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СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАКИ 

 

API – Application Programming Interface  

CMS – Content Management System  

CSS – Cascading Style Sheets 

HTML – HyperText Markup Language 

HTTP – Hyper Text Transfer Protocol 

JS – Java Script 

PHP – Personal Home Page Tools  

WYSIWYG – What You See Is What You Get 

URL – Uniform Resource Locator 

 

БД – база даних 

ACID – це набір властивостей, що гарантують надійну роботу транзакцій ба-

зи даних: атомарність, узгодженість, ізольованість, довговічність 

ASP.NET – технологія створення веб-застосунків і веб-сервісів  

BOM – специфічна для браузера мова, що стосується всіх об'єктів, які підда-

ються веб-браузеру 

CDN – географічно розподілена мережева інфраструктура, що дозволяє оп-

тимізувати доправлення та розповсюдження контенту кінцевим користува-

чам в мережі Інтернет 

CRUD – 4 базові функції управління даними «створення, зчитування, зміна і 

видалення 

DCL – комп'ютерна мова, також частина SQL, що використовуються в 

комп'ютерних програмах або користувачами баз даних для контролю доступу 

до даних в базах даних  

DDL – це сімейство комп'ютерних мов, що використовуються в комп'ютер-

них програмах або користувачами баз даних для опису структури даних 
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DML – це сімейство комп'ютерних мов, що використовуються в 

комп'ютерних програмах або користувачами баз даних для отримання, встав-

ки, видалення або зміни даних в базах даних  

DOM – специфікація прикладного програмного інтерфейсу для роботи зі 

структурованими документами 

IIS – це набір серверів для декількох служб Інтернету від компанії Майкро-

софт 

MIT – група ліцензій, розроблених Массачусетським технологічним 

інститутом для розповсюдження вільного програмного забезпечення 

MVC – архітектурний шаблон, який використовується під час проектування 

та розробки програмного забезпечення 

MS SQL – система управління базами даних 

MySQL – система керування базами даних (СКБД) з відкритим кодом  

NF – покроковий процес розбиття одного відношення (на практиці: таблиці) 

відповідно до алгоритму нормалізації на декілька відношень на базі функціо-

нальних залежностей 

NET Core – вільне та відкрите програмне забезпечення каркаса веб-

застосунків, з продуктивністю вищою ніж у ASP.NET 

NuGet – це вільна система керування пакунками, розроблена для Microsoft 

development platform 

OpenCart – система керування вмістом з відкритим кодом, призначена для 

створення інтернет-магазинів 

OWIN – визначає стандартний інтерфейс між .NET веб-серверами та веб-

додатками  

SCM – розподілена система керування версіями файлів та спільної роботи. 

SQL – декларативна мова програмування для взаємодії користувача з базами 

даних 

SSMS – система управління базами даних 
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VS – серія продуктів фірми Майкрософт, які включають інтегроване середо-

вище розробки програмного забезпечення та низку інших інструментальних 

засобів 

VS Code – засіб для створення, редагування та зневадження сучасних веб-

застосунків і програм для хмарних систем 

W3C – головна міжнародна організація, що розробляє й впроваджує 

технологічні стандарти для Всесвітнього павутиння 

WP – система керування вмістом з відкритим кодом, яка через свою простоту 

в установленні та використанні широко застосовується для створення 

вебсайтів  
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ВСТУП 

 

На початку нашого століття з’являється потреба у розробці систем ав-

томатизації праці різноманітних галузей. Наприклад, контролю інформації 

або потока контенту. Це стосується також архівації даних, через деякий час 

важливі папери та документи можуть бути зіпсовані або втрачені, але елект-

роні документи не схильні до цього, що є безперечною перевагою. 

Для того щоб уникнути зазначених проблем, були розроблені такі сис-

теми і програми комп’ютеризації та оптимізації виробничих процесів. При-

чини, що спонукають організації впроваджувати інформаційні або CMS-

системи, з одного боку обумовлюються прагненням збільшити продуктив-

ність повсякденних робіт чи усунути їх повторне проведення, а з іншого боку 

бажанням підвищити ефективність управління діяльністю організації за ра-

хунок прийняття оптимальних та раціональних управлінських рішень. 

До основних напрямів автоматизації інформаційної діяльності в різно-

манітних структурах відносять автоматизацію діяльності менеджерів на базі 

комплексних інформаційних систем, які надають допомогу в прийнятті рі-

шень, що дозволяє підвищити рівень організації праці на якісно вищий рі-

вень. Впровадження інформаційних систем дозволяє менеджерам, директо-

рам та іншим отримувати оперативний доступ до інформації, що в подаль-

шому дозволяє ефективно її використовувати для вирішення поставлених за-

дач.  

Задля свого розвитку, а також просування по технологічних сходах ко-

мерційного закладу було вирішено розробити автоматизовану CMS-систему. 

Вона б мала можливість працювати віддалено з базою даних та файловою си-

стемою, також мала змогу трансферувати дані між мікросервісами.  

Завдяки цій системі буде налагоджений комунікативний зв’язок між 

панеллю адміністраторів, сервісом контенту та сайтом інтернет-магазина. 

Цей продукт буде включати в себе систему даних, веб-сервіс, які дозволяють 
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заповнювати та робити всякого роду вибірки із зазначеної системи, а також 

спростити зв’язок операторів з користувачами. 

Програмний додаток повинен забезпечити CRUD-інтерфейс управління 

контентом, крім того необхідно створити роздільні сервіси контроля та спо-

живання даних. Наприкінці роботи будуть отримані: панель адміністратора, 

панель споживача та внутрішня CMS-система. 

Загальні характеристики кваліфікаційної роботи: 

 повний обсяг сторінок пояснювальної записки – 57; 

 кількість рисунків – 20; 

 кількість таблиць – 0; 

 кількість посилань – 12. 
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1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПРОГРАМ АНАЛОГІВ 

1.1 Аналіз предметної області 

 

Основною метою розробки даного проекту було створення самописно-

го двигуна CMS для роботи бази даних з мікросервісами. CMS – це система 

керування контентом, набір скриптів для створення, редагування і 

управління контентом сайту. На професійному жаргоні CMS також назива-

ють «двигун». Прикладами CMS є WordPress, Joomla, OpenCart. 

Якщо раніше більшість сайтів були статичними і вимагали внесення 

правок в їх вміст вручну, зараз динаміка розвитку проектів вимагає 

готовності швидко реагувати на зміни і впроваджувати їх з максимальною 

оперативністю. При цьому не усі користувачі хочуть або можуть собі дозво-

лити звертатися до розробників, особливо якщо сайт вимагає постійної робо-

ти над ним. 

У свою чергу, системи керування контентом дозволяють користувачам, 

які не володіють навичками розробки сайтів і знаннями мов програмування, 

самостійно працювати над створенням і зміною сайту. Тобто, в даному прое-

кті системою CMS є панель адміністратора для додавання, видалення, реда-

гування інформації, яка на кінцевому етапі буде відображатися користуваче-

ві. Мікросервісом виступає безпосередньо сайт, що надає необхідну інфор-

мацію. В даному випадку, предметною областю є управління контентом для 

інтернет магазину меблевої фурнітури. 

Важливо зазначити, що CMS роблять набагато більше, ніж допомага-

ють керувати текстовим та графічним вмістом, що відображається на веб-

сторінках. Вони розвинулися, щоб допомогти розробити вигляд веб-сайтів, 

відстежувати сеанси користувачів, обробляти пошуки, збирати коментарі ві-

двідувачів, форуми хостів та багато іншого. 

Як правило, CMS використовують для таких сайтів: 

 блог, форум (WordPress, phpBB, vBulletin); 

 інтернет магазин (Magento, OpenCart, osCommerce); 
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 соціальні мережі (InstantCMS, Social Engine); 

 персональні сайти (WordPress, Monstra); 

 корпоративні сайти (Joomla, Drupal); 

 портали (DLE, Drupal). 

Проте, більшість CMS можливо гнучко налаштовувати і використову-

вати для розробки сайтів різної спрямованості. Наприклад, найбільш попу-

лярним і універсальним варіантом є WordPress, на якому можливо створити 

практично будь-який проект: від особистого сайту до великого порталу або 

інтернет-магазину. Підсумуємо усі характеристики CMS-систем: 

а) Переваги CMS: 

1) просто та зручно використовувати; 

2) багато функцій за рахунок доповнень, шаблонів, розширень; 

3) сайт можна створити за короткий проміжок часу; 

4) наявність документації. 

б) Недоліки CMS: 

1) не підходять для нетипових завдань; 

2) популярні CMS уразливі; 

3) необхідно стежити за оновленням CMS і сумісністю версій 

доповнень; 

4) підвищене споживання ресурсів, особливо при використанні 

плагінів. 

Принцип роботи CMS полягає у схемі поділу наповнення сайту та його 

дизайну. Користувачеві надається можливість вибрати шаблон – заготовку, 

яка визначає оформлення сторінки. Залишається тільки заповнити його 

інформацією.  

Більшість систем керування вмістом базується на використанні 

візуального редактору (WYSIWYG – з англ. What You See Is What You Get) – 

програми, яка за допомоги інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу дозволяє дода-

вати або змінювати інформацію на сайті. Варто відзначити, що сайт не 

складається з сукупності сторінок, а формується динамічно. Доданий контент 
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зберігається в базі даних, наприклад, MySQL, і використовується при 

генерації сторінки після отримання відповідного запиту з боку клієнта. 

База даних (БД) – це сукупність даних, яка зазвичай зберігається в 

електронному вигляді. База даних, як правило, розроблена так, щоб було лег-

ко зберігати та отримувати доступ до інформації.  

Предметна область – область застосування конкретної бази даних. Ін-

формації відповідає інфологічне представлення, яке розглядає питання 

пов’язані зі змістом інформації, незалежно від представлення її в пам’яті 

комп’ютера. Даталогічне представлення розглядає питання представлення 

даних в пам’яті комп’ютера.  

Добре спроєктована база даних має вирішальне значення для будь-якої 

компанії, організації. Це тому, що кожен проект пов’язаний з даними потре-

бує бази даних. В базі даних зберігаються всі відповідні дані про компанію, 

такі як записи працівників, записи про трансакції, дані про зарплату тощо.  

Головною перевагою БД є швидкість внесення та використання потріб-

ної інформації. Завдяки спеціальним алгоритмам, які використовуються для 

баз даних, можна легко знаходити необхідні дані всього за декілька секунд. 

Також в базі даних існує певний взаємозв’язок інформації: зміна в одному 

рядку може спричинити зміни в інших рядках – це допомагає працювати з 

інформацією простіше і швидше [1]
1)

. 

Саме тому БД є необхідним елементом в розробці будь-якого програм-

ного продукту. Бази даних для сайтів дають змогу зберігати інформацію, що 

виглядає як зв’язані між собою таблиці. Саме в БД зберігаються вся необхід-

на та корисна інформація для функціонування сайту (клієнтські дані, прайс-

лист, список товарів). 

Щоб створити запит до бази даних часто використовують Structured 

Query Language. SQL дає змогу додавати, редагувати та видаляти інформа-

цію, що міститься у таблицях. 

                                                           
1)

 [1] Основы и принципы языка SQL. URL: 

https://studme.org/93805/informatika/osnovy_yazyka. (дата звернення 12.03.2020). 
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До головних властивостей БД належать такі [2]
1)

: 

 цілісність означає, що в будь-який момент часу відомості в БД 

 повинні бути несуперечливі;  

 безпека означає, що виконується захист даних від санкціонованого і 

 несанкціонованого доступу;  

 відновлюваність означає можливість відновлення БД після збоїв ро-

боти системи.  

Під час програмування сайтів використовують різні системи управлін-

ня базами даних.  

СУБД – це програмні засоби, які виступають посередником між БД та її 

користувачами. Завдяки сукупності мовних та програмних засобів, СУБД 

сприяють створенню, веденню та спільного використання БД. 

Сучасна програма СУБД складаються з ядра, процесору мови БД, під-

системи підтримки часу виконання та сервісних програм, які надають додат-

кові можливості для обслуговування інформаційних систем. 

До основних СУБД, відносять: 

 об’єктно-реляційна система управління базами даних Oracle 

Database; 

 вільна система управління базами даних PostgreSQL; 

 система керування базами даних Microsoft SQL Сервер; 

 вільна система управління базами даних MySQL. 

Такі системи управління відрізняються централізованою обробкою за-

питів, забезпечують надійність, доступність та безпеку БД. 

Найбільш популярною системою управління є MS SQL, вона дає зруч-

ний доступ для управління БД та підтримує велику кількість таблиць різних 

типів. 

В своєму проекті я вирішила використовувати реляційну базу даних. 

Реляційна база даних – це база даних, яка сприймається користувачем як на-

                                                           
1)

 [2] Основні засоби представлення структур даних. URL: 

https://dl.sumdu.edu.ua/textbooks/95351/522217/index.html. (дата звер-нення 13.03.2020). 
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бір нормалізованих відношень різного ступеня. Вона є сукупністю елементів 

даних, організованих у вигляді набору формально описаних таблиць, з яких 

дані можуть бути доступними або повторно зібрані багатьма різними спосо-

бами без необхідності реорганізації таблиць бази даних. 

Реляційна база даних створюється й потім управляється за допомогою 

спеціальних засобів – реляційних систем керування базами даних (РСУБД). 

Реляційні бази даних використовують структуровану мову запитів 

(SQL), що робить їх хорошим вибором для програм, які передбачають управ-

ління кількома транзакціями. 

Структура реляційної бази даних дозволяє зв’язувати інформацію з різ-

них таблиць за допомогою використання сторонніх ключів (або індексів), які 

використовуються для унікальної ідентифікації будь-якого атомного фрагме-

нта даних всередині таблиці.  

Кожна таблиця, яку іноді називають відношенням, у реляційній базі 

даних містить одну або більше категорій даних у стовпцях або атрибутах. 

Кожен рядок, який також називається записом або кортежем, містить уніка-

льний примірник даних або ключ для категорій, визначених стовпцями. 

Кожна таблиця має унікальний первинний ключ, який ідентифікує ін-

формацію в таблиці. Відносини між таблицями можуть бути встановлені за 

допомогою використання зовнішніх ключів – поля в таблиці, яке посилається 

на первинний ключ іншої таблиці. Це стане в нагоді для додатків, які потре-

бують аналізу даних [3]
1)

. 

Тут дійсно має значення де відтворюється референтна цілісність і 

ACID (Atomicity, Consistentcy, Isolation, Durability), що є сукупністю власти-

востей, які гарантують надійні обробки операцій з базою даних. ACID особ-

ливо стосується того, як база даних відновлює будь-які збої, які можуть ста-

тися під час обробки транзакції. 

 

                                                           
1)

 [3] Інтерфейси взаємодії web-застосувань з СКБД. URL: 

https://dl.sumdu.edu.ua/textbooks/86975/413091/index.html. (дата звер-нення 21.03.2020). 
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1.2 Склад програмного продукту 

 

Отже, після виконання запланованої роботи програмний продукт буде 

містити в собі наступні елементи. 

 

1.2.1 Самописний двигун CMS з можливостями функцій CRUD 

 

Більшість додатків мають певну форму функціональності CRUD. На-

справді, кожному програмісту в якийсь момент доводилося мати справу з 

CRUD. Не кажучи вже про те, що програма CRUD – це форма, яка викорис-

товує форми для отримання та повернення даних із бази даних. 

CRUD також може описати конвенції користувальницького інтерфейсу, 

які дозволяють переглядати, шукати та змінювати інформацію за допомогою 

комп’ютерних форм та звітів. По суті, сутності читаються, створюються, 

оновлюються та видаляються. Ці самі об’єкти можуть бути змінені, взявши 

дані сервісу та змінивши властивості налаштування, перш ніж надсилати дані 

назад в службу для оновлення. 

Парадигма CRUD є поширеною у створенні веб-додатків, оскільки вона 

забезпечує пам’ятну основу для нагадування розробникам про те, як створю-

вати повноцінні, корисні моделі. 

Процедури CREATE: виконує оператор INSERT для створення нових 

записів. 

Процедури READ: читає записи таблиць на основі первинних ключів у 

вхідному параметрі. 

Процедури UPDATE: Виконує операцію UPDATE на таблиці на основі 

визначеного первинного ключа для запису в пункті WHERE заяви. 

DELETE процедури: Видаляє вказаний рядок у пункті WHERE. 

Акронім CRUD визначає всі основні функції, притаманні реляційним 

базам даних та програмам, що використовуються для управління ними, 

включаючи базу даних Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL та інші. 
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1.2.2 Функціональність для роботи з файовою системою 

 

Файлова система – спосіб організації даних, який використовується 

операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях 

інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директо-

рій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої. Створення фай-

лової системи відбувається в процесі форматування. 

В залежності від організації файлів на носії даних, файлові системи 

можуть поділятись на: 

 ієрархічні файлові системи – дозволяють розміщувати файли в ката-

логи; 

 плоскі файлові системи – не використовують каталогів; 

 кластерні файлові системи – дозволяють розподіляти файли між кі-

лькома однотипними фізичними пристроями однієї машини; 

 мережеві файлові системи – забезпечують механізми доступу до 

файлів однієї машини з інших машин мережі; 

 розподілені файлові системи – забезпечують зберігання файлів шля-

хом їх розподілу між кількома машинами мережі [4]
1)

. 

Файлова система пов’язує носій інформації з одного боку і API для до-

ступу до файлів – з іншого.  

Коли прикладна програма звертається до файлу, вона не має жодного 

уявлення про те, яким чином розташована інформація в конкретному файлі, 

так само, як і те, на якому фізичному типі носія (CD, жорсткому диску, маг-

нітній стрічці, блоці флеш-пам’яті тощо) він записаний. 

Все, що знає програма – це ім’я файлу, його розмір і атрибути. Ці дані 

вона отримує від драйвера файлової системи. Саме файлова система встанов-

лює, де і як буде записаний файл на фізичному носії (наприклад, на жорстко-

                                                           
1)

 [4] Операционные системы с нуля; уровень 2 (старшая половина).  URL: 

https://habr.com/ru/post/353024. (дата звернення 26.03.2020). 
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му диску). Тобто особливість такої системи в тому, що додавання нових фун-

кцій займає досить мало часу, але унікальність такої системи є в пріоритеті. 

 

1.2.3 Мобільна адаптація сайту 

 

На сьогоднішній день мобільна адаптація є необхідною для просування 

сайтів. Основною причиною є потреба людей мати доступ, не тільки з основ-

них приладів, але й з мобільних пристроїв і інших гаджетів. Тому адаптація 

сайту допомагає збільшити кількість користувачів для програмного продук-

ту. 

Адаптація розрахована таким чином, щоб прибирати зайву інформацію 

з пристроїв с малими екранами, тобто вміщувати на сторінці найголовнішу 

інформацію.  

Для будування мобільних адаптації сайту використовують JavaScript 

сценарії. Вони необхідні для того, щоб видаляти або додавати контент, пере-

міщувати сітки, додавати або видаляти зображення зі сторінок та створювати 

сценарії. 

Все це набагато ускладнює процес розробки. Але в даному проекті ви-

щезгадані функції будуть реалізовані, так як це дозволяє збільшити конкуре-

нтоздатність даного проекту. 

 

1.2.4 Панель адміністрування 

 

Панель адміністрування (або адмін-панель) – це основний інструмент 

для роботи з будь-яким інтернет-магазином. За допомогою неї можна керува-

ти продуктами та замовленнями, пропонувати знижки, приймати замовлення, 

спілкуватися зі своїми клієнтами, змінювати вигляд вашого магазину та ро-

бити багато іншого. 
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Панель адміністратора буде адаптивна до розміру екрана пристрою, з 

якого ви переглядаєте його. Таким чином, буде можливість керувати власним 

магазином з мобільних пристроїв. 

1.2.5 Динамічна будова контенту 

 

Динамічна вебсторінка (англ. dynamic web page) – вебсторінка, вміст 

якої може змінюватись. В початковому варіанті гіпертекстова навігація від-

бувалася між «статичними» документами. Однак з часом до вебсторінок було 

додано інтерактивності, і такі сторінки почали називати динамічними. На-

повнення (контент) такої вебсторінки може замінюватися залежно від певних 

умов або дій. 

ASP.NET Core Razor Pages – це орієнтований на сторінки фреймворк 

для створення динамічних веб-сайтів, керованих даними, з чітким розділен-

ням проблем. На основі останньої версії ASP.NET від Microsoft – ASP.NET 

Core, Razor Pages підтримує розробку крос-платформ і може бути розгорну-

тий в операційних системах Windows, Unix та Mac [5]
1)

. 

Razor Pages – рекомендована основа для генерації HTML на стороні 

сервера на платформі .NET Core. Razor Pages використовує популярну мову 

програмування C # для програмування на сервері, а також простий у вивченні 

синтаксис шаблону Razor для вбудовування в розмітку HTML, щоб динаміч-

но створювати вміст для браузерів. 

Існує два шляхи для створення динамічних сторінок. По-перше, вико-

ристання скриптів, що виконуються в браузері користувача (англ. client-side 

scripting) для зміни вмісту сторінки залежно від певних дій користувача. Для 

зміни не потрібно повного перезавантаження сторінки.  

По-друге, використання програм, що виконуються на сервері (англ. 

server-side scripting) для зміни наповнення сторінки, що передається браузеру 

користувача. Інформація може змінюватися залежно від даних, відправлених 
                                                           

1)
 [5] Tutorial: Get started with Razor Pages in ASP.NET Core. URL: 

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/razor-pages/razor-pages-

start?view=aspnetcore-3.1&tabs=visual-studio. (дата звернення 26.03.2020). 
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у HTML формі, параметрів в URL, типу браузера, дати або часу доби та 

інших умов. 

В даному випадку, для оптимізації запитів будуть використані обидва 

способи, бо для деяких ситуацій виконання запитів зі сторони клієнта буде 

більш ресурсовитратне ніж зі сторони сервера. Тому в цьому випадку буде 

використано змішаний вид будови динамічних сторінок. 

 

1.2.6 Функції пошуку 

 

По мірі того, як користувач вводить текст, одне або кілька можливих 

відповідностей тексту знаходять і негайно представляють користувачеві. Цей 

негайний зворотний зв’язок часто дозволяє користувачеві не вводити слово 

або фразу, яку він шукав. Користувач також може обрати тісно пов’язаний 

варіант із представленого списку. Такі функції використовуються для управ-

ління контентом, а саме для швидкого пошуку серед ново-доданого контенту, 

що є зручною і необхідною функцією. 

В даному випадку буде використовуватися Алгоритм пошуку А*. Ал-

горитм використовує допоміжну функцію (евристику), аби скеровувати на-

прям пошуку та скорочувати його тривалість. Алгоритм повний в тому. 

 

1.3 Аналіз існуючих аналогів 

 

На просторах інтернету ми можемо познайомитися з багатьма аналога-

ми CMS систем. Найпопулярнішими з яких є Magento CMS і OpenCart. 

 

1.3.1 Magento CMS 

 

Magento одна з найпопулярніших в світі CMS для інтернет магазинів 

(рис. 1). Також як і більшість інших двигунів для електронної комерції, пра-

цює на базі PHP і MySQL. Сьогодні на платформі маджента працюють 150 
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000 інтернет магазинів. Продукт орієнтований на американський і європейсь-

кі ринки. 

 

 

Рисунок 1 – Magento CMS адмін-панель 

 

Серед переваг можна відзначити величезні вбудовані функціональні 

можливості, а також масштабованість і розширюваність. Також варто відзна-

чити, що до Magento створено величезну кількість розширень/модулів. Поло-

вина з них безкоштовні, а друга половина недорогі в ціні. 

Серед основних недоліків можна зазначити: 

 система не адаптована під потреби СНД країн; 

 платформа має важку в використанні адмін-панель, так що непідго-

товленій людині її взагалі краще не відкривати; 

 система конструктивно дуже складна, тому для того щоб її переро-

бити під свої потреби потрібно мати під рукою досвідченого PHP 

програміста, який знайомий з цією системою. 



20 

 

Адмін Magento виконана в класичному для подібних речей стилі. При 

вході користувач потрапляє в розділ Dashboard, де зібрана сумарна інформа-

ція про події на сайті. 

Тут можна переглянути кількість покупок, визначити товари, які про-

даються частіше, дізнатися середній чек і визначити найбільш популярні за-

пити. 

Основне меню знаходиться в лівій частині і ділиться воно на кілька ка-

тегорій: 

 Dashbord – зведення по магазину; 

 Catalog – розділяється на підпункти «Categories» і «Products», тут 

проводиться додавання нових товарів і категорій, а також їх коригу-

вання; 

 Customers – інформація про відвідувачів сайту; 

 Content – тут проводиться настройка візуальної частини інтернет-

магазину, ви можете налаштовувати вигляд окремих сторінок, а та-

кож підключати або відключати окремі віджети, також користувачі 

можуть додавати в даному роздягли сторінки формату Лендінг або 

робити записи в блозі, які потім відображаються в новинах; 

 Stores – особливо корисний розділ для власників багатомовних інте-

рнет-магазинів, де можна здійснити переклад і зробити регіональну 

надбудову кожного з них. 

 

1.3.2 OpenCart 

 

OpenCart – це безкоштовна і сучасна платформа для створення індиві-

дуального інтернет-магазину. OpenCart побудований за принципом MVC і 

може бути встановлений на будь-якому веб-сервері з підтримкою PHP і 

MySQL. Cтруктура OpenCart дуже проста. На базі OpenCart можна створити 

інтернет-магазину будь-якої складності (рис. 2). 
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Серед недоліків можемо виділити наступні. Для встановлення OpenCart 

підходить будь-який платний хостинг. Безкоштовні варіанти не підходять, 

тому що вони не відповідають тим вимогам до ресурсів, які пред’являється 

движок. В першу чергу це стосується продуктивності. Крім того, щоб систе-

ма запрацювала, на хостингу повинен бути PHP версії 5 і вище, а також підт-

римка MySQL 4 і 5 версій. 

 

 

Рисунок 2 – панель адміністратора OpenCart 

 

Інтерфейс OpenCart виглядає нескладним. Панель адміністратора ру-

сифікована за замовчуванням, що спрощує її вивчення. Вона складається з 

наступних розділів. 

«Панель стану» – корисні відомості про стан магазину, в тому числі кі-

лькості замовлень і статистику відвідуваності. 
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«Каталог» – розділ для управління магазином, через який додаються 

товари, налаштовуються фільтри, модеруються відгуки клієнтів. 

«Модулі» – розділ для установки, настройки і видалення різних плагі-

нів. 

«Дизайн» – параметри зовнішнього вигляду сайту. 

«Продажі» – статистика покупок, відмов і загальної кількості замов-

лень. 

«Клієнти» – дані про користувачів, які здійснювали покупки. 

«Маркетинг» – управління акціями і купонами, налаштування пошто-

вих розсилок та інше. 

«Система» – основні налаштування магазину, в тому числі що стосу-

ються оплати, доставки, податкових відрахувань і створення резервних копій. 

«Звіти» – аналітична інформація по клієнтам і замовленнями. 

Призначення OpenCart – створення магазинів. Тому основна увага при-

ділена інструментам для організації продажів і управління замовленнями. 
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2 ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ 

ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 

 

Мікросервісом, як вище було сказано, виступає безпосередньо сайт, що 

напряму контактує з користувачем. Для створення даного сайту була задіяна 

велика кількість програмного забезпечення та сервісів. Основними з яких є 

система керування версіями GitHub, MS SQL, Visual Studio, SSMS та Visual 

Studio Code. 

 

2.1 Система керування версіями GitHub 

 

Система керування версіями (СКВ, англ. source code management,  

SCM) – програмний інструмент для керування версіями одиниці інформації: 

вихідного коду програми, скрипту, веб-сторінки, веб-сайту, 3D-моделі, текс-

тового документу тощо. СКВ зазвичай використовуються при розробці про-

грамного забезпечення для відстеження, документування та контролю над 

поступовими змінами в електронних документах: у сирцевому коді 

застосунків, кресленнях, електронних моделях та інших документах, над 

змінами яких одночасно працюють декілька людей. 

Кожна версія позначається унікальною цифрою чи літерою, зміни до-

кументу занотовуються. Зазвичай також зберігаються дані про автора 

зробленої зміни та її час. Інструменти для контролю версій входять до складу 

багатьох інтегрованих середовищ розробки. Більшість систем контролю 

версії дозволяють кожному з об’єктів присвоювати теги, за допомогою яких 

можна формувати нові гілки та репозиторії. Використання системи контролю 

версії є необхідним для роботи над великими проектами, над якими одночас-

но працює велика кількість розробників. 

Системи контролю версії надають ряд додаткових можливостей: 

 можливість створення різних варіантів одного документу; 

 документування всіх змін; 
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 коли ким було додано, хто який рядок змінив; 

 реалізує функцію контролю доступу користувачів до файлів. Є 

можливість його обмеження; 

 дозволяє створювати документацію проекту з поетапним записом 

змін в залежності від версії; 

 дозволяє давати пояснення до змін та документувати їх [6]
1)

. 

 

2.2 Засіб розробки MS SQL 

 

Microsoft SQL Server – система управління базами даних, яка розробля-

ється корпорацією Microsoft. Як сервер бази даних, це програмний продукт з 

основною функцією зберігання та отримання даних, як цього вимагають інші 

програмні програми – який може працювати або на тому ж комп’ютері, або 

на іншому комп’ютері в мережі (включаючи Інтернет). 

SQL (англ. Structured query language – мова структурованих запитів) – 

декларативна мова програмування для взаємодії користувача з базами даних, 

що застосовується для формування запитів, оновлення і керування реляцій-

ними БД, створення схеми бази даних та її модифікації, системи контролю за 

доступом до бази даних. 

Сама по собі SQL не є ані системою керування базами даних, ані окре-

мим програмним продуктом. На відміну від дійсних мов програмування (C 

або Pascal), SQL може формувати інтерактивні запити або, бувши вбудова-

ною в прикладні програми, виступати як інструкції для керування даними.  

Окрім цього, стандарт SQL містить функції для визначення зміни, 

перевірки та захисту даних [7]
1)

.  

                                                           
1)

 [6] What is Test Driven Development (TDD)? Tutorial with Example. URL: 

https://www.guru99.com/test-driven-development.html. (дата звернення 30.03.2020). 
1)

 [7] The SQL Syntax. URL: https://www.dofactory.com/sql/syntax. (дата звернення 

03.04.2020). 



25 

 

2.3 Структура SQL 

 

SQL (Structured query language – мова структурованих запитів), 

складається з: 

 DDL (Data Definition Language) – робота зі структурою бази; 

 DML (Data Manipulation Language) – робота з рядочками; 

 DCL (Data Control Language) – робота з правами; 

 TCL (Transaction Control Language) – робота з транзакціями. 

Data Definition Language (DDL) – мова, що служить для створення і 

модифікації структури БД, тобто для створення, зміни, видалення таблиць і 

зв’язків: 

 CREATE – створення об’єкта (наприклад, таблиці); 

 ALTER – зміна об’єкта (наприклад, додавання або зміна полів 

таблиці); 

 DROP – видалення об’єкта. 

Data Manipulation Language (DML) – мова, що дозволяє здійснювати 

маніпуляції з даними таблиць, тобто з її рядками. Він дозволяє робити вибір-

ку даних з таблиць, додавати нові дані в таблиці, а так само оновлювати і ви-

даляти існуючі дані: 

 INSERT – вставлення рядочка; 

 SELECT – вибірка; 

 UPDATE – зміна; 

 DELETE – видалення. 

Data Control Language (DCL): 

 GRANT – надання прав користувачу; 

 DENY – явна заборона для користувача; 

 REVOKE – відміна заборони/дозволу користувачу [8]
1)

. 

Transaction Control Language: 
                                                           

1)
 [8] Introduction to SQL. URL: https://www.w3schools.com/sql/sql_intro.asp. (дата звер-

нення 15.04.2020). 



26 

 

 BEGIN TRANSACTION – почати транзакцію; 

 COMMIT – прийняти зміни прийняті в транзакції; 

 ROLLBACK – відкат. 

 

2.4 Середовище розробки Visual Studio Code 

 

Visual Studio Code поєднує простоту редактора вихідного коду з поту-

жним інструментом для розробників, як-от завершення та налагодження коду 

IntelliSense. 

Visual Studio Code – це редактор вихідного коду, розроблений Microsoft 

для Windows, Linux та macOS. Він включає підтримку налагодження, вбудо-

ваний контроль Git та GitHub, підсвічування синтаксису, інтелектуальне за-

вершення коду, фрагменти та рефакторинг коду. Він налаштовується на ви-

соких розмірах, що дозволяє користувачам змінювати тему, комбінації кла-

віш, налаштування та встановлювати розширення, що додають додаткову 

функціональність. Вихідний код є безкоштовним та відкритим кодом та ви-

пускається під дозвільною ліцензією MIT. Скомпільовані двійкові файли без-

коштовні для приватного чи комерційного використання. 

За основу для Visual Studio Code використовуються напрацювання ві-

льного проекту Atom, що розвивається компанією GitHub. Зокрема, Visual 

Studio Code є надбудовою над Atom Shell, що використовують браузерний 

рушій Chromium і Node.js. 

Особливості Visual Studio Code: 

 інтеграція налаштувань з Sublime, Atom; 

Після установки VS Code перевіряє наявність інших IDE. Якщо знайде-

на Sublime або Atom VS Code запропонує частково перенести настройки і 

швидкі клавіші в VS Code. 

 велика кількість розширень; 

 підтримка VSCodeVim; 

 підтримка HTML / CSS і плагін «Emmet»; 
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В VS Code ви можете сміливо робити ті ж самі речі, що й раніше роби-

ли на Sublime Text. 

Тут є підтримка C # від OmniSharp з підсвічуванням синтаксису і тех-

нологією автодоповнення IntelliSence. Тільки на відміну від Visual Studio для 

Windows, підказки спливають англійською. 

 зручна система додавання розширень; 

 вбудована підтримка Git; 

Зручна робота з системою контролю версій. Робота з нею така ж, як і в 

Visual Studio 2019. Відображення коммітов, історії, гілок і т.д. 

 кросплатформеність; 

На відміну від свого «великовагового» родича Visual Studio, що має ве-

рсію для Windows і для macOS, VS Code доступний для Windows, macOS і 

Linux. Працює в цілому однаково в усіх трьох операційних системах, устано-

вка для всіх систем проста і не вимагає особливих навичок [9]
1)

. 

 візуальне оформлення; 

Можна кардинально змінити вигляд VS Code. Також є реалізовані теми, 

які застосовуються в один клік. 

 debug (запуск додатків); 

Для веб проектів вже інтегровані налагодження. Для інших необхідно 

встановити розширення. Відображення використовуються змінних при деба-

ге, а також відображення помилок (для деяких мов потрібно встановити роз-

ширення). 

 розумний пошук з можливістю заміни за різними критеріями. 

Отже, Visual Studio Code легко розширюваний і настроюється VS Code 

є одним з кращих IDE для розробки веб проектів на сьогоднішній день [10]
1)

. 

2.5 Середовище розробки Visual Studio 

 

                                                           
1)

 [9] Razor Pages. Введение в Razor. URL: 

Pageshttps://metanit.com/sharp/aspnet5/29.1.php. (дата звернення 25.04.2020). 
1)

 [10] Что такое адаптивная верстка сайта URL: https://wezom.com.ua/blog/verstka. (дата 

звернення 01.05.2020). 
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Для розробки даного програмного продукту, я використовувала 

Microsoft Visual Studio – це серія продуктів фірми Майкрософт, які включа-

ють   інтегроване середовище розробки програмного забезпечення та ряд ін-

ших нструментальних засобів. Ці  продукти  дозволяють  розробляти  як  

консольні 

програми, так і програми з графічним інтерфейсом, в тому числі з підтрим-

кою технології Windows Forms, а також веб-сайти, веб-застосунки, веб-

служби  як в рідному, так і в керованому кодах для всіх платформ, що підт-

римуються Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows Phone, Windows 

CE, .NET Framework, .NET Compact Framework та Microsoft Silverlight.  

У дану версію було внесено безліч змін, які полегшують і прискорю-

ють роботу користувача. Нові можливості налаштування дозволяють скоро-

тити час установки і виконувати установку будь-якого компонента в будь-

який час. Тепер, при завантаженні великих рішень і проектів або під час ро-

боти з папками коду або навіть одним файлом коду, Visual Studio запускаєть-

ся швидше. 

Розробка додатків за допомогою Azure. Вбудований набір інструмен-

тів Azure дозволяє без проблем створювати орієнтовані на хмару додатки на 

базі Microsoft Azure. Visual Studio спрощує налаштування, складання, нала-

годження, упаковку і розгортання додатків і служб в Azure. 

Розробка додатків для Windows. З’явилась можливість використову-

вати шаблони універсальної платформи Windows в Visual Studio 2017, щоб 

розробити єдиний проект для всіх пристроїв під управлінням Windows 10 – 

персональних комп’ютерів, планшетів, телефонів, ігрових консолей Xbox і 

багатьох інших. Після цього можна легко створити пакет додатків і заванта-

жити його з Visual Studio в інтернет-магазин Microsoft Store, де він буде дос-

тупний покупцям. 

Розробка мобільних додатків. Завдяки Xamarin в Visual Studio 2017 

можна вдосконалити проекти і отримувати результати швидше. Xamarin 

об’єднує багатоплатформні вимоги до мобільності, використовуючи одноя-
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дерну базу коду і набір навичок. Є можливість доставляйти програмне забез-

печення для будь-якої цільової платформи, поширювати процеси DevOps на 

SQL Server, за допомогою засобів роботи з даними Redgate і безпечно авто-

матизувати розгортання баз даних в Visual Studio. Або ж за допомогою .NET 

Core для створення додатків і бібліотек, які в незмінному вигляді виконують-

ся в операційних системах Windows, Linux і macOS. 

.NET Core  –  це універсальна, модульна, кросплатформна і відкрита 

версія платформи .NET Standard, яка містить безліч таких же API, що і .NET 

Framework. Платформа .NET Core складається з декількох компонентів, 

включаючи керовані компілятори, середу виконання, бібліотеки базових кла-

сів і численні моделі додатків, такі як ASP.NET Core. Вона підтримує три ос-

новні операційні системи: Windows, Linux і Mac OS. .NET Core можна вико-

ристовувати при роботі з пристроями, хмарою, а також в сценаріях впрова-

дження та Інтернету речей. 

Використання нового рефакторінга. Рефакторінг – це процес удоско-

налення кода одразу після його написання. Під рефакторінгом розуміється 

оптимізація внутрішньої структури коду без зміни його поведінки. 

Розробники Visual Studio регулярно додають нові можливості рефак-

торінга, включаючи наступні: 

 додавання параметра (з CallSite); 

 створення перевизначень; 

 додавання перевірки значень NULL для параметра; 

 додавання роздільників між цифрами в літерали; 

 перетворення if-to-switch; 

 видалення невикористаної змінної; 

 зміна підстави для числових літералів (наприклад, шістнадцятирічне 

на двійкове). 
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2.6 Microsoft SQL Server Management Studio 

 

Microsoft SQL Server Management Studio, яку також називають SSMS, – 

це гнучкий і найпотужніший інструмент для роботи з SQL Server. SQL Server 

Management Studio не є власне сервером, але вона дає можливість елегантно 

підключатися та працювати з SQL. SSMS – це інтегрована середовище для 

управління будь-якою інфраструктурою SQL. Вона використовується для до-

ступу, налаштування, управління, адміністрування та розробки всіх компо-

нентів SQL Server, бази даних Azure SQL і сховища даних SQL. SSMS надає 

єдину комплексну утиліту, яка поєднує широку групу графічних інструмен-

тів з низкою багатих редакторів сценаріїв для забезпечення доступу до SQL 

Server для розробників та адміністраторів баз даних усіх рівнів кваліфікації. 

Можливості SQL Server Management Studio: 

 підключення до будь-якого компонента SQL Server; 

За допомогою Management Studio можна управляти не тільки основним 

компонентом Database Engine, а й іншими чимало важливими компонентами. 

В результаті SQL Server Management Studio – це єдина повнофункціональна 

програма з управління SQL сервером. 

 оглядач об’єктів; 

У середовищі SQL Server Management Studio вбудований оглядач 

об’єктів, який дозволяє переглядати всі об’єкти сервера, і надає графічний 

інтерфейс для управління цими об’єктами. За допомогою оглядача об’єктів, 

легко можна подивитися які бази даних, таблиці, функції є, які користувачі 

створені, які пов’язані сервери налаштовані і т.д. 

 створення і редагування сценаріїв; 

Дана можливість дозволяє писати на T-SQL запити або скрипти. 

 переглядати пропонований план виконання запиту; 

Для спрощення оптимізації запитів в Management Studio в редактор ко-

ду вбудований функціонал, який дозволяє подивитися план виконання запи-

тів, і в разі якщо він не оптимальний, програмне забезпечення запропонує, 
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створити той чи інший індекс, що, на мою думку, є дуже зручною функцією 

для початківців. 

 оглядач рішень; 

Даний функціонал допомагає згрупувати всі свої сценарії або скрипти в 

проект, з метою їх систематизації, зручного зберігання та доступу до них. 

 оглядач шаблонів; 

Для полегшення написання типових сценаріїв створення або модифіка-

ції об’єктів бази даних в середовищі SSMS є можливість використовувати 

вбудовані шаблони SQL інструкцій, тобто свого роду заголовки цих сценарі-

їв. 

 створення резервних копій баз даних і відновлення з backup; 

За допомогою Management Studio можна легко в графічному режимі 

створювати резервні копії баз даних, а також відновлювати бази з backup. 

 налаштування властивостей сервера, баз даних та інших об’єктів; 

Середа SQL Server Management Studio дозволяє змінювати властивості 

сервера і об’єктів цього сервера. Практично у кожного об’єкта на SQL серве-

рі є властивості, які як раз і можна змінити за допомогою графічних інстру-

ментів Management Studio. 

 

2.7 Платформа ASP.NET Core 

 

ASP.NET Core – вільне та відкрите програмне забезпечення каркасу веб 

застосунків, з продуктивністю вищою ніж у ASP.NET, розроблена корпораці-

єю Microsoft і співтовариством. Це модульна структура, яка працює як на по-

вній платформі .NET Framework, так і на платформі .NET Core. 

Фреймворк являє собою повний перепис, який об’єднує раніше окремі 

ASP.NET MVC та ASP.NET Web API у єдину програмувальну модель. 

Завдяки модульності фреймворка всі необхідні компоненти веб-

додатки можуть завантажуватися як окремі модулі через пакетний менеджер 
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Nuget. Крім того, на відміну від попередніх версій платформи немає необхід-

ності використовувати бібліотеку System.Web.dll. 

Не зважаючи на те, що це є новим фреймворком, побудованим на но-

вому веб-стеку, ASP.NET Core має високу ступінь сумісності концепцій з 

ASP.NET MVC, який об’єднує функціональність MVC, Web API та Web 

Pages. В попередніх версіях платформи дані технології реалізовані окремо і 

тому містять багато дублювальної функціональності. Тепер це об’єднано в 

одну програмну модель ASP.NET Core MVC. Веб-форми повністю вийшли в 

минуле. Програми ASP.NET Core підтримують програмні версії, в якій різні 

програми, що працюють на одному комп’ютері, можуть орієнтуватися на 

різні версії ASP.NET Core. Це не можливо з попередніми версіями ASP.NET 

Core. 

Крім об’єднання вищезазначених технологій в одну модель в MVC був 

доданий ряд додаткових функцій. 

Однією з таких функцій є тег-хелпери (tag helper), які дозволяють 

більш органічно поєднувати синтаксис html з кодом С #. 

ASP.NET Core характеризується розширюваністю. Фреймворк побудо-

ваний з набору щодо незалежних компонентів. І ми можемо або використо-

вувати вбудовану реалізацію цих компонентів, або розширити їх за допомо-

гою механізму спадкування, або зовсім створити і застосовувати свої компо-

ненти зі своїм функціоналом. 

Також було спрощено управління залежностями і конфігурація проек-

ту. Фреймворк тепер має свій легкий контейнер для впровадження залежно-

стей, і більше немає необхідності застосовувати сторонні контейнери, такі як 

Autofac, Ninject. Хоча при бажанні їх також можна продовжувати використо-

вувати. 

В якості інструментарію розробки ми можемо використовувати останні 

випуски Visual Studio, починаючи з версії Visual Studio 2015. Крім того, ми 

можемо створювати додатки в середовищі Visual Studio Code, яка є крос-

платформної і може працювати як на Windows, так і на Mac OS X і Linux. 
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Для обробки запитів тепер використовується новий конвеєр HTTP, 

який заснований на компонентах Katana і специфікації OWIN. А його 

модульність дозволяє легко додати свої власні компоненти. 

2.8 Фронт-енд розробка 

2.8.1 HTML, CSS та їх основні елементи 

 

HTML  (Hypertext Markup Language – мова гіпертекстової розмітки) – 

це мова опису структури сторінок документів, яка дозволяє звичайний текст 

форматувати в абзаци, заголовки, списки та інші структури, створювати по-

силання на інші сторінки. Це текстова мова, в якій інструкції з форматування 

(теги), вбудовані в розділи документа, які містять конкретну інформацію. 

Елементи HTML є будівельними блоками сторінок HTML. За допомо-

гою конструкцій HTML, зображення та інші об’єкти, такі як інтерактивні 

форми, можуть бути вбудовані у візуалізовану сторінку. HTML надає засоби 

для створення структурованих документів, позначаючи структурну семанти-

ку тексту, наприклад заголовки, абзаци, списки, посилання, цитати та інші 

елементи. Разом з Cascading Style Sheets (CSS) і JavaScript, HTML утворює 

тріаду основних технологій для World Wide Web [11]
1)

. 

CSS (англ. Cascading Style Sheets, укр. Каскадні таблиці стилів) – це 

спеціальна мова стилю сторінок, що використовується для опису їх 

зовнішнього вигляду. Самі ж сторінки написані мовами розмітки даних. 

CSS має різні рівні та профілі. Профілі – сукупність правил CSS одного 

або більше рівнів, створені для окремих типів пристроїв або інтерфейсів 

[12]
2)

.  

                                                           
1) [11] Web Design 101: How HTML, CSS, and JavaScript Work. URL: 

https://blog.hubspot.com/marketing/web-design-html-css-javascript. (дата звернення 

07.05.2020). 
2) [12] Три поради для створення ідеальної головної сторінки. URL: 

https://prodesign.in.ua/2017/06/try-porady-dlya-stvorennya-idealnoji-holovnoji-storinky/. 

(дата звернення 08.05.2020). 
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CSS (каскадна або блочна верстка) прийшла на заміну табличній 

верстці веб-сторінок. Головна перевага блочної верстки – розділення змісту 

сторінки (даних) та їхньої візуальної презентації. 

Одна з головних переваг використання CSS – це можливість розділити 

зміст сторінки від її оформлення. Таке розділення дозволило покращити 

сприйняття та доступність змісту, забезпечити більшу гнучкість та контроль 

за відображенням змісту в різних умовах, зробити зміст більш структурова-

ним та простим, прибрати повторення та ін. Власне це ж і була основна мета 

створення цієї технології. 

Що дає використання CSS: 

 відображати один і той же документ в різних стилях; 

 декілька дизайнів сторінки для різних пристроїв; 

Наприклад, на екрані дизайн буде розрахований на велику ширину, під 

час друку меню не виводитиметься, а на смартфоні меню буде внизу, під 

вмістом. 

 

2.8.2 Особливості та використання JavaScript 

 

JavaScript (JS) – динамічна, об’єктно-орієнтована прототипна мова про-

грамування. Реалізація стандарту ECMAScript. Найчастіше використовується 

для створення сценаріїв веб-сторінок, що надає можливість на стороні клієн-

та (пристрої кінцевого користувача) взаємодіяти з користувачем, керувати 

браузером, асинхронно обмінюватися даними з сервером, змінювати струк-

туру та зовнішній вигляд веб-сторінки. 

JavaScript класифікують як прототипну (підмножина об’єктно-

орієнтованої), скриптову мову програмування з динамічною типізацією. 

Окрім прототипної, JavaScript також частково підтримує інші парадигми про-

грмування (імперативну та частково функціональну) і деякі відповідні 

архітектурні властивості, зокрема: динамічна та слабка типізація, автоматич-

не ке- 
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рування пам’яттю, прототипне наслідування, функції як об’єкти першого 

класу. 

Мова JavaScript використовується для: 

 написання сценаріїв веб-сторінок для надання їм інтерактивності; 

 створення односторінкових веб-застосунків (React, AngularJS, 

Vue.js); 

 програмування на стороні сервера (Node.js); 

 стаціонарних застосунків (Electron, NW.js); 

 мобільних застосунків (React Native, Cordova); 

 сценаріїв в прикладному ПЗ (наприклад, в програмах зі складу Adobe 

Creative Suite чи Apache JMeter); 

 всередині PDF-документів тощо. 

Незважаючи на схожість назв, мови Java та JavaScript є двома різними 

мовами, що мають відмінну семантику, хоча й мають схожі риси в стандарт-

них бібліотеках та правилах іменування. 

На JavaScript вплинули багато мов, при розробці була мета зробити мо-

ву схожою на Java, але при цьому легкою для використання непрограмістами. 

+JavaScript має низку властивостей об’єктно-орієнтованої мови, але 

реалізоване в мові прототипування обумовлює відмінності в роботі з 

об’єктами в порівнянні з традиційними об’єктно-орієнтованими мовами. 

 

2.9 Фреймворки 

2.9.1 Бібліотека jQuery 

 

jQuery – бібліотека JavaScript, що містить в собі готові функції мови 

JavaScript, всі операції jQuery виконуються з коду JavaScript. 

Синтаксис jQuery розроблений, щоб зробити орієнтування у навігації 

зручнішим завдяки вибору елементів DOM, створенню анімації, обробки по-

дій, і розробки AJAX-застосунків. jQuery також надає можливості для розро-

бників, для створення плагінів у верхній частині бібліотеки JavaScript. Вико-
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ристовуючи ці об’єкти, розробники можуть створювати абстракції для низь-

корівневої взаємодії та створювати анімацію для ефектів високого рівня. Це 

сприяє створенню потужних і динамічних веб-сторінок. 

Бібліотека jQuery проводить маніпуляції з html-елементами, керуючи їх 

поведінкою і використовуючи DOM для зміни структури веб-сторінки. При 

цьому вихідні файли HTML і CSS не змінюються, зміни вносяться лише в 

відображення сторінки для користувача. 

Для вибору елементів використовуються селектори CSS. Вибір 

здійснюється за допомогою функції $ (). При виклику функція $ () повертає 

новий екземпляр об’єкта JQuery, який обертає нуль або більше елементів 

DOM і дозволяє взаємодіяти з ними різними способами. 

Бібліотека jQuery є JavaScript файлом, яка включає всю його DOM, 

події(events), ефекти(effects), і Ajax функції. Вона може бути додана до web-

сторінки посиланням на локальну копію, або на одну з копій доступних на 

публічному сервері (наприклад Google або Microsoft CDN). 

 

<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> 

 

2.9.2 Bootstrap і з чого він складається 

 

Bootstrap – це безкоштовний набір інструментів з відкритим кодом, 

призначений для створення веб-сайтів та веб-додатків, який містить шаблони 

CSS та HTML для типографіки, форм, кнопок, навігації та компонентів інте-

рфейсу, а також додаткові розширення JavaScript. Він спрощує розробку ди-

намічних веб-сайтів і веб-додатків. 

Bootstrap складається з: 

 сітки; 

 компонентів призначених для створення кнопок, різних форм на сто-

рінці, горизонтальних і вертикальних навігаційних меню, слайдерів, 
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випадаючих списків, акордеонів, модальних вікон, спливаючих під-

казок і інших елементів інтерфейсу; 

 класів для стилізації тексту, зображень, таблиць та іншого контенту; 

 класів для вирішення допоміжних завдань найбільш часто виникають 

перед веб-розробниками (вирівнювання тексту, приховування або 

відображення елемента, завдання кольору і фону елементу, завдання 

margin і padding відступів, і ін.). 

Bootstrap – це клієнтський фреймворк, тобто інтерфейс для користува-

ча, на відміну від коду серверної сторони, який знаходиться на сервері. Репо-

зиторій із цим фреймворком є одним із найпопулярніших на GitHub. 

Якщо вивчити цей фреймворк, то він сильно спростить для вас верстку. 

По-перше, фреймворк бере на себе кроссбраузерність і адаптивність, а 

це основні речі, про які повинен подбати розробник. Але з bootstrap 

реалізувати їх дуже просто. Це дозволяє створити html-шаблон навіть 

людині, який раніше дуже мало займався версткою і особливо не знайомий з 

css. 

По-друге, фреймворк ідеально підходить при роботі в команді. Верстка 

на bootstrap при належному вмінні і розумінні відбувається в 3-5 разів швид-

ше, а однаковість коду дозволить будь-якому вашому колезі внести прав-

ки.Якщо ж ми говоримо про верстку без фреймворку, то тут і кожного роз-

робника може бути свій стиль і іншій людині доведеться витратити час на 

вивчення його коду. Як переваги фреймворка, я хотіла би також відзначити, 

що завдяки такій поширеності серед Bootstrap з’явилося багато шаблонів, де 

вже перероблений дизайн всіх основних елементів. Ви можете підключати 

такі шаблони і на їх основі робити свої сайти, лише незначно щось 

змінюючи. 

 

2.9.3 Animate.css 
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Ви погодитесь, якщо я скажу, що анімації та ефекти – це дуже важлива 

функція CSS3. Раніше все це було складно уявити без JavaScript. Проте зараз 

існує достатньо корисних бібліотек, які суттєво полегшують процес прикра-

шення веб-сторінки. Однією з таких бібліотек є Animate.css. 

Animate.css – це бібліотека, яка містить десятки гарних крос-

браузерних вбудованих анімацій, які ви можете дуже легко використати у 

вашому проекті. 

Ідея така сама, як і з JavaScript еквівалентами, до яких ми вже звикли. 

Починаємо використовувати Animate.css 

Після завантаження, перше, що нам потрібно зробити. щоб почати ви-

користовувати бібліотеку – це додати CSS файл до HTML: 

    <link href="css/animate.min.css" rel="stylesheet"> 

 

Після цього, Вам доступні всі вбудовані анімації для виклику елемента. 

В CSS анімацій є три ключові переваги перед традиційними скрипто-

вими техніками анімації: 

 вони легкі у використанні для простих анімацій; ви можете створити 

їх навіть без знань JavaScript; 

 анімації добре функціонують, навіть при помірному навантаженні на 

систему. Прості анімації на JavaScript можуть працювати не дуже 

добре. Движок рендера може використовувати техніку пропуску кад-

рів та інші засоби для підтримки гладкої анімації; 

 надаючи таким чином браузеру контроль над послідовністю анімації 

ви надаєте можливість браузеру оптимізувати свою роботу та ефек-

тивність, наприклад, завдяки зупинці анімації у вкладках, які не є ві-

дкриті для перегляду.  
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3 ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ 

3.1 Нормалізація реляційної модель 

 

Нормалізація схеми бази даних – покроковий процес розбиття одного 

відношення (на практиці: таблиці) відповідно до алгоритму нормалізації на 

декілька відношень на базі функціональних залежностей. 

Функціональна залежність – концепція, що лежить в основі багатьох 

питань, пов’язаних з реляційними базами даних, включаючи, зокрема, їхнє 

проектування. Математично являє собою бінарне відношення між множина-

ми атрибутів даного відношення і є, по суті, зв’язком типу «один-до-

багатьох». Функціональна залежність забезпечує основу для наукового 

підходу до розв’язання деяких проблем, оскільки володіє багатим набором 

формальних властивостей. 

Реляційна модель даних – створена Едгаром Коддом логічна модель 

даних, що описує: 

 структури даних у вигляді (що змінюються в часі) наборів відносин; 

 теоретико-множинні операції над даними: об’єднання, перетин 

різницю і декартовій твір; 

 спеціальні реляційні операції: селекція, проекція, з’єднання і поділ; 

 спеціальні правила, що забезпечують цілісність даних. 

Реляційна модель даних – це спосіб розгляду даних, тобто припис для 

засобу представлення даних (за допомогою таблиць) і для способу роботи з 

таким поданням (за допомогою операторів). Вона пов’язана з трьома  

аспектами даних: структурою (об’єкти), цілісністю і обробкою даних (опера-

тори). 

Реляційна модель даних передбачає структуру даних, обов’язковими 

об’єктами якої є: 

 відношення; 

 атрибут; 

 домен; 
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 кортеж; 

 ступінь; 

 кардинальність; 

 первинний ключ. 

До складу реляційної моделі даних зазвичай включають теорію 

нормалізації. Крістофер Дейт визначив три складові частини реляційної 

моделі даних: 

 структурна; 

 маніпуляційна; 

 цілісна. 

Структурна частина моделі визначає, що єдиною структурою даних є 

нормалізоване n-арне відношення. Відношення зручно представляти у формі 

таблиць, де кожен рядок є кортеж, а кожен стовпець – атрибут, визначений 

на деякому домені. Даний неформальний підхід до поняття відношення дає 

більш звичну для розробників і користувачів форму представлення, де 

реляційна база даних подається як кінцевий набір таблиць. 

 

3.2 Трирівнева архітектура веб-додатків 

 

Трирівнева архітектура додатків – це модульна клієнт-серверна 

архітектура, яка складається з рівня уявлення, рівня додатки і рівня даних. 

Рівень даних забезпечує зберігання інформації, рівень додатків обробляє 

логіку, а рівень представлення являє собою графічний інтерфейс користувача 

(GUI), який взаємодіє з двома іншими рівнями. Ці три рівня є логічними, а не 

фізичними, і можуть працювати як на одному фізичному сервері, так і на 

різних машинах (рис. 6). 

Рівень представлення. Цей рівень, створений з використанням HTML5, 

JavaScript і каскадних таблиць стилів (CSS), розгортається на обчислюваль-

ному пристрої через веб-браузер або веб-додаток. Рівень представлення 
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зв’язується з іншими рівнями за допомогою викликів інтерфейсу прикладних 

програм (API). 

Рівень додатки, який також можна назвати логічним рівнем, написаний 

на мові програмування, такій як Java, Python або Ruby, і містить бізнес-

логіку, яка підтримує основні функції програми. Базовий рівень додатків мо-

же бути розміщений на розподілених серверах в хмарі або на виділеному 

внутрішньому сервері, в залежності від того, скільки обчислювальної 

потужності потрібно з додатком. 

 

 

 

Рисунок 4 – Трирівнева архітектура додатків 

 

Рівень даних складається з бази даних і програми для управління дос-

тупом для читання і запису в базі даних. Цей рівень також може називатися 

рівнем зберігання і може бути розміщений локально або в хмарі.  

Популярні системи баз даних для управління доступом для читання або 

запису включають MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server і 

MongoDB. 

Переваги використання 3-рівневої архітектури включають поліпшену 

масштабованість, продуктивність і доступність. При використанні підходу до 
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розробки додатків з трьома рівнями або частинами, всі ці частини можуть 

розроблятися одночасно декількома командами програмістів, які кодують 

різними мовами, при цьому кожна з команд не залежить від інших 

розробників, які займаються створенням іншого рівня. 

Оскільки процес створення програмного коду для кожного рівня може 

зазнавати зміни, не зачіпаючи інші рівні, 3-рівнева модель полегшує безпере-

рвний розвиток програми для підприємства або програмного пакету в міру 

появи нових потреб і можливостей. Існуючі програми або критичні частини 

можуть бути постійно або тимчасово збережені і вміщені в новий рівень, 

компонентом якого вони стають. 

 

3.3 Проектування моделі даних 

 

Перед безпосередньою реалізацією проекту необхідно розробити макет 

моделі даних, який дозволить більш продуктивно та продумано розробляти 

систему споживання контента. 

По-перше, визначимо список об’єктів системи: 

 BaseEntity – базовий клас для всіх об’єктів системи; 

 Product та його характерисити – набір об’єктів для визначення атри-

бутів товара, таких як: зображення, ціна, спеціфакції, тощо; 

 Order та його характеристи – набір сутностей для збереження інфор-

мації щодо замовлень, типів оплати та статусів; 

 Category – категорія в яку можна додати товар; 

 Brand – бренд за яким товар закріпляється; 

 User – користувач або адміністратор системи; 

 Role – роль, яка визначає права користувача системи; 

 SupportMessage – контактна форма для збереження запитів; 

 Cart – віртуальна корзина, яка довзоляє створювати замовлення. 
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Нижче зазначений рисунок діаграми класів (рис. 7). Він показує залеж-

ності об’єктів в системі. 

 

 

 

Рисунок 5 – Діаграма моделі даних 
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Для розуміння роботи CRUD буде розроблена система інтерфейсів для 

опрацювання запитів в системі баз даних завдяки оболонці, яка допомогає 

викликати SQL-запити на платформі C#. 

Для зручної розробки та прогнозування необхідних функцій в системі, 

а також налаштування подальших планів щодо створення системи, необхідно 

привести Use-Case діаграму (рис. 6). 

 

 

Рисунок 6 – Use-Case діаграма 

 

Нижче зазначимо перелік основних функцій цього інтерфейса, спроек-

тованого в системі. Назви методів: 

 FindAll; 

 FindById; 

 Find; 

 Insert; 
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 Update; 

 Delete; 

 Restore. 

Як бачимо з наведеного інтерфейса маємо розширену імплементацію, 

яка додатково к чотирьом базовим функціям дає можливість, відновлювати 

видалені записи, знаходити об’єкти за ідентифікатором або за іншими приз-

наками.  

Необхідно визначити алгоритм роботи кожного з них, а також відтво-

рити сигнатури цих методів для подальшого розгляду. 

 

BaseDao<T> BaseDao(string, System.Data.IDbConnection) 

BaseDao<T> Count(bool)  

BaseDao<T> Delete(int) 

BaseDao<T> Delete(T)  

BaseDao<T> DeleteOrRestore(T) 

BaseDao<T> Find(System.Func<T, bool>, bool)  

BaseDao<T> FindAll(bool)  

BaseDao<T> FindById(int?)  

BaseDao<T> FirstOrDefault(System.Func<T, bool>, bool)  

BaseDao<T> FirstOrDefaultRandom(bool)  

BaseDao<T> GetEnumerator()  

BaseDao<T> Insert(T)  

BaseDao<T> Merge(T)  

BaseDao<T> Query(string)  

BaseDao<T> QueryFirstOrDefault(string)  

BaseDao<T> Random(bool)  

BaseDao<T> Random(int, bool)  

BaseDao<T> Restore(int)  

BaseDao<T> Restore(T)  

BaseDao<T> IEnumerable<T> GetEnumerator()  

BaseDao<T> Take(int, int, bool)  

BaseDao<T> Update(T)  

BaseDao<T> SelectFromString  

BaseDao<T> TableName 

 

Основним методом пошуку є Find: 

public virtual IEnumerable<T> Find(Func<T, bool> predicate, bool 

withDeleted = false) => 

Connection.Query<T>($"{SelectFromString}{(withDeleted ? 

string.Empty : " where IsDeleted = 0")}").Where(predicate); 
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Для відтворення алгоритму створення нових елементів був створений 

метод з однойменною назвою Insert: 

 

public virtual int Insert(T item) 

{ 

            var properties = 

item.GetType().GetProperties(System.Reflection.BindingFlags.Publ

ic | System.Reflection.BindingFlags.Instance | Sys-

tem.Reflection.BindingFlags.DeclaredOnly); 

            var sql = $"insert into {TableName} 

({string.Join(",", properties.Select(x => x.Name))}) values 

({string.Join(",", properties.Select(x => "@" + x.Name))}) SE-

LECT CAST(SCOPE_IDENTITY() as int)"; 

            return item.Id = Connection.Query<int>(sql, 

item).Single(); 

} 

Для оновлення запису потрібно буде використовувати функцію Update: 

 

public virtual bool Update(T item) 

{ 

   var properties = 

item.GetType().GetProperties(System.Reflection.BindingFlags.Publ

ic | System.Reflection.BindingFlags.Instance | Sys-

tem.Reflection.BindingFlags.DeclaredOnly); 

   var sql = $"update {TableName} set {string.Join(",", proper-

ties.Select(x => x.Name + " = @" + x.Name))} where Id = @Id"; 

   return Connection.Execute(sql, item) > 0; 

} 

 

Також є декілько реалізацій видалення та відтворення об’єктів. Уся ло-

гіка реалізована на логічному видалені, що дозволяє в свою чергу уникати 

фізичного видалення, що дозволяє зберігати навіть помилково видалені 

об’єкти системи: 

 

public virtual bool Delete(int id) => 

Connection.Execute($"update {TableName} set IsDeleted = 1, 

DateModified = getdate() where Id = {id}") > 0; 

public virtual bool Delete(T item) 

{ 
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    item.IsDeleted = true; 

    return Delete(item.Id); 

 } 

public virtual bool Restore(int id) => 

Connection.Execute($"update {TableName} set IsDeleted = 0, 

DateModified = getdate() where Id = {id}") > 0; 

public virtual bool Restore(T item) 

{ 

    item.IsDeleted = false; 

    return Restore(item.Id); 

} 

public virtual bool DeleteOrRestore(T item) => item.IsDeleted ? 

Restore(item) : Delete(item); 
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4 ОПИС РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАННЯМ 

ДОДАТКУ 

 

Після проведення ряду робіт була виконана основна мета розробки да-

ного проекту – реалізація самописного двигуна CMS для роботи бази даних з 

мікросервісами. Створений проект є повноцінним програмним продуктом, 

який повністю готовий до користування. 

Кінцевий продукт включає в себе веб-сервіс, що містить основний кон-

тент видимий користувачеві, а комунікативний зв’язок між адміністратором і 

клієнтом виконаний за допомогою панелі адміністрування. Для того, щоб 

увійти в панель адміністратора треба пройти аутентифікацію (рис. 7). Сама 

панель адміністратора представлена нижче (рис. 8). 

 

 

 

Рисунок 7 – Вхід до адмін-панелі 

 

За допомогою панелі адміністрування є можливість додати, змінити 

або видалити ту чи іншу фурнітуру. 
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Рисунок 8 – Панель адміністрування 

 

Панель є інтуіційно зрозумілою в користуванні. Існує можливість по-

шуку та сортування товарів за параметром ID, за товаром, брендом або кате-

горією. 

Для того, щоб додати новий товар потрібно лише натиснути на кнопку 

додати в вкладці «Товари» та ввести всю необхідну інформацію о товарі в 

представлених формах назва товару та опис, вибрати бренд та категорію, а 

також додати зображення фурнітури (рис. 9):  

Існує також функція додавання специфікації, тобто кольору, матеріалу і 

розміру товару. При зміні ціни конкретного товару на меншу (тільки в цьому 

випадку), на сайті буде відображена нова ціна товару та перекреслена стара 

ціна, буде відображено процент знижки (рис. 10). 

В панелі адміністратора також є вкладка «Замовлення», «Контакти» та 

«Вийти». В вкладці «Замовлення» адміністратор бачить всі замовлення кліє-

нтів (рис. 11).  

Після вибору конкретного замовлення є можливість зміни статусу за-

мовлення, кількості товар, тощо (рис. 12). В вкладці «Контакти» можна змі-

нити актуальну інформацію щодо адреси, що відображається на сайті. 



50 

 

 

 

Рисунок 9 – Формуляр додавання товару 

 

 

 

Рисунок 10 – Зміна характеристик товару 

 

 

 

Рисунок 11 – Вкладка «Замовлення» 
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Рисунок 12 – Анкета замовлення 

 

Сам сайт складається з декількох вкладок: «Головна», «Купити», «Кон-

такти», «О Нас» по лівій стороні та значків «Корзина» (в разі, якщо користу-

вач зареєстрований), «Пошук» та «Особистий кабінет» – по правій (рис. 13). 

 

 

 

Рисунок 13 – Головна сторінка 
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Перше, що ми бачимо на головній вкладці – це великий слайдер на весь 

екран, після ідуть розділи «Новинