і гроші за рахунок автоматизації процесу закупівлі. 

Пряма закупівля матеріалів – це може бути сировина, яка йде на 

виготовлення іншого продукту. Порівняння виробників допоможе обирати 

найкращу сировину за найдешевшою ціною. 

Продаж продуктів або послуг новим постачальникам – електронна комерція 

відкриває можливість збільшити охоплення аудиторії та отримати нових 

постачальників. 

Продаж товарів, чи послуг підприємництву означає більші об'єми продажів 

та більший заробіток за менший проміжок часу, а також зменшення витрат на 

супровід багатьох окремих покупців до покупки. 

Усунення посередників – зокрема виробники, можуть запропонувати нижчі 

та доступніші товарів споживачам шляхом безпосереднього продажу продукції, 

усунення дистриб’юторів і роздрібних продавців, які додають вартість продукції. 

Гнучкість ціноутворення – цінники можна легко коригувати і миттєво, 

приносячи користь бізнесу та клієнту. Ви також маєте можливість стратегічного 

перехресного продажу, знижки, а також надавати купони та інші онлайн/офлайнові 

спеціальні пропозиції. 

Професійний імідж – навіть якщо у вас невеликий бізнес, ваш сайт 

електронної комерції може підвищити вашу репутацію проеціювання більшої 

картини та надання вам можливості конкурувати з іншими бізнесами. 
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Розширене охоплення – відкриття інтернет-магазину ефективно розширює 

вплив на велику кількість потенційних клієнтів, особливо тих, хто не може 

отримати доступ до фізичного магазину. 

Електронна комерція дозволила усунути зі звичайних методів торгівлі 

фізичні та тимчасові обмеження, що дозволяють різним організаціям кожного типу 

електронної комерції виходити на глобальний ринок. Електронна комерція сприяла 

збільшенню продуктивності та конкурентоспроможності шляхом зміни ланцюга 

збуту продукції для того, щоб наблизити постачальників до споживачів, іноді за 

рахунок видалення середніх рівнів. Належить спрощення доступу до інтернет-

магазинів стало третім за популярністю видом діяльності, після обміну миттєвими 

повідомленнями та перегляду веб-сторінок/потоків. Онлайн шопінг став 

переважаючим методом доступу до широкого асортименту товарів найкращі 

пропозиції. У результаті ринок електронної комерції в Україні оцінюється в 4 

мільярди доларів США та виріс майже в 3 рази за останні 5 років, експерти 

прогнозують ріст в 2,5 рази за наступні 5 років [4] 

Україна є другою країною в європі за швидкістью росту бізнесу електронної 

комерсії (рис. 1.5). Сегмент роздрібних продажів на ринку електронної комерції 

в світі стрімко зростає. Його обсяг у 2017 році склав $2,3 трлн, або 10,2% від 

загального показника роздрібних продажів. Експерти прогнозують, 

що за підсумками 2021 року частка e-commerce досягне 17,5%, що становитиме 

вже більше $4,8 трлн. 

Подальший розвиток ринку залежить від цілої низки факторів: ВВП на душу 

населення, рівня проникнення банківських послуг, інтернету і смартфонів, 

розвитку логістичної інфраструктури, надійності доставки, а також умов ведення 

бізнесу. 

Рівень проникнення банківських карт в Україні – на рівні 63%. Кращі 

показники стосуються поширеності смартфонів та рівня урбанізації. 
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Рис. 1.6. Темпи зростання електронної комерції в Європі в порівняні з 

Україною 

 

1.1.1. Переваги електронної комерції  

 

Серед переваг електронної комерції часто виділяють: легкий бізнес, 

налаштування продукту, переваги для початківців та малого бізнесу, низька 

вартість, дешеві продукти, масове охоплення тощо. Електронна комерція 

допомагає стартапам та малому та середньому бізнесу охопити більшість людей. 

Люди можуть вибрати, налаштувати та замовити продукти відповідно до своїх 

потреб і бажань. Наприклад Dell.com дозволяє клієнтам налаштовувати комп’ютер, 

Tesla.com обирати запчастини, компоненти та додаткові модулі до автомобілів 

(рис. 1.7.)  
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Рис. 1.7. Кастомізація автомобілів при купівлі на офіційному веб-сайті 

Tesla.com. 
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Обрати можна: колір, колеса (диски та шини), інтер’єр та додатково 

автопілот. 

Це також може допомогти знайти ділових партнерів по всьому світу. 

Компанія може створити мережуз різними компаніями і займаються мережевим 

виробництвом. Це знижує собівартість продукції. З мережею виробництво, 

компанія може замовити інші компанії по всьому світу і може поставляти власними 

маркування.  

Клієнт може робити покупки в будь-який час року в інтернет-магазині. Вони 

також отримують широкий асортимент вибір товарів у величезній кількості 

магазинів електронної комерції. Вони можуть провести швидке порівняння з різних 

інтернет-магазинів. Це допомагає клієнтам приймати відповідні рішення щодо 

покупки. Електронна комерція зменшує адміністративні витрати, спрощує процес, 

додає гнучкості та зменшує дорогоцінний час. Таким чином, допомагає знизити 

витрати на продукцію в порівнянні з цегляними магазинами. Це зменшує вартість 

робочої сили, собівартість продукції, трансакційну вартість, адміністративні 

витрати тощо. При менших витратах це допомагає розширити бізнес.  

Суспільство може отримати величезну користь від електронної комерції. 

Таким чином, електронну комерцію можна здійснювати з дому скорочення часу в 

дорозі до роботи, що також зменшує рух транспорту та забруднення. З меншим 

дорогі товари в інтернет-магазині, менш заможні люди можуть робити покупки в 

результаті збільшення рівень життя.  

 

1.1.2. Недоліки електронної комерції 

 

Інтернет-бізнес – це інший світ для тих, хто займається традиційним 

бізнесом. Вони не мати пряму взаємодію з клієнтами, не спілкуватися віч-на-віч; 

гроші також обробляються онлайн оскільки повернення коштів здійснюється 

онлайн.  Важко розрахувати змінні витрати та вигоди для онлайн-бізнесу. Це можна 

швидко змінити на основі технології, яка швидко змінюється. Важко найняти 
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досвідченого співробітника, який має технологічні та бізнесові навички, щоб 

ефективно керувати бізнесом електронної комерції. 

Ще однією великою проблемою може бути інтеграція програмного 

забезпечення до існуючих платіжних шлюзів і баз даних. Є компанії, які надають 

такі послуги, але ці послуги можуть бути дорогими. це є важливо провести 

дослідження з цього питання перед будь-яким вибором. Деякі інші недоліки 

електронної комерції – це недостатня пропускна спроможність сервера, низька 

швидкість Інтернету на стороні клієнта, швидкі зміни розробка та впровадження 

програмного забезпечення, шахрайство в Інтернеті, але не обмежуючись ними.  

Як наслідок, платформи електронної комерції постійно розробляють 

орієнтовані на користувача рішення, які розширюють і покращують досвід 

споживача та надають можливість доставки товарів роздрібної торгівлі до дому 

споживачів. Тепер споживачі можуть купувати товар, який виготовляється та 

зберігається на іншому кінці світу за допомогою кількох кліків на смартфоні або 

комп'ютер. Однак, незважаючи на інтеграцію цих технологій у наше повсякденне 

життя, існують певні обмеження, а саме доступ до веб-сайтів електронної комерції 

можливі лише через інтерфейс користувача, що не дозволить відтворити той самий 

споживчий досвід покупок, який відчувається в звичайних умовах у магазині.  

Споживач розглядає товар з точки зору веб-браузера вікно, яке забезпечує 

табличне оформлення, що не дозволяє споживачам зануритися всередину бізнесу 

власника та сприйняття ідентичності бренду. Ці обмеження створюють бар’єр, саме 

тому з’явилися нові дисципліни та посади у сфері розробки інтернет ресурсів, а 

саме "UI/UX дизайнери" (від англійської UI, user interface – інтерфейс користувача 

та UX, users experience – досвід користувача, тобто зручність користування веб-

ресурсом) і саме тому, ставиться такий великий акцент на користувацький досвід 

та інтерфейс (рис. 1.8.). 
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Рис. 1.8. Інтерфейс та верстка самих популярних сайтів електронної комерції 

 

1.1.3. Складові електронної комерції 

 

Зазвичай інформація про електронну комерцію пов’язана з маркетингом. 

Поширене припущення, що маркетинг – це все, але це не так. Є й інші елементи, 

необхідні для успіху електронної комерції, як-от управління ланцюгом постачання, 

складські операції, доставка та повернення, клієнт 

Управління взаємовідносинами, каталог, маркетинг, продажі в автономному 

режимі тощо. Постійне постачання продуктів дуже важливо для будь-якої 

електронної комерції, чим і займаються великі роздрібні торговці. Постачальники 

повинні бути надійними, надійними, мати запаси та бути в змозі постачати запас, 

коли це необхідно, швидко. Це також відоме як управління ланцюгом постачання. 

Діяльність ланцюга постачання включає розробку продукту, обробка, 

інвентаризація, зберігання, виробнича логістика та інформаційна система, щоб усі 

ці види діяльності були керованими послідовність. 
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Інтернет-продавець повинен мати можливість складати товари для 

своєчасної доставки. Для цього є важливо використовувати якусь систему 

управління складом, яка потім дозволить роздрібному продавцю це зробити 

відстежувати всі входи та вихід продуктів зі складу та зі складу.  

Коли інтернет-магазин виходить із товарного запасу, це може вплинути на 

покупців і як наслідок, буде впливають на прибуток. Інвентар слід тримати в 

балансі. Це не обмежить готівку та роздрібним продавцям буде легко мати більше 

запасів у разі потреби. Вчасна відправка товару дуже важлива для інтернет-

продавця. Покупець повинен бути поінформований про доставку та можливі 

терміни доставки. Для цього потрібна інтеграція служб доставки в система краща. 

Також роздрібний продавець повинен мати можливість прийняти повернення 

товарів у разі повернення від покупців. Це політика, яка описує, як слід поводитися 

з клієнтом. З цією метою поведінка клієнта записується та аналізується. Управління 

відносинами з клієнтами (CRM) допомагає роздрібному продавцю займатися 

Інтернет-магазин, а також представлені найкращі супутні товари, найкраща 

доставка, призи тощо. Винагороди за клієнти зароблять лояльність, а також 

допоможуть у просуванні.  

Покупці мають недолік у тому, що вони не можуть фізично тримати товар у 

власних руках інспекція. Щоб подолати цю проблему, можна скласти повний 

онлайн-каталог продукції розум покупця для покупок. Привабливі зображення 

продукту будуть залучити клієнта. Краще влаштований цифровий каталог 

зацікавить відвідувача довше, що може бути змусити відвідувача зробити покупки. 

Пошукові системи також беруть участь у рекламі магазину. Краща ієрархія і 

оптимізований порядок продуктів підвищують пошукову оптимізацію. Кращі 

варіанти пошуку та правильний макет каталогу найкраще. Наявність фізичного 

місця для магазину добре для інтернет-магазину. Клієнти хочуть відчути товар 

перед покупкою.  

SEO має таке ж значення, як і інші компоненти інтернет-магазину. Для цього 

використовується SEO Інтернет-магазин можна знайти за пошуковими термінами 

та фразами, коли люди здійснюють пошук у пошуковій системі. Для кращого SEO 
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необхідні елементи – це краще написання, цілеспрямований вміст, що містить 

слова та фрази, які використовуються людьми під час пошуку в Інтернеті, люди 

повинні мати можливість поділитися вашим контентом на різних форумах, 

порталах і соціальних мережах тощо. Реклама, електронний маркетинг і брендинг 

також відіграють важливу роль. 

 

1.2.  Інтернет магазини  

 

Інтернет-магазини — це форма електронної комерції, яка дозволяє 

споживачам безпосередньо купувати товари або послуги у продавця через Інтернет 

за допомогою веб-браузера або мобільного додатка. Споживачі знаходять товар, 

який цікавить, безпосередньо відвідавши веб-сайт роздрібного продавця або 

здійснивши пошук серед альтернативних постачальників за допомогою пошукової 

системи покупок, яка відображає наявність і ціни на той самий продукт у різних 

електронних продавців. З 2020 року клієнти можуть робити покупки в Інтернеті за 

допомогою різноманітних комп’ютерів і пристроїв, включаючи настільні 

комп’ютери, ноутбуки, планшетні комп’ютери та смартфони. 

Інтернет-магазин викликає фізичну аналогію купівлі товарів чи послуг у 

звичайному роздрібному магазині чи торговому центрі; цей процес називається 

онлайн-покупкою від бізнесу до споживача (B2C). Коли інтернет-магазин 

налаштований, щоб дозволити підприємствам купувати в інших підприємствах, 

цей процес називається онлайн-покупкою між бізнесом (B2B). Звичайний інтернет-

магазин дає можливість покупцеві переглядати асортимент товарів і послуг фірми, 

переглядати фотографії або зображення продуктів, а також інформацію про 

характеристики, характеристики та ціни. 

Інтернет-магазини зазвичай дають можливість покупцям використовувати 

функції "пошуку" (рис. 1.9) щоб знайти конкретні моделі, бренди чи товари.  
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Рис. 1.9. Пошук на сайті "Restyleme" 

 

Онлайн-клієнти повинні мати доступ до Інтернету та дійсний спосіб оплати, 

щоб завершити транзакцію, як-от кредитна картка, дебетова картка з підтримкою 

Interac або такий сервіс, як GooglePay, ApplePay та PayPal (рис. 1.8). Для фізичних 

товарів (наприклад, книг у м’якій обкладинці або одягу) електронний продавець 

відправляє продукти клієнту; для цифрових продуктів, таких як цифрові 

аудіофайли пісень або програмне забезпечення, електронний продавець зазвичай 

надсилає файл клієнту через Інтернет. Найбільшими з цих корпорацій онлайн-

роздрібної торгівлі є Alibaba, Amazon.com та eBay. [1]. 
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Рис. 1.8. Платіжні системи 

 

1.2.1. Переваги та характеристики інтернет-магазину, як різновиду веб-сайтів 

 

У використанні інтернет магазину є кілька переваг продукти в інтернет-

магазині. Серед них варто виділити доступність вашого магазину в усьому світі. 

Інші можуть бути, наприклад, відсутність: 

– комерційних приміщення (включаючи їх оренду), 

– працівників, 

– склад та резервні запаси. 

Але якщо ми придивимося трохи ближче до деталей, то побачимо, що не 

можна відмовитись від речей, що були згадані вище. Насправді вам потрібні 

склади, співробітники і іноді навіть комерційні приміщення. Проходження вашої 

продукції від ваших постачальників, безпосередньо клієнтам практично 

неможливо. Крім того, не можна нехтувати величезною кількістю працівників, які 

керують замовленнями, інформаційна підтримка, після продажне обслуговування, 

упаковка, доставка, повернення та гаряча лінія. Багато компаній вже мають 

приміщення, в яких вони розповсюджували свою продукцію ще до відкриття 

інтернет-магазину. 

І останнє, але не менш важливе ви повинні знати, що ваш інтернет-магазин 

доступний не для всіх у світі. Продаж вашої продукції в усьому світі 



 

 

28 

супроводжується різними податками, вартість доставки, різні умови 

експорту/імпорту та комісіями, а також багатомовністю вашого магазину. Проте 

інтернет-магазини пропонують чудову можливість розповсюдження будь-яких 

товарів. Деякі пропонують пряме порівняння з магазинами конкурентів, або 

магазин доступний "двадцять чотири на сім", а також продавці моментально 

реагують на замовлення, потреби та побажання своїх клієнтів. Крім того, можна 

інформувати клієнтів про нові продукти, оновлення, випуски та спеціальні 

пропозиції за допомогою інтегрованого інформаційного бюлетеня системи 

магазину. Статистика інформуватиме про найпопулярніших продавців, товари та 

пошукові запити (створені, наприклад, інструментом веб-аналізу, як зображено на 

рис. 1.10.) це може бути підказками щодо побажань клієнта. Але так званий «веб-

аналіз» в основному спрямований на розуміння клієнтів. 

 

 
 

Рис. 1.10. Дані з плагіну Hot-jar для аналізу пересування курсору відвідувача веб-

сайту на веб-сторінці 
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1.2.2. Класифікація інтернет-магазинів 
 

Зазвичай виділяють наступні види взаємодія споживача з бізнесом при 

купівлі товарів і послуг та їх розміщення в магазинах наступних типів :  

1. Традиційний магазин (з англійської Bricks and Mortar — цегла та цемент)  

2. Повністю онлайн магазини (Click) або e-Commerce  

3. Комбіновані 1 і 2, тобто Bricks і Click.  

1. Традиційний магазин (фізичний) — спосіб ведення бізнесу з фізичною 

присутністю. У ньому є адміністративні приміщення, устаткування, люди, 

структура, ланцюжок поставок і об'єкти розподілу. Роздрібні магазини — 

найпопулярніші приклади фізичних, або реальних магазинів. Такий бізнес має 

фізичну присутність, таке як магазин, фабрика або робоче місце, і пропонує 

безпосередній споживчий досвід. Це часто дозволяє покупцям побачити, відчути 

і оглянути товари, перш ніж вони вирішать їх купити. 

2. Повністю онлайн-бізнес. Інтернет магазин управляє всіма діями в 

Інтернеті за допомогою комп’ютерів, або смартфонів, і у нього немає фізичної 

локації, як у традиційному бізнесі. Відомими прикладами є ebay.com, amazon.com, 

і вони також відомі як компанії електронної комерції. вони працюють в Інтернеті 

і не мають фізичних магазинів. Виключно онлайн-бізнеси виникли і зросли як 

результат революції в інформаційних технологіях.  

3. Комбінований бізнес (з англійської Bricks and Clicks — цегла та кліки)  

це комбінований спосіб ведення бізнесу, оскільки він об'єднує як цеглини 

(офлайн), так і кліки (онлайн). Знаменитий приклад — це мережі з продажу одягу, 

або електроніки, наприклад Comfy, Eldorado, Samsung, Pull&Bear, 

H&M.  Комбінований бізнес має переваги як традиційних магазинів, так і 

Інтернет-магазинів. Фірма, яка працює за цим принципом, має можливість 

можливості для онлайн продажу своєї продукції покупцям так і придбання у 

фізичних магазинах. Такі інтернет-платформи використовують Інтернет як 

важливий канал для охоплення клієнтів, а потім інтегрують його з існуючими 

(фізичними) каналами поширення. Наприклад, в меблевому магазині є вітрини в 
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місцевому магазині, які покупці можуть відвідати для покупки необхідних меблів. 

Він також може мати в Інтернеті свій веб-сайт, щоб клієнти могли робити 

замовлення онлайн. В наші дні виключно інтернет-магазини також відкривають 

фізичні магазини, щоб збільшити свої продажі. Вони дозволяють клієнтам 

оформляти замовлення (онлайн) і забирати товари, замовлені в фізичному 

магазині. 

Фізичні та онлайн магазини одночасно, використовуються традиційними 

магазинами, які мають велику логістику і ланцюжки поставок. Частково причина 

появи роздрібних продажів полягає в тому, що традиційним роздрібного продавця 

набагато простіше створити онлайн-бізнес, ніж компанії-початківцю 

використовувати успішний онлайн бізнес.  

Переваги Bricks and Click Business полягають в наступному:  

1) Можливість доторкнутися і відчути. Не кожен товар підходить для 

онлайн-продажу. Для деяких продуктів, таких як сільськогосподарська продукція, 

меблі та одяг, люди повинні доторкнутися, сісти або приміряти продукт перед 

покупкою. З цими продуктами продавати виключно через Інтернет — майже не 

має сенсу. Завдяки комбінації реального та віртуального магазину користувачі 

можуть відвідати звичайний магазин, щоб випробувати продукт і замовити його 

там. Вони можуть використовувати Інтернет, щоб знайти магазин, відстежувати 

статус свого замовлення і отримувати електронну пошту, коли щось невелике 

знову стає доступним. 

2) Простота доставки продукції. Доставка товарів — це клопоти для 

магазинів, які мають тільки онлайн платформи. Часто покупець не перебуває 

вдома, щоб отримати замовлений продукт, а пізніше змушений стояти в черзі в 

поштовому відділенні або центрі доставки, залишеному за межами будинку, це 

може бути пошкоджено погодою або зловмисниками, партнерські відносини з 

доставки можуть допомогти уникнути цього. проблеми, дозволяючи 

користувачам, наприклад, розміщувати замовлення в Інтернеті і забирати товари 

на місцевому рівні, отримувати продукт. Забезпечуючи зворотний зв'язок про 

придатність продукту, а також пропонуючи інші продукти, які також можуть 
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працювати. Поєднання сили віч-на-віч з інформаційним дисплеєм в інтернет-

магазинах може привести до відмінних результатів.  

3)  Легкість повернення товарів. Повернення товару доставляє покупцям 

великий клопіт. Громіздкий товар може бути складно і дорого повернути, якщо 

він не подобається споживачеві. І тут партнерство зі звичайними магазинами є 

ідеальним рішенням: такий магазин може продати повернутий товар іншому 

покупцеві в магазині або, якщо він повинен бути відправлений назад виробнику, 

він може додати його до інших товарів. для створення повної відвантажувальної 

роботи, знижуючи вартість доставки за одиницю.  

4) Використання існуючої клієнтської бази. Оскільки існуючі фірми вже 

мають комерційну базу, вони можуть легко отримати ефект масштабу при 

просуванні, закупівлі, виробництві і т. д.  

5) Використання переваги кривої навчання. У кожній галузі є набір 

передових практик, які більш-менш відомі солідним фірмам. Нові фірми, що 

займаються електронним бізнесом, виявляться в невигідному становищі, якщо 

вони не зможуть переглянути передові методи галузі і піти від існуючих фірм. 

Переваги онлайн-бізнесу. Електронний бізнес стає все більш популярним, 

тому що він пропонує наступні переваги.  

1) Світовий ринок. Інтернет бізнес дозволяє компаніям звертатися до 

клієнтів по всьому світу, у яких є доступ до Інтернету. Таким чином, весь світ стає 

потенційним ринком для ділових підприємств.  

2) Більш низька вартість транзакції. Електронний бізнес істотно знижує 

вартість ділових операцій. Наприклад, кількість і вартість обслуговуючого 

персоналу в банку можуть бути зменшені за рахунок використання мережевих 

банківських операцій.  

3) Більш висока маржа. Фірма електронного бізнесу може отримати більш 

високу маржу, оскільки транзакційні витрати значно знижуються.  

4) Цілодобове функціонування без вихідних. Сайт відкритий цілодобово, 7 

днів на тиждень. Таким чином, він може приймати замовлення, стежити за 
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доставкою товарів і отримувати виплати в будь-який час. Фірма може цілодобово 

надавати клієнтам інформацію про всі свої продукти і послуги.  

5) Широкий вибір.. Перш ніж прийняти рішення про покупку, вони 

дивляться і оцінюють будь-який продукт на різних сайтах.  

6) Зручність для клієнтів. Покупці можуть робити покупки не виходячи з 

дому чи офісу. Їм не потрібно стояти в довгих Трепов, щоб поговорити з 

продавцем. Вони можуть прочитати на веб-сайті докладну інформацію про номер 

моделі, ціни, характеристики і т. Д Продукту і зробити покупку у зручний для них 

час. Платежі також можна виробляти онлайн.  

7) Прямий контакт з фірмами-клієнтами для встановлення прямого 

контакту зі своїми клієнтами шляхом усунення посередників. Електронний бізнес 

дозволяє бізнесу (viii) запуск нових продуктів. Легше запустити новий продукт 

через Інтернет або Інтернет-бізнес. Повна інформація про продукт може бути 

надана на веб-сайті компанії або по електронній пошті.  

Перевага онлайн-бізнесу над традиційним бізнесом або бізнесом з цегли і 

будівельного розчину Компанія, що має інтернет-магазин, може користуватися 

наступними перевагами в порівнянні зі звичайним магазином:  

1) Інтернет-магазин має широке охоплення. Він може швидко охопити 

мільйони покупців. У нього немає географічних бар'єрів  

2) Він встановлює свою присутність в кіберпросторі і сприяє 

перетворенню сайту в інтерактивне торгове місце.  

3) Сприяє зниженню витрат на обслуговування клієнтів. Покупець може 

отримати необхідну інформацію з сайту продавця без будь-якого втручання. 

Також він може розмістити замовлення в Інтернеті або по електронній пошті.  

4) Це дозволяє розміщувати рекламу в газетах. У порівнянні з газетами, на 

радіо, телебаченні і т. Д. Реклама в Інтернеті дешевше і швидше.  

5) Він сприяє зв'язкам з громадськістю. Веб-сайт або Інтернет - це як 

роздача візиток великій кількості потенційних клієнтів.  

6) Це дозволяє тестувати маркетинг нових продуктів. Легше зв'язатися з 

відібраними покупцями і отримати від них відгуки про продукт.  
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7) Це дозволяє продавати продукцію на міжнародних ринках. Як вже 

говорилося в першому пункті, інтернет-магазин має більш широке охоплення і 

долає всі географічні кордони. Він може обслуговувати клієнтів на зарубіжних 

ринках. 

 

1.3. Структура та складові елементи інтернет магазину 

 

Сьогодні доступні багато веб-сайтів електронної комерції. Конкуренція між 

інтернет-магазинами зростає день за днем. Є деякі основні компоненти в розробці 

веб-сайту електронної комерції, які є невід’ємними частинками сучасного 

інтернет магазину. Серед цих компонентів: 

1. Логотип компанії, який гарно запам’ятовується (рис. 1.11). 

Помітний та яскравий логотип для будь-якого бренду або веб-сайту, 

допомагає приваблювати клієнта. Логотип повинен бути легко ідентифікований 

серед інших логотипів. Логотип є символом довіри компанії або організації. Він 

повинен відображати ідеї та продукти компанії. 

 
 

Рис. 1.11. Логотипи найбільших інтернет магазинів 
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2. Промоакції та пропозиції: 

Більшість клієнтів шукають пропозиції та промоакції, які є в наявності на 

веб-сайті. Щоб захопити увагу клієнта, обов’язково потрібно відображати на 

головній сторінці акції та особливі пропозиції. Особливо в умовах 

висококонкурентних сферах, де кожен з конкурентів намагається пригорнути 

увагу клієнта привабливою знижкою.  

3. Фірмові товари зверху: 

Деякі люди купують лише фірмові речі. Таким чином, розробка веб-сайту 

електронної комерції повинна бути розроблена таким чином, щоб фірмові 

продукти відображаються у верхній частині веб-сайту. Фірмові продукти з 

найкращою пропозицією, дає можливість замовнику пройти через продукт і 

зробити покупку. Для цього, зазвичай, на веб-сайтах реалізовується так звана 

"карусель" брендів. Це банер, який містить у собі логотипи, або назви відомих 

брендів, сортованих за популярністю, які представленні на конкретному веб-сайті. 

Такий банер також допоможе розташувати до себе клієнта і показати йому, що 

веб-портал співпрацює з відомими брендами, які викликають довіру, або ж тут 

представленні їх товари. 

4. Реєстрація та кошик: 

Щоб розробити інтернет-магазин, вам потрібно мати варіант реєстрації та 

кошику на веб-сайті. Особливості, такі як реєстрація та кошик для покупок, 

повинні бути поруч із легким доступом. Регулярні клієнти можуть бути надані 

логін та пароль для збереження своїх попередніх замовлень, а також забезпечити 

огляд ваших продуктів. Маючи функцію пошуку, дозволяє клієнту шукати 

конкретний продукт і безпосередньо перейти до функцій продукту. Значки входу, 

пошук та кошик можуть бути розміщені поруч, щоб клієнти могли вивчити ваш 

сайт кращим. 

5. Відображення доступних варіантів оплати: 

Більшість онлайн-магазинів має об'єкт онлайн-платежів. Онлайн-платежі 

зараз безпечні та полегшують клієнтам. Ви повинні чітко вказати форму платежів, 

які ви приймаєте. Всі інтернет-магазини приймають не всі картки. Деякі 
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приймають міжнародні картки, а деякі не роблять. Відображати список карт, які 

ви приймаєте на нижньому колонтитулі веб-сайту або на сторінці оплати. Клієнт 

добре підготовлений до варіантів оплати після перегляду значків на сайті. 

6. Соціальні медіа-посилання: 

Більшість людей серфінгують через веб-сайти соціальних мереж, тому що 

мають відгуки та знаючи більше про компанію та продукцію. Відображення 

соціальних зв'язків на вашому веб-сайті, клієнт може легко пов'язатись з 

соціальними сайтами, як Facebook, Twitter та інші сайти. Соціальні сайти також 

можуть бути використані як самостійні сайти, і ми можемо попросити клієнтів 

висловити відгуки про вашу послугу або продукти. Рекламні заходи також можуть 

бути проведені на Facebook та відправити до первинних або постійних клієнтів. 

7. Номери телефонів та Онлайн-параметри чату: 

Ваш номер телефону повинен відображатися на веб-сайті, який допомагає 

клієнту зв'язатися з вами, часом незручності, з якими стикаються з сайту або 

доставки продуктів. Краще мати цілодобову лінію для відповіді на попередньо 

продаж та післяпродажних питань, вилучених клієнтами. Інший доступний 

варіант — це онлайн-чат. Ви можете мати живу розмову з клієнтом, щоб 

виправити сумніви та запити клієнта вчасно. 

8. Довірчі марки в платежах: 

Що стосується інтернет-магазинів, то всі платежі здійснюються через 

онлайн-операції. Таким чином, ви повинні надати гарантію замовнику, що 

операції є безпечними від чужих очей. Сертифікати акредитації, такі як мережеві 

рішення, McAfee та інші надійні компанії, дадуть відчуття безпеки клієнтів під 

час платежів. 

Одним із найважливіших елементів, який є у кожного інтернет-магазину і 

потребує великого опрацювання— це структура. Це той шлях по якому власник 

інтернет магазина направляє клієнта до покупки. У сучасному світі, де цілі відділи 

маркетологів у тісній співпраці з UI та UX дизайнерами "борються" за кожен клік 

клієнта і намагаются як можна більше оптимізувати навігацію клієнта на веб-

сторінці. Тому структура потребує значного опрацювання. Для цього 
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промальовують "пайплайн" користувача (рис. 1.12), тобто шлях яким пройде 

користувач до фінальної крапки — оплати товара. 

 

 

 

Рис. 1.12. Структура веб-сайту 

 
Висновки до розділу 
 
У розділі було описано визначення та характеристика електронної комерції 

та інтернет магазинів, а також виявлено ефективність впливу на споживача в 

залежності від виду інтернет магазину. Також було виявлено основні структурні 

елементи інтернет магазину,  

Електронний бізнес включає в себе купівлю та продаж товарів і послуг, а 

також обслуговування клієнтів і співпрацю з діловими партнерами за допомогою 

електронних засобів. Він включає в себе використання технологій, процесів і 

методів управління, які підвищують конкурентоспроможність організації за 



 

 

37 

рахунок стратегічного використання електронної інформації. Він виходить за 

рамки електронної комерції, тісно інтегруючи електронну комерцію з бізнес-

операціями для підвищення продуктивності, створення цінності і створення нових 

відносин між комерційними фірмами і клієнтами. існує різниця в масштабах як 

електронної комерції, так і електронного бізнесу. Слід зазначити, що термін 

«електронна комерція» має більш вузьку сферу застосування, ніж електронний 

бізнес. Електронна комерція означає використання Інтернету для розміщення 

замовлення і оплати товарів або послуг. Таким чином,. Електронна комерція - це 

різновид електронного бізнесу, яка включає не тільки покупку і продаж товарів, 

але також взаємодія з постачальниками, дистриб'юторами, банками та іншими 

партнерами. Під комерцією розуміється оплата товарів і послуг, тоді як під 

бізнесом мається на увазі повний спектр ділових операцій 

Сучасні інтернет магазини можна поділити на категорії в залежності від 

моделі електронної комерції, яку вони використовують: 

– бізнес-споживач,  

– бізнес-бізнес,  

– споживач-споживач,  

– споживач-бізнес,  

– споживач-адміністрація, 

– бізнес-адміністрація  

Інтернет магазини є інструментами, які можуть значно покращити продажі 

та розширити сферу впливу у високо конкурентних сферах.  

Створення інтернет магазину — це дуже комплексний процес, який поєднує 

такі сфери та напрямки: 

1. Дизайн 

2. Маркетинг 

3. Пошукова оптимізація 

4. Маркетинг у соціальних мережах 

5. Веб-прорамуванням 

6. Логістика 
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7. Фінанси 

8. Менеджмент 

9. Економіка 

10. Управління персоналом 

11. Системи управління контентом 

І звичайно ж сферу самого інтернет магазину, наприклад, якщо це інтернет 

магазин електроніки — то потрібно добре розбиратися і цій сфері. 

Також у першому розділі було розглянуто види магазинів за їх форматом: 

– фізичні магазини, 

– онлайн магазини, 

– комбіновані (фізичні та онлайн). 

Та розглянуто переваги ведення тих чи інших форматів магазинів, а також 

недоліки. І яким саме магазинам доречно переходити в онлайн і наскільки 

ефективно це буде. Існує також багато прикладів, коли бізнесу без інтернет 

магазину, просто не обійтися, через ряд економічних факторів. Також інтернет 

магазин необхідний більшості крупних компаній, для того щоб уникнути 

віртуальних підробок та падіння репутації, через віртуальну підробку. 

Непоодинокі випадки, коли шахраї створюють копії світових брендів у вигляді 

веб-платформ в той час, як на справді у оригінального магазину — не має інтернет 

версії. В цей час самозванці починають продавати не оригінальну продукцію, або 

ж і зовсім, користуючись авторитетом оригінальної компанія, яка має лише 

фізичний магазин, починає обманювати клієнтів беручи залог та передоплату і 

відправляючи пусту коробку,  або ж взагалі не відправляти нічого. Також шахраї 

отримають доступ до банківської карти, якщо покупець вирішить оплатити 

онлайн  на сайті-копії оригінального бренду. 
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РОЗДІЛ 2 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ ВЕБ-САЙТУ ІНТЕРНЕТ МАГАЗИНУ  

 

 

Під час виконання дипломного проєкту було застосовано наступні програмні 

засоби Microsoft Word 2010 для опрацювання текстової інформації, 

Adobe Photoshop СС для редагування графічного матеріалу та фотографій, 

Adobe Illustrator СС для створення дизайну обкладинок та створення схематичних 

зображень, HTML, CSS  та Java Script для верстки та розробки веб-сайту (рис. 2.1).  

 

 
 

Рис. 2.1. Програми, використані при створенні макету 

 

Обираючи програмне забезпечення було враховано, що такі продукти як, 

Adobe Illustrator СС для створення векторних зображень, Adobe Photoshop СС для 

редагування фотографій та Adobe InDesign СС, розроблялися однією компанією 

Adoby System та мають сумісні версії, що дуже сильно спрощує роботу при 

експорті матеріалів. Важливо також враховувати версії програмного забезпечення. 

При експортуванні графічних матеріалів може виникнути проблеми при 

несумісності версій, особливо при створенні зображень в одному графічному 

редакторі, а верста в іншому.  
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2.1. Методології розробки електронних ресурсів 
 

Концепція стандартних методів, які дуже часто використовувалися веб-

виробниками розробників, а саме за допомогою методу «Водоспад». Який виник 

і з якого почався; Планування, Дизайн, Код, Система тестування і Розробка 

(рис. 2.2.). 

 

 

Рис. 2.2. Модель розробки "водоспад" 

 

Методології розділяють на два типи – класичні (момументальні, де етапи 

розробляються раніше і не допускаються похибки від першого плану) та 

адатаптивні (адаптивні, в процесі роботи можливе перепланування). 

До гнучких  методологій відносяться:  

Agile – Адаптивний підхід до управління різними проектами а також 

продуктами, націлений на змінювання форм вимог та забезпечує їх реалізацію в 

цьому підході постійно діє взаємодія груп, що самоорганізуються, що 

складаються зрізних фахівців.  

SCRUM – дотримуючись завітів Agile, Scrum розкладає дії на частини. 

Потімвласник продукту сатвить пріоритети перде представником команди. 

Найважливіші частини виділяються до виконання у спринті – так щеназивають 

Scrum, це займає від 2-4 тижнів.  
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Lean – схожий на Scrum тим що робота розбивається на невеликі чатини, які 

реалізуються кожен окремо. В Lean для розробки кожної частини поставки є потік 

операцій з розділом на етапи. Наподобі класичного менеджменту, це можуть бути 

етапи розробки, планування, тестування та постачання. 

Kanban – Kanban не такий суровий, як Scrum – в ньому не має обмеження на 

час спринтів, немістить ролей, тільки власника продукту. Дає можливість члену 

команди вести кілька завдань паралельно, що не дозволяє Scrum. Немає ніяких 

статусів ви можете робити все по вашому зручному графіку. 

У процесі створення веб-сайту інтернет-магазину з використанням мови 

розмітки гіпертексту Мова програмування має пройти різні етапи, а саме етапи 

збору даних, задачі аналіз, проектування бази даних і останнє – це реалізація 

самого сайту інтернет-магазину. У даного метода розробки є декілька недоліків, 

через які він вважається застарілим. Наприклад недостатня гнучкість — цей метод 

виключає можливість внесення змін, або правок аж до самого кінця циклу, тобто 

до готової версії. Через це виникає багато проблем з комунікацією із замовником, 

якщо він хоче внести певні зміни у проєкт на будь-якому етапі, окрім обговорення 

ідеї. Так само і навпаки, з боку команди розробників можуть виникнути труднощі 

у реалізації певної функціональності, але при цьому зміни вносяться лише після 

фінального етапу і тоді весь цей цикл запускають заново. Таку модель часто 

використовують при розробці державних застосунків, веб-сайтів, або веб-сервісів, 

де зміни після затвердження технічного завдання вже не вносять. 

 

2.1.1. Класичне проектне управління 

 

Щоб зробити свій проект більш керованим – для цього потрібно розбити 

його виконання на послідовні етапи. Саме на такій лінійній структурі базується 

традиційне, або класичне ведення проєктів.  

Зазвичай класичний спосіб розділяють на 5 частин (етапів): 

Частина перша. Ініціювання, де команди визначають вимоги та основні 

специфікації проекту. На цій частині в основному проводяться "мітинги" наради 
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для обговорення ключових моментів, де визначають що повинен представляє 

собою продукт і як саме він буде взаємодіяти з користувачем. 

Частина друга. Планування. Команда визначає, як вона буде йти до мети, що 

поставили на попередньому етапі обговорення. Команда уточнює та деталізує цілі 

та результати проекту, а також склад робіт по ньому. Напідставі даного 

планування команда розробляє календарний план та бюджет, оцінює ризики та 

виявляє зацікавлені сторони. 

Частина третя. Розробка. Стадія зазвичай є частиною фази планування. У цій 

частині визначається конфігурація майбутнього проекту або продукту. Технічні 

способи його досягнення. Наприклад, у програмуванні обирають мову 

програмування для написання продукту.  

Частина четверта. Реалізація та тестування. На фазі відбувається основна 

робота щодо проекту – програмування, тощо. Наслідуючи розроблені плани 

починає створюватися зміст проекту, визначений раніше, проводиться контроль 

за вибраними метриками. Відбувається тестування продукту, він перевіряється на 

відповідність вимогам Замовника та зацікавлених сторін. Виправляються 

недоліки продукту . 

Частина п’ята. Моніторинг - завершення проекту. Дана частина може 

складатися з передачі замовнику результатів проекту або звіту виконання.  

Класичний проектний менеджмент суворо прив'язаний до виконання 

завдань, як правило, заздалегідь визначеному на етапі планування, для реалізації 

проектів у рамках цього підходу відмінно підходять інструменти календарно-

мережевого планування. Існує безліч інструментів для її побудови –Excel, 

Smartsheet, Microsoft Project, Primavera. 

Серед переваг класичного методу варто відзначити:  

Переваги цього підходу в тому що він потребує від замовника та керівництва 

компанії визначити, ціль, вже на перших етапах проекту. Включення привносить 

стабілізацію у роботі над проектом, планування впорядковує реалізацію проекту.  

До недоліків класичного методу відносяться: 
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Основна слабка сторона – відсутність гнучкості, яка виражається у 

неможливості змінення етапів. Класичний підхід не передбачує надзвичайні 

ситуації. Й потребує резервний час що збільшує тривалість проекту.  

 

2.1.2. Agile 

 

Відповідно до цього підходу, проект розбивається не на послідовні етапи, а 

в маленькі підпроекти. З цього всього збирають готовий проектний продукт. 

Таким чином, ініціація та планування проводяться для цілого проекту, а 

наступні етапи: розробка, тестування та інші  окремо. Це дозволяє передавати 

результати міні-проектів, так звані інкременти, швидше, а приступаючи до нового 

проекту де можливо вносити зміни без великих витрат. І це не впливає на інші 

пункти проетку. 

Сильні сторони Agile. 

Найголовніша перевага Agile – його гнучкість та адаптивність. Він може 

підлаштуватися під будь-які умови та процеси організації.  

Один з принципів Agile: «Реагувати на зміни важливіше за дотримання 

плану». Саме швидка та відносно безболісна реакція на зміни є причиною т, що 

багато великих компаній прагнуть зробити свої процеси гнучкішими. Крім того, 

Agile чудово підходить для проектів що мають відкритий кінець . 

Розробка нових інноваційних продуктів. Особливість проектів з розробки 

інноваційних продуктів це невизначені умови, а інформація про продукт 

досліджується протягом шляху розробки проекту. Такі умови не підходять 

реалізовувати проект з водоспаду стає бо не визначена інформація для 

планування.  

Слабкі сторони Agile. 

Слабка сторона в тому, що кожній команді треба самостійно складати своє 

управління, керуючись правилами Agile. Це непростий і тривалий процес, який 

вимагатиме змін усієї організації, починаючи процедурами і закінчуючи базовими 

цінностями 
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Цей шлях вимагатиме від лідера змін не лише знань та завзятості, а й 

серйозних адміністративних ресурсів, а також витрат. 

 

2.1.3. Scrum 

 

Більш сучасна методологія розробки називається SCRUM. Така методологія 

вже давно користується популярністю серед тих, хто займається об'єктно-

орієнтованими розробками. Як і в інших гнучких методологіях, в ній робиться 

наголос на тому, що визначений і повторюваний процес годиться тільки для 

вирішення певних і повторюваних проблем у певному і повторюваному 

середовищі, в якому працюють і певні повторювані розробники. 

Згідно з методом SCRUM, проєкт ділиться на ітерації (які називаються 

«спринт»), за 30 днів кожна. Перед початком спринту визначається 

функціональність, яка потрібна на даному етапі, після чого починає роботу 

команда розробників. Важливо, щоб протягом одного спринту вимоги залишалися 

незмінними. Щодня команда розробників збирається на короткі (чверть години) 

збори, іменовані «scrum» («сутичка»), де побіжно проговорюється, чим буде 

займатися кожен з розробників протягом наступного дня. Крім того, на таких 

зборах керівникам компанії дають знати про проблеми в просуванні проєкту, які 

їм необхідно вирішити, а також повідомляють про виконану роботу, щоб вони 

ясно уявляли собі, в якій стадії знаходиться розробка. 

В методології SCRUM основну увагу приділяють ітеративному плануванню 

і відстеження процесу. В цілому SCRUM дуже близький до інших гнучких 

методологій і повинен добре поєднуватися з правилами кодування ХР. 

SCRUM – дотримуючись завітів Agile, Scrum розкладає дії на частини. 

Потім власник продукту ставить пріоритети перед представником команди. 

Найважливіші частини виділяються до виконання у спринті – так ще називають 

Scrum, це займає від 2-4 тижнів.  
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Вкінці спринта замовник має важливі частини, які вже можна 

використовувати. Сайт що має частину функціоналу або програма, яка вже 

працює, але частково. Після цього команда проекту розпочинає наступного 

спринту. Тривалість у спринта фіксується, команда вибирає її самостійно на 

початку проекту, виходячи із графіку. 

Основна структура процесів Scrum обертається навколо 5 основних 

зустрічей: упорядкування беклогу, планування Спринту, щоденних летучок, 

підбиття підсумків Спринту та ретроспективи Спринту. 

Організація беклогу. За цей захід, також відомий як ведення беклогу, несе 

відповідальність власник продукту. До його основних обов'язків входять 

приведення продукту у відповідність до його концепцією та постійне відстеження 

настроїв на ринку та потреб клієнта. Для цього власник продукту і веде список, 

змінюючи в ньому пріоритети та підтримуючи його в актуальному вигляді на 

основі інформації від користувачів та команди розробників, щоб у будь-який час 

можна було розпочати роботу над внесеними до нього завданнями. Докладніше 

про те, як правильно вести беклог, можна прочитати тут. 

Планування спринту. На цих зборах команда розробників під керівництвом 

Scrum-майстра планує роботу (обсяг спринту), яку необхідно виконати протягом 

поточного спринту. На ньому вибирається ціль спринту. Потім спринт додаються 

конкретні користувальницькі історії з бэклога продукту. Ці історії завжди 

співвідносяться з метою. При цьому команда Scrum узгоджує такі історії, які 

можна буде реалізувати практично під час спринту. 

Наприкінці зборів із планування кожен член команди Scrum повинен чітко 

уявляти, які завдання можна виконати за спринт та як поставити інкремент. 

Спринт — це фактичний, фіксований проміжок часу, протягом якого 

команда Scrum спільно працює над створенням готового інкременту. Як правило, 

спринт триває два тижні, хоча деяким командам простіше спланувати обсяг 

спринту на один тиждень або поставити інкремент, який має достатню цінність, 

за місяць.  
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Щоденна Scrum-нарада, або стендап. Це дуже короткі щоденні збори, які для 

зручності проводяться в один і той же час (звичайно вранці) і в тому самому місці. 

Багато команд намагаються вкластися в 15 хвилин, проте це лише рекомендація. 

Такі збори також називають «щоденним стендапом», що підкреслює його 

стислість. Щоденна Scrum-нарада проводиться, щоб кожен учасник команди був 

у курсі того, що відбувається, не відхилявся від мети та отримував план роботи на 

найближчі 24 години. 

Кожному учаснику команди пропонується відповісти на такі три питання, 

пов'язані з досягненням мети спринту: 

– Результати вчорашньої праці, що мені вдалося зробити вчора? 

– Робота на сьогодні, або що я планую зробити сьогодні? 

– Чи може мені щось завадити Які в мене є перешкоди? 

Огляд результатів спринту. Наприкінці спринту команда збирається 

перегляду демонстрації інкременту (чи його вивчення) у неформальній 

обстановці. Команда розробників представляє зацікавленим сторонам та колегам 

завершені робочі завдання з беклогу, щоб зібрати відгуки. Власник продукту 

вирішує, чи варто випускати інкремент, хоча здебільшого команда отримує зелене 

світло. 

Ретроспектива спринту. Ретроспектива проводиться, щоб команда 

зафіксувала та обговорила всі успіхи та невдачі спринту, проекту, учасників та 

їхніх взаємин, інструментів чи навіть певних зборів. Мета ретроспективи — 

створити умови, щоб команда могла приділити увагу всьому, що вдалося і що 

потрібно покращити наступного разу, та не зациклювалася на невдачах. 

 

2.1.4. Kanban 

 

Kanban – це популярний підхід до реалізації принципів agile та DevOps при 

розробці ПЗ. Методика передбачає обговорення продуктивності у режимі 

реального часу та повну прозорість робочих процесів. Робочі завдання візуально 
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представлені на дошці Kanban, що дозволяє учасникам команди бачити стан 

кожного завдання у будь-який час. 

Робота kanban-команд будується навколо kanban-дошки, яка 

використовується для візуалізації та оптимізації робочого процесу. Хоча деякі 

команди віддають перевагу реальним дошкам, віртуальні дошки давно стали 

обов'язковою функцією будь-якого інструменту agile-розробки ПЗ: з ними 

простіше відстежити процеси, організувати спільну роботу та доступ з різних 

місць. 

Дошки потрібні, щоб візуалізувати роботу команди, стандартизувати 

процес, а також знайти та усунути блокери та залежності. І не важливо, в якій 

формі вони представлені — у фізичній чи цифровій. На стандартній Kanban-дошці 

процес складається із трьох кроків: «Заплановано», «У роботі» та «Зроблено». 

Однак дошку можна налаштувати відповідно до процесу, прийнятого в тій чи 

іншій команді, залежно від її розмірів, структури та цілей. 

Методологія Kanban заснована на повній прозорості роботи та обговоренні 

продуктивності в режимі реального часу. Тому дошка Kanban має стати єдиним 

джерелом інформації про роботу команди. 

Переваги Kanban 

На сьогоднішній день Kanban – одна з найпопулярніших методологій 

розробки програмного забезпечення, що використовуються agile-командами. 

Kanban надає командам будь-яких розмірів ряд додаткових переваг щодо 

планування завдань та забезпечення продуктивності. 

Гнучкість планування. 

Kanban-команда концентрується лише на поточній роботі. Після завершення 

робочого завдання команда забирає наступне завдання з верху беклогу. Власник 

продукту може змінювати пріоритет завдань у белогу, не заважаючи роботі 

команди, оскільки зміни відбуваються за межами поточних робочих завдань. 

Якщо власник продукту стежить, щоб нагорі бэклога були найважливіші робочі 

завдання, команда розробників гарантовано постачатиме максимально цінний 
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продукт бізнесу. Таким чином, потреби в спринтах фіксованої тривалості, що 

використовуються в методиці Scrum, просто немає. 

Скорочення часу циклу. 

Тривалість циклу – ключовий показник для Kanban-команд. Під тривалістю 

циклу розуміється час проходження робочим завданням життєвого циклу, від 

початку роботи над завданням до її постачання. Оптимізувавши тривалість циклу, 

у майбутньому команда зможе з упевненістю передбачати термін постачання 

завдань. 

Менше вузьких місць. 

Багатозадачність вбиває ефективність. Чим більше незавершених завдань, 

тим частіше доводиться перемикатися між ними, а це впливає на терміни їх 

завершення. Тому ключовий принцип Kanban полягає у обмеженні обсягу 

незавершеної роботи (WIP). Ліміти незавершеної роботи дозволяють швидко 

знаходити в роботі команди вузькі та проблемні місця, спричинені нестачею 

уваги, людей чи навичок. 

Наглядність. 

Однією з основних цінностей є гранична увага до підвищення ефективності 

команди з кожною робочою ітерацією. Графіки – це візуальний засіб, що дозволяє 

командам не зупинятися на досягнутому. Якщо всі команди мають доступ до 

даних, простіше помітити (і усунути) вузькі місця в процесі. Kanban-команди 

часто використовують два загальні звіти: графіки управління та сукупного потоку. 

 

2.2. Програмні засоби для підготовки наповнення веб-сайту 

 

В такому виданні, як інтернет-магазин, ілюстративний матеріал займає 

велику частину та відіграє важливу роль, оскільки для полегшення засвоєння 

текстовий матеріал має підкріплюватись ілюстративним, він є засобом 

зацікавлення читачів і додатковим довідковим матеріалом. Тому ілюстрації 

виконують у високій якості та додають у текст зберігаючи умов балансу 

композицій. Хоч у сучасних програмах верстки та редагування тексту існує 
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широкий функціонал по роботі з графікою, для підготовки зображень зазвичай 

використовують графічні редактори. Вони мають більш гнучку систему 

налаштувань, можливість працювати з різною глибиною кольору, режимами 

змішування та кольоровими моделями. Для підготовки графічного матеріалу та 

обробки зображень було використано Adobe Photoshop СС. 

Adobe Photoshop СС – це графічний редактор, який був розроблений для того, 

щоб працювати з зображеннями і фотографіями, дана програма не тільки дозволяє 

створювати новий образ, а й істотно поліпшити якість зображень [9].  

Творці Adobe Photoshop зробили користувацький інтерфейс, інтуїтивним 

простим і зрозумілим для користувачів, що сприяє збільшенню продуктивності і 

легкий в освоєнні основних функцій. Даний редактор зображень являє собою свого 

роду цифровою лабораторією з обробки фотографій. В нього можна імпортувати 

різні графічні файли й редагувати різноманітні типи цифрових даних в тому числі 

створені самим фотошопом, а також об’єкти, що було отримано в процесі 

сканування, тобто звичайні фотознімки, конвертовані в цифровий формат для 

подальшої обробки. 

Adobe Photoshop є потужним додатком, не тільки для обробки графічних 

елементів, а й для створення зображень (рис. 2.33). За допомогою набору 

інструментів, таких як кисть (Paintbrush), аэрограф (Airbrush), перо (Pen) і олівець 

(Pencil), можна створювати й розфарбовувати різні зображення. Якщо потрібно 

використати художні кисті, то їх можна завантажити окремо, або створити самому 

з виділених фрагментів.  

Цей широкий інструментарій дає можливість редагувати цілий ряд 

параметрів: ширину кісті, розмиття (Blur), жорсткість пензла. 

Максимальну перевагу фото-редактору надає можливість використання 

шарів, цей інструмент являє собою основу редагування. Принц шарів дозволяє 

групувати кілька графічних елементів і створювати монтажі. Шари дають змогу 

редагувати один об’єкт, або малювати на ньому при цьому не впливаючи на інший.  

Кожен професіонал під час роботи створює велику кількість шарів проводячи 

редагування над однією частиною при цьому не впливаючи на інші. Кожен із шарів 
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є незалежним від інших, це дає змогу налаштовувати ефекти поєднання шарів та 

можливість змінювати ступінь прозорості. 

 

 
 

Рис. 2.3. Логотип програми Adobe Photoshop 
 
 

На сьогоднішній день вважається одним із головних засобів дизайнерів у 

створенні як контенту для веб-сторінок, так і для виготовлення поліграфічної 

продукції. Наприклад створення візитівок, або обкладинок для брошурованих 

видань. 

Зазвичай його використовують технічні редактори, веб-дизайнери, 

художники, 2D митці, а також фотографи за його великий інструментарій та 

зручний експорт у багатьох форматах та із гнучкими налаштуваннями вихідного 

файлу та його якості. 

Adobe Photoshop був в першу чергу розроблений, як редактор зображень для 

використання у видавничих цілях, проте на сьогодні її найчастіше використовують 

в багатьох областях:  

– для редагування зображень, комбінування елементів, або додавання нових 

намальованих елементів; 

– в фотографії, оскільки дає можливість якісно та ретельно корегувати 

фотоматеріали;  
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– у веб-дизайні, оскільки має не тільки растрові (хоча і вважається растровим 

редактором), а також і інструменти створення векторних фігур та елементів, що 

дозволяє розробляти дизайн веб-сторінки комплексно в одній програмі.  

Adobe Photoshop є популярним серед цифрових художників через зручну 

роботу з шарами, велике різноманіття пензлів, а також функцій для створювання та 

генерації власних пензлів. А також завдяки режимам змішування.  

3д-художники часто використовують Adobe Photoshop для створення текстур 

для тривимірних моделей, розгорток моделей та карт нормалей. Photoshop також є 

дуже популярним програмним забезпеченням в колах розробників комп'ютерних 

ігор. Інтерфейс програми наведено на рис. 2.3. 

Основний формат Photoshop, .PSD, може бути експортований і імпортований 

всіма програмними продуктами, переліченими вище.  

Photoshop підтримує такі колірні (в самій програмі названі режимами 

зображення): 

– RGB; 

– багатоканальні (Multichannel); 

– LAB; 

– в градаціях сірого; 

– Duotone; 

– CMYK; 

– чорно-білі; 

– з 256-колірної палітрою (Indexed) [9]. 

Підтримується обробка зображень, з глибиною кольору 8 біт (256 градацій на 

один канал), 16 біт (використовується 15 бітів плюс один рівень, тобто 32769 

рівнів) і 32 біт (використовуються числа одинарної точності з плаваючою комою). 

Можливе збереження у файлі додаткових елементів, як то: направляючих (Guide), 

каналів (наприклад, каналу прозорості – Alpha channel), шляхів обтравки 

(Clipping path), шарів, що містять векторні і текстові об'єкти. Файл може включати 

колірні профілі (ICC), функції перетворення кольору (transfe functions). 

Допускаються неквадратні пікселі (Pixel Aspect Ratio) [8]. 
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Рис. 2.4. Користувацький інтерфейс програми Adobe Photoshop 

 

Всі фотографії для порадника, а також інші графічні елементи були 

підготовленні та створенні використовуючи Adobe Photoshop СС відштовхуючись 

від таких позитивних рис, як: 

– широкий інструментій та великий спектр різноманітних функцій; 

– можливість редагувати імпортовані фотографії і крім того створювати, або 

малювати власний ілюстративний матеріал; 

– сучасний та простий інтерфейс; 

– підтримка багатьма іншими програмами формату .psd; 

– швидке кадрування та зміна нахилу зображення; 

– редагування зображень без втрати чіткості. 

 

2.3. Програмне забезпечення для розробки веб-сайту 

 

HTML (з англійської мови HyperText Markup Language) — це 

комп’ютеризована мова гіпертекстової розмітки інтернет сторінки. Її 

використовують в цілях надання  браузеру інформації та поняття, як саме потрібно 

відображати написаний сайт. 
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Можливості HTML 

Мова складається з тегів - це своєрідні команди, які перетворюються на 

візуальні об"єкти в браузері користувача. Наприклад, <img> тег використовується 

для розміщення зображень на сторінці. Він має обов"язковий атрибут src, в якому 

вказується посилання на файл. 

Простими словами, HTML це каркас сайту. У ньому можуть бути прописані: 

 посилання; 

 таблиці; 

 зображення; 

 блоки; 

 абзаци; 

 форми; 

 заголовки тощо. 

Також є обмежені можливості щодо зміни зовнішнього вигляду: 

 змінити колір; 

 вказати фонове зображення; 

 змінити шрифт; 

 зробити текст жирним, курсивним, підкресленим, закресленим тощо. 

Наразі випущено п'ять версій HTML. Як результат, код інтерпретується по-

різному не лише на різних пристроях, а й у різних браузерах. Це не погано, тому 

що вимоги відрізняються: користувач, що заходить на сайт з телефону, готовий до 

обмеженого функціоналу та мінімалістичного дизайну, а власник ПК найчастіше 

хоче більшого. 

У п'ятій редакції HTML став трохи незалежнішим від інших мов. Раніше 

перевірка правильного заповнення форм була лише на JS, а тепер частину завдань 

можна перекласти на HTML. 

Наприклад, можна вказати тип даних, які потрібно вводити в поле. Якщо 

користувач спробує ввести щось не те, він не вийде. Самі ж поля стали 
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дружелюбнішими: користувач може вибрати дату, час і навіть колір, може вказати 

число з інтервалу, коректну адресу електронної пошти або посилання на сайті. 

З'явився вбудований плеєр – тепер не потрібно підключати Adobe Flash 

Player чи інші плагіни. Візуальна частина перетягування елементів тепер 

реалізується на HTML та CSS, якщо додати атрибут draggable. 

Для створення повноцінної сторінки все ще потрібно підключити таблицю 

стилів CSS та мову скриптів JavaScript. У CSS прописуються відступи, 

вирівнювання, позиціонування, прозорість, межі, тіні та багато іншого. Можна 

навіть вказати стилі для різних станів елемента, наприклад, поміняти фон кнопки 

при наведенні. 

Робота з діями користувачів поки що в основному реалізується на JS. 

Атрибут draggable хоч і створює видимість перетягування, але подія повинна 

оброблятися на JavaScript. HTML дозволяє обмінюватися даними з іншими 

сторінками, але щоб їх обробити, знадобиться PHP. 

Поки HTML прагне прискорити розробку і знизити навантаження на 

браузер, але без інших мов йому поки не обійтися, як і при використанні 

гіпертекстової розмітки не можливо обійтись без мов програмування. Приклад 

веб-сайту та фрагменту коду зображено на рис. 2.5 

 

Рис. 2.5. Приклад коду на HTML 
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CSS (Cascading Style Sheets, каскадні таблиці стилів) – мова опису 

зовнішнього вигляду HTML-документа. Це одна з базових технологій у сучасному 

інтернеті. Майже жоден сайт не обходиться без CSS, тому HTML і CSS діють у 

єдиній звязці. 

Каскадні таблиці стилів працюють з HTML, але це зовсім інша мова. HTML 

структурує документ і впорядковує інформацію, а CSS взаємодіє з браузером, щоб 

надати документ оформлення.  

 

 

Рис. 2.6. Приклад оформлення стилів 

 

На мові HTML ми створюємо розмічений текст — документ із 

гіперпосиланнями, таблицями, маркованими списками, різними зображеннями 

шрифтів, заголовками, підзаголовками тощо. Отримуємо «простирадло» тексту з 

таблицями та ілюстраціями. Інтернет винайшли вчені, і для них такий стан речей 

був прийнятним. Але все змінилося, коли WWW пішов у маси та свої сторінки 

почали створювати прості користувачі, які хотіли індивідуальності та 

самовираження, а також комерційні компанії зі своїми корпоративними 

стандартами оформлення. Загалом веб-сторінкам знадобилося індивідуальне 

оформлення: стиль. 
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Тому беремо HTML-основу і підключаємо до неї стиль CSS. За допомогою 

CSS красиво оформляємо існуючий текст, тобто прописуємо унікальні 

властивості елементів HTML. 

У таблиці стилів ми прописуємо стилі (правила) оформлення. Кожне 

правило складається з селектора та блоку оголошень. Селектор визначає, які 

частини документа поширюється правило. Блок оголошень розміщується у 

фігурних дужках і складається з одного або більше оголошень, розділених 

крапкою з комою. Насправді, це дуже просто. Ось як виглядає найпростіше 

правило з двома властивостями для двох селекторів у таблиці стилів. 

Таблицю стилів можна зберігати в окремому файлі .css та використовувати 

для багатьох сторінок. Або прописати стилі у коді HTML-сторінки, обрамивши 

тегами < style> . 

Таблицю стилів можна зберігати в окремому файлі .css та використовувати 

для багатьох сторінок. Або прописати стилі у коді HTML-сторінки, обрамивши 

тегами < style> . 

Ми розібралися, що робить CSS. Проте професійна робота з цією мовою на 

великих кодових базах неможлива без спеціального інструментарію та стандартів 

написання CSS, щоб код був підтримуваним та його могли використовувати у 

колективній роботі. Такі рекомендації щодо написання називаються 

методологіями CSS. 

Немає однієї загальноприйнятої методології CSS. Їх кілька, а згодом 

можлива поява нових. Коли ви освоїте саму мову, то почнете розбиратися в 

методологіях — і перед вами відкриється зовсім новий світ, в якому вирує життя, 

вирують обговорення на форумах, стикаються непримиренні точки зору, 

народжуються і вмирають, схожі на релігійні культи, нові методології. 

Наприклад, останні кілька років зявилися і набрали сили дві: Atomic CSS 

(Functional CSS) і CSS в JS. Перша базується на ідеї створення маленьких 

вузькоспеціалізованих класів з назвами, що базуються на візуальній функції, а 

друга — на визначенні стилів CSS не в окремій таблиці стилів, а всередині 
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кожного компонента. На рис. 2.7. зображено фрагменти коду із застосуваннями 

каскадних таблиць стилів та без. 

 

 

 

Рис. 2.7. HTML-документ без оформлення CSS (ліворуч) та з 

оформленням CSS (праворуч) 

 

Порівняння мов-программування для веб-сайтів  

JavaScript. Одна з найпоширеніших мов. Часто програмісти-початківці 

плутають Java і JavaScript. Незважаючи на співзвучну назву, це дві абсолютно 

різні мови. Область його застосування велика і майже безмежна. На JavaScript 

пишуть серверні, мобільні та комп"ютерні програми. Будь-який браузер та будь-

яка операційна система добре знайома з JavaScript. Всі сценарії виконуються 
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безпосередньо в браузері пристрою, користувачеві не потрібно робити будь-які 

дії. У більшості випадків він використовується для створення простих анімацій, 

скриптів та об"єктів інтерфейсу користувача. 

PHP 

Головна перевага PHP – код мови не конфліктує з HTML версткою і може 

використовуватись одночасно для розмітки зовнішнього вигляду сторінки за 

допомогою HTML-тегів та функціоналу сторінки php-частиною. Він легкий у 

освоєнні практично на всіх етапах вивчення. Відрізняється розвиненою 

підтримкою даних, підходить під апаратні платформи та відомі ОС. Ця мова 

програмування призначена спеціально для роботи на стороні сервера. Бібліотека 

мови підходить для завдань, які багаторазово під час розробки сайту. 

Python 

Ця мова багато фахівців вважають ідеальною в DataScience (методика 

аналізу даних з використанням машинного навчання та штучного інтелекту). 

Одним із головних плюсів Python вважається його простота. За наявності бажання, 

з його особливостями та тонкощами програмування зможе розібратися кожен 

охочий. До того ж Python сприяє економії часу програміста, тому що пропонує 

велику кількість спеціальних бібліотек з готовими програмними конструкціями. 

Можна відзначити і недоліки: 

У програміста з"являється звичка простоти. Працюючи з Python, фахівець 

починає шукати таку саму лаконічність в інших мовах, але не знаходить.Низька 

швидкість. Це мова, що інтерпретується, що означає виконання коду рядково, це 

призводить до втрати часу. Втім, у багатьох проектах подібна особливість Python 

не приносить дискомфорту і не є критичною, оскільки різниця не помітна для ока 

користувача. Але вже це не можна сказати щодо великих проектів із величезною 

базою даних. Різниця буде відчутною.Динамічна типізація. Програміст може 

писати коротко, не оголошувати тип змінної. Час економиться, але це призводить 

до появи помилок. Тому часто доводиться робити додаткові перевірки.Багато 

фахівців використовують Python через його гнучкість. Легко працює на серверах 

під керуванням Linux та Windows. 
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Ruby 

Основне призначення Ruby – формувати та програмувати сайти, а також 

мобільні програми. Навколо мови Ruby склалася думка про його повільність і 

неможливість масштабувати великі проекти. На самому початку існування в плані 

продуктивності Ruby дійсно поступався PHP та Python. Однак численні оновлення 

мови докорінно виправили ситуацію, прийдешні апгрейди мають принести й інші 

зміни – можливість роботи з паралельними потоками. Повільність роботи 

сучасного додатку на Ruby повністю залежить від можливостей програміста та 

правильності побудови архітектури. З переваг можна відзначити легкість 

вивчення мови фахівцем-початківцем, часто його використовують завдяки 

простим методам запису. 

С# 

Мова програмування C# перейняв багато від Java та C++. Більше половини 

його синтаксичних можливостей ідентичні з Java. Спочатку використовувався як 

створення веб-сайтів. Зазначимо, що сьогодні C# активно розвивається, виходять 

оновлення та доповнення, з"явилися асинхронні методи, динамічні зв"язування. 

Якщо порівнювати його з іншими популярними мовами, можна відзначити 

відносну молодість C#: його перша версія з"явилася 2002 року. 

Perl 

Мови програмування для веб-розробки важко уявити без Perl. У самих 

джерелах виникнення, Perl призначався для позбавлення необхідності написання 

різних програм і сценаріїв різними мовами, поєднуючи можливості системного 

адміністрування та обробки документів в єдине мовне середовище. На даний 

момент Perl активно використовується при написанні інтерактивних додатків, 

адмініструванні серверів і адаптований до всіх популярних платформ - Windows, 

Mac та інші. 

Легко виділити основні переваги Perl: 

 наявність безлічі готових бібліотек; 

 простота обробки великого обсягу даних; 

 крос-платформність; 
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 підтримка роботи з регулярними виразами; 

 вільний синтаксис. 

Але з переваг утворюються невеликі вади. Наявність великої кількості 

бібліотек ускладнюють пошук одного конкретного модуля, необхідного 

програмісту, що може гальмувати процес роботи. 

SQL 

Мова SQL це основа багатьох СУБД (система управління базами даних), він 

відповідає за структурування, запис та читання даних з диска. Вважається 

важливою частиною програмування. Використовується як програмістами, а й 

адмінами БД. Це перша і поки що основна мова для роботи з БД, що набула 

повсюдного поширення. 

Але SQL відрізняється деякими недоліками. Насамперед це складність. 

Мова замислювалася як засіб роботи кінцевого користувача, але стала настільки 

непростою, що перетворилася на інструмент, що використовується сьогодні хіба 

що програмістами. Фахівець обов"язково повинен знати SQL, якщо у веб-розробці 

використовується будь-яка з баз даних – MySQL, Oracle. Уміння працювати з SQL 

зазвичай відрізняє професіонала від дилетанта. 

 

Таблиця 2.1 

Порівняння мов програмування для веб-розробки 

Мова Функціональна Логічна Процедурна 

Обьекто-

орієнтована 

JavaScript + + + - 

PHP  - + + 

Python  - + + 

Ruby - - + + 

С# - - + + 

Perl  + + + 

Java - - + + 

SQL + + + - 

 

CMS системи 

CMS (Content Management System) - це система управління контентом сайту. 

На професійному жаргоні CMS ще називають "движок сайту". За даними 
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агентства W3Techs, на CMS працює більше половини сайтів в інтернеті. Приклади 

CMS: WordPress, Joomla! OpenCart. 

Хоч би яку CMS ви обрали, працювати над сайтом будете в спеціальному 

особистому кабінеті — панелі управління. Іноді це місце також називають 

адмінкою чи консоллю. 

У плані дизайну ви зможете встановити на сайт готовий шаблон і 

налаштувати окремі його елементи прямо в панелі керування CMS: шрифти, 

кольори, зображення, логотип, кнопки, посилання. Можливості з налаштування 

відрізнятимуться залежно від шаблону 

Деякі CMS, крім шаблонів, підтримують конструктори сторінок, за 

допомогою яких можна вручну збирати сторінки у візуальному редакторі. 

Подібно до того, як створюються презентації в PowerPoint або Google 

Презентаціях. 

У плані функціоналу сайту відразу після встановлення CMS на сайті буде 

необхідний мінімум, але функції, що відсутні, зазвичай можна підключити 

окремо. Це робиться за допомогою додатків. Їх ще називають розширеннями, 

плагінами чи модулями. З їх допомогою на сайт можна додати, наприклад, 

функціонал інтернет-магазину, контактну форму, спливаюче вікно, форму 

підписки на розсилку, онлайн-чат, популярний у вашому регіоні метод оплати або 

доставки. 

Як і у випадку з шаблонами, доповнення теж бувають платними та 

безкоштовними, а знайти їх можна або в окремому розділі консолі, або на 

тематичних сайтах типу CodeCanyon. 

Переваги CMS: 

 можна створити сайт самостійно та за короткий проміжок часу; 

 не потрібно розбиратися в дизайні та програмуванні; 

 розробка сайту коштуватиме дешевше; 

 зручно керувати вмістом сайт. 
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Недоліки CMS: 

 слід стежити за оновленнями та сумісністю нових версій із 

доповненнями; 

 продуктивність зазвичай знижується, якщо на сайті є багато доповнень; 

 не весь функціонал вдасться реалізувати; 

 не підходять для нетипових завдань. 

Види CMS 

Всі системи керування вмістом можна умовно розділити на чотири види: з 

відкритим кодом, коробкові, самописні та фреймворки. Коротко розберемося, чим 

CMS різних видів відрізняються один від одного. 

CMS з відкритим кодом 

Відкритий код означає, що двигун може модифікувати будь-хто. Завдяки 

цьому в таких CMS регулярно з'являються нові доповнення та теми, а також 

швидше знаходять та усувають уразливості. Це одна з основних причин, через яку 

WordPress став таким популярним двигуном. Популярні CMS з відкритим кодом: 

WordPress, OpenCart, Joomla!, Drupal, Magento, PrestaShop. 

Коробочні CMS 

По суті такі двигуни відрізняються тільки тим, що у них закритий код, а 

значить внести зміни в двигун можуть тільки офіційні розробники. Це не означає, 

що такі CMS системи менш безпечні або у них гірший функціонал, але кількість 

тем та доповнень зазвичай дійсно менша. Популярні CMS із коробки: Tilda, Wix, 

SitePro, Shopify, Squarespace. 

Самописні CMS 

Такі двигуни розробляють на замовлення під конкретний проект. Їх 

функціонал не такий широкий, як у коробкових CMS або CMS з відкритим кодом, 

але максимально відповідає поставленим завданням і не містить зайвих 

інструментів. Єдине, при необхідності розширити функціонал або закрити 

вразливості, доведеться звертатися до розробника движка або шукати спеціаліста, 

який з нуля розбиратиметься в коді, а це гроші і час. Цікаво описав досвід та 

доцільність розробки власної CMS користувач Хабрахабра. 
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Фреймворки 

Фреймворк це надбудова над мовою програмування; набір бібліотек, за 

допомогою яких можна створити сайт для будь-яких завдань. Розробка сайту на 

фреймворку вимагатиме більше грошей і часу, а крім сайту знадобиться окремо 

розробляти панель управління сайтом, а це ще один сайт. Але так ви зможете 

реалізувати будь-який функціонал, який вам потрібен. Тобто для нетипових 

проектів такий спосіб буде якраз. Плюс продуктивність у добре зробленого сайту 

на фреймворку буде вищою. Популярні фреймворки: Laravel, Ruby on Rails, 

Django. 

 

Висновки до розділу 

 

У другому розділі було розглянуто методології розробки веб-продуктів. 

Було проведено аналіз різних підходів, як класичні (традиційні) так і більш гнучкі 

та сучасні. На основі порівняльного аналізу було обрано методологію Kanban та 

систему для управління проєктом "Monday". 

Також другому розділі було розглянуто різні програмні засоби для 

підготовки матеріали, а саме набір текстової інформації, обробка фотографій 

підготовка ілюстрація та створення графіків. Було проаналізовано різні редактори 

та вибір програмного забезпечення для веб-сайту.  

Для створення оригінал-макету було обрано таке програмне забезпечення:  

– Microsoft Office Word 2010 – для редагування тексту та підготовки 

інформації. 

– Adobe Photoshop CC для обробки фотографій та підготовки зображень. 

– Adobe Illustrator CC для підготовки векторних ілюстрацій. 

Опрацювання структури веб-сайту відбувалося онлайн додатку Miro, який 

виконує функцію онлайн дошки з картками та іншими інструментами для 

редагування.  

Дизайн сторінок та макетування здійснювалось у графічному редакторі 

Figma, який дозволяє одночасно багатьом дизайнерам працювати над проєктом, а 
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також створювати зручні набори для дизайну та стилі, які потім можна 

застосувати до будь-якого елементу. 

Для виконання дипломного проєкту було обрано сучасне програмне 

забезпечення, за допомогою якого можна виконувати повний цикл розробки веб-

систем та інтернет магазинів. Верстка виконувалась за допомогою таких 

інструментів, як HTML5 та CSS. Програмування веб-сайту відбувалось завдяки 

мові JavaScript, за базу даних відповідає MySQL.  

У якості CMS було використано fdforge, як сучасну систему, яка дозволяє 

швидко і зручно наповнювати сторінки контентов (фотографіями, текстом, видео, 

або іллюстраціями), а також створювати та налаштовувати типові сторінки, у 

випадку з веб-сайтом інтернет магазином "restyleme" це сторінки колекцій, 

категорії, субкатегорії, а також різні акційні пропозиції. У системі управліні 

контентом було створено набір типових блоків та сторінок у розділі "кастомні 

сущності", через які у майбутньому будь-яка людина на посаді контент-

менеджеру зможе навчитися створювати сторінки, категорії та налаштовувати їх. 

А також вносити зміни в старі категорії. Окрім того, в системі управління 

контентом знаходятся ще й всі строки (строкові зміні, які відображаются 

користувачеві.  
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РОЗДІЛ 3 

РОЗРОБКА ВЕБ-САЙТУ ІНТЕРНЕТ МАГАЗИНУ БРЕНДОВОГО ОДЯГУ 

"RESTYLEME" 

 

 

3.1. Основні характеристики та дизайнерські рішення веб-сайту інтернет 

магазину брендового одягу "Restyleme" 

 

Під час дослідження та відштовхуючись від сьогоденних тенденцій, за 

основу було обрано мобільну версію сайту так як відомо, що на сьогоднішній день 

найбільше користувачів інтернет-магазину використовують саме мобільні пристрої 

(рис. 3.1). 

 

 
 
Рис. 3.1 Статистика відвідувань інтернет-магазинів за використаним пристроями 

(телефон 58%, комп’ютер 33% та планшети 9%)  
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В структуру веб-сайту входять такі категорії сторінок:  

– Передмова. 

Весь текст було підготовлено у текстовому редакторі Microsoft Office Word, 

оскільки весь текст не зручно вміщувати в текстові фрейми у програмі для 

автоматизованої верстки. 

Для основного тексту використовувався шрифт Montserrat (рис. 3.2). Це 

гротескний шрифт, для веб-сайту було обрано саме гротеск для того, щоб зробити 

текст "легшим", оскільки засічки, візуально займають зайвий простір у композиції 

та роблять текст "важчим". Враховуючи те, що основний напрямок веб-сайту це 

філософія свідомого користування, що безперечно є молодіжним трендом — то 

шрифт без засічок також допомогає зробити сайт більш сучаним. А також, 

використовуючи гротескні шрифти, можна зробити композицію легшою. 

 

 
 

 
Рис. 3.2. Приклад накреслення шрифту Montserrat 
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Також важливим фактор є основна кольорова тема інтернет-магазину. Для 

зручності та читабельності текст, як і в більшості електронних видань, 

використовує контраст "чорне і біле", для того, щоб не відволікати читача та не 

змішуватись із зображенням, кольорові елементи використовувались в основному 

в банерах. В основному кольори зустрічаються на банерах у якості фону, для того 

щоб виділяти колекції, пости та акції використовуючи контраст за кольором 

(рис. 3.3). 

 

 

 

Рис. 3.3. Застосування контрасту кольорових плям у банерах веб-сайту 
 

Кнопки є також важливим елементом кожного веб-сайту, не дивлячись на те, 

що вони є одними з найменьших елементів веб-сайту. Більшість кнопок можна 
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віднести до категорії "Call-to-action" тобто "призив до дії", їх намагаються виділити 

сильніше за інші. Всі кнопки на веб-сайті "Restyleme" є прямокутними з гострими 

кутами (рис. 3.4). Такі кути означають солідність та сталість бренду, ми цінуємо 

традиції, несемо у собі вишуканість та розкіш.  

 

 

 

Рис. 3.4. Набір кнопок, який використовується на сайті інтернет магазину 
"Restyleme" 

 
До так званого "UI kit" (набір елементів для користувацього інтерфейсу) 

також можна віднести піктограми. Для того, щоб користувач зміг сфокусувати 

всю увагу на інформації та товарах розміщенних на сайті, весь веб-сайт має 

виглядати цілісно. Це ж стосується і піктограм (не великих зображень, які 

використовуються найчастіше на кнопках, або замість тексту у деяких місцях. Для 

того, щоб вони виглядали максимально цілісно — беруть набори з піктограмами 
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в одній стилістиці. Для сайту рестайлмі було обрано піктограми створені у 

популярному стилі "Line art" (рис. 3.5) 

 

 
 

Рис. 3.5. Набір піктограм 
 

Аналогічним чином мають бути пропрацьовано форми на веб-сторінці. 

Оскільки саме вони є проміжною ланкую в процесі передачі інформації від 

користувача до веб-сайту. Їх значущість збільшує те, що через форми користувач 

зазвичай передає особисту інформацію, а саме:  

 ПІБ, 

 Паспортні дані, 

 Дані кредитної карти, 

 Адреса проживання, 

 Вік, 

 Негативний досвід роботи із сайтом, 
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 Інформацію про товар, який він збирається виставити на продаж 

Тому форми мають аналогічно до попередніх елементів, не відволікати 

користувачів та викликати довіру. Важливим елементом форми на сьогоднішній 

день являється "плейс холдер" — це текст, який автоматично набрано у полі 

форми. Він підсказує користувачеві яку саме інформацію та у якому форматі 

потрібне внести до форми. Набір різних форм, які можна у подальшому 

використовувати на сайті "рестайлмі" продемонстровано на рис. 3.6. 

 

 

  

Рис. 3.6. Набір форм для сайту "Restyleme" 
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Обробка та розташування рисунків та фотографій є одним із найважливіших 

процесів під час верстки макету. Під час розміщення ілюстрацій завжди потрібно 

перевіряти, чи доцільно її розміщувати саме в цьому місці і як це вплине на 

сприйняття інформації, або балансу композиції в цілому [18]. Під час створення 

порадника користувались наступники принципами верстки: 

– композиційний баланс. 

– уніфікований стиль; 

– гармонія між елементами верстки; 

– послідовність згідно зі структурою; 

– використання однієї колірної гамми; 

– контраст елементів. 

Баланс композиції є дуже важливим чинником при створенні макету, хоча 

може здаватися, що він не впливає на сприйняття інформації (рис. 3.6). Але, ми не 

задумуючись зчитуємо не тільки текстову та графічну інформацію, а ще й такі 

показники, як баланс композиції. Гарно збалансована композиція допоможе 

користувачу легше орієнтуватися на веб-сайті, і навпаки, якщо баланс порушено – 

око буде подразнюватись і текст буде важче сприйматись. Не кажучи вже про 

перше враження, яке такий веб-сайт створить.  

Іноді баланс композиції навмисно порушується, оскільки це також 

інструмент для того, об викликати певні емоції у відвідувачів веб-сайту. Або 

направляти та утримувати погляд користувача у певній області веб-сайту. Оскільки 

погляд буде направлений в ту частину, яка вважається композиційно "важчаю". 

Єдність стилю, саме ця характеристика є одна з основних при створенні 

видань. Якщо використовувати всюди різні стилі, це буде заважати сприймати 

інформацію та структурувати знання під час засвоєння. Оскільки мозок 

запам’ятовує інформацію не прямолінійно. За допомогою асоціативного 

запам’ятовування інформація прив’язується до певних зображень, моментів та 

інших структурних елементів [6]. 
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Рис. 3.7. Приклад композиційного балансу на головній сторінці  

 
 

Контраст елементів також є важливим засобом при створенні видання, він 

сприяє запам’ятовуванні інформації через різкі асоціації певних фрагментів текст 

із графічним оформленням, або просто порівнюючи з іншими елементами.  

Основними інструментами тут є: 

– розмір елементів; 

– контраст кольорового насичення; 

– контраст за кольором; 
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– контраст світлого і темного; 

– контраст холодного і теплого; 

– контраст додаткових кольорів; 

– симультанний контраст; 

– контраст по площі колірних плям. 

Приклад виділення певних фрагментів тексту для привертання уваги, а також 

для сприйняття асоціативного запам’ятовування та спрощення процесу пошуку 

важливої інформації наведено на рис. 3.8. 

 

 
 

Рис. 3.8. Використання контрасту кольорових плям для виділення певної 
інформації 

 
Кращі колірні поєднання виходять з тих кольорів, які гармоніюють між 

собою. Для досягнення гармонії між кольорами використовують кольорове коло 

Іттана, кольори із сегментів кола, розташованих по сусідству їх називають 

аналогічними кольорами (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Кольорове коло за Йоганесом Іттеном 

 

Використовуючи цей інструмент, можна з легкістю виявити гармонійні 

комбінації з різними властивостями. Наприклад, поєднання кольорів жовтого із 

зеленим сприймається, як більш спокійне, а використання комбінації кольорів 

рожевого із сусіднім помаранчевим – сильне та яскраве насичення. Основні 

кольорові схеми зображено на рис. 3.10. 

 

 
 

Рис. 3.10. Основні колірні схеми 
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3.2. Структура та складові елементи інтернет магазину  
 

Структура інтернет-магазину — це сукупність сторінок, різних елементів, 

деталей і блоків, розташованих певним чином. Логіка — ось на що треба спиратися 

при плануванні структури. Магазин повинен бути інтуїтивно зрозумілим і зручним.  

Визначена структура вибудовується на сайті для того, щоб: 

1. Користувачеві відразу було зрозуміло, де шукати те, що йому потрібно. 

2. Він вивчав різні розділи інтернет-магазину, маючи можливість 

переміщатися між ними, не плутаючись. 

3. Покупець міг спокійно вибрати потрібний йому товар, покласти його в 

кошик, оформити покупку або повернутися до вибору — і все це в комфортному 

режимі, не вирішуючи складні головоломки, придуманих розробником інтернет-

магазину. 

4. Власник міг займатися просуванням сайту в пошукових системах за 

ключовими словами. 

5. Користувач захотів зробити покупку в інтернет-магазині. 

Якщо структура інтернет-магазину незручна й незрозуміла покупцеві, він, 

ймовірно, не затримається на сайті. Сьогодні людям важливо знайти потрібну річ в 

найкоротші терміни і без проблем придбати її — і все це не виходячи з дому. Тому 

потрібно ретельно продумати, як буде виглядати підсумкова версія інтернет-

магазину. Фахівці по створенню сайтів часто пропонують вже готові варіанти 

структури, які пройшли перевірку часом і користувачами. 

Структура інтернет-магазину включає в себе: 

– SEO-структуру (категорії, товари, інформаційні матеріали, виробники); 

– технічну (функціональну) структуру. 

SEO-структура інтернет-магазину. Схема категорій і товарів. 

Розуміння SEO-структури майбутнього магазину вкрай важливо при 

створенні сайту: це один з наріжних каменів його розробки, база, на якій буде 

будуватися вся технічна частина. 
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Як правило, інтернет-магазини мають 5 головних SEO-сторінок: категорії 

товарів, картки товарів, інформаційні сторінки, сторінки виробників (брендів), 

сторінки зі статтями. 

 

 
 

Рис. 3.11. Структура сайту 
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1. Категорії товарів. 

В основному товари в інтернет-магазині поділяються на категорії для 

зручного пошуку і швидкого доступу до потрібної сторінки. 

Наведемо як приклад інтернет-магазин одягу для чоловіків, жінок і дітей. 

Абсолютно очевидно, що є необхідність у створенні трьох головних категорій: одяг 

для чоловіків одяг для жінок одяг для дітей. Користувачу так буде набагато 

простіше зорієнтуватися, де шукати потрібну йому річ 

Ось приблизна схема категорій інтернет-магазину: 

 

 

Рис. 3.12. Категорії  

 

Посилання буде виглядати так: vash-sait.ua/golovna-categoriya-

0/pidcategoriya-1. 

– golovna-categoriy-0 — це правильне посилання при головній категорії; 

– podcategoriya-1 — це правильне посилання для підкатегорії. 

2. Картки товару. 

Картка товару — це сторінка з повним описом конкретного продукту. При 

розробці сайту важливо, щоб посилання на товари не дублювалися. В іншому SEO-

структура цих сторінок проста, немає необхідності ретельно її опрацьовувати. 

Посилання можуть дублюватися у зв’язку з тим, що товар часто відноситься до 

різних категорій та посилань на нього може бути кілька. 
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Наприклад, один і той же товар може бути знайдений в 4 місцях: у головній 

категорії сайту 1, головній категорії сайту 2, підкатегорії 1 (головної категорії 1) і 

в підкатегорії 3 (головної категорії 2). 

Отже, на цей товар будуть вести відразу 4 посилання 

Схема в цьому випадку може бути такою:  

 

 

 

Рис. 3.13. Картка товару  

 

Щоб уникнути дублів посилань, товар відносять до якоїсь однієї головної 

категорії. Всі інші посилання на нього будуть вважатися додатковими. У підсумку 

всі вони будуть активними, однак пошуковики будуть видавати тільки головне 

посилання у файлі sitemap.xml. 

3. Інформаційні сторінки 

Інформаційні сторінки містять текстовий матеріал. В інтернет-магазині це 

можуть бути сторінки «Доставлення», «Оплата», «Повернення», «Інформація для 

покупців» тощо. 

Посилання подібних сторінок містять доменне ім’я і назву самої сторінки: 

vash-domen.ru/oplata. 

4. Сторінка виробників (брендів) 

Такі сторінки містять опис брендів, представлених на сайті. Створювати цю 

категорію має сенс, якщо інтернет-магазин торгує товарами різних виробників. 
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Висновки до розділу 

 

Розроблено максимально зручну та доступну роботу потенційного клієнта, 

доступні та зрозумілі діалогові вікна. Розбиті за категоріями товари, що мають 

докладний опис з ілюстраціями, гнучка можливість пошуку за різними критеріями, 

перегляд «новинок» і товарів, що продаються, залишать у клієнта приємне 

враження. На будь-який товар покупець зможе залишити свій відгук, формуючи 

тим самим додаткову рекламу товару. Використовуваний 128-бітний протокол 

безпеки SSL, надасть впевненості покупцю у збереженні своїх конфіденційних 

даних. 

Різні способи оплати та доставки підійдуть будь-якому клієнту, адже він може 

отримати своє замовлення, не виходячи з дому в обумовлений термін. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У ході виконання випускної кваліфікаційної роботи було проаналізовано 

різноманітні фреймворки, бібліотеки, системи управління контентом, які є 

лідируючими у сфері реалізації комерційних проектів, також отримано досвід у 

програмуванні на HTML5 та CSS, отриманий досвід у верстці. 

На основі отриманих знань за весь час навчання в університеті було створено 

повнофункціональний Інтернет-сайт для підприємства з продажу брендового 

одягу, сайт повністю готовий до застосування. 

Даний сайт орієнтований на широкий спектр застосування в online торгівлі. 

За допомогою даного сайту користувачі зможуть отримувати необхідну 

інформацію щодо продукції компанії. При розміщенні сайту в глобальній мережі 

географія розповсюдження продукції компанії зростає до масштабів усієї України. 

Просування та правильне настроювання сайту в глобальній мережі 

підвищить місце сайту в пошуковій системі і виведе Інтернет-ресурс на перші 

позиції в всіх пошукових системах, що збільшить впізнаваність бренду та прибуток 

ІП [19]. 

Завдяки тому, що сайт написаний на HTML5, він є досить безпечним для 

користувачів та швидким при завантаженні. 

Під час розробки сайту було проаналізовано сучасні webтехнології, що 

дозволяють створювати інтерактивні web-сторінки та доповнення до них. Потужні 

інструменти, які допомогли при створенні сайту.  

Надається можлива подальша співпраця із замовником, вдосконалення та 

розвиток web-сайту – розробка більшої інтерактивності, що оживить сайт та 

підвищить його привабливість. 

Розроблений сайт повністю задовольняє всі вимоги замовника. 

Інтернет-сайт був розміщений у мережі, наповнений, оптимізований та 

просунутий у пошукових системах.  
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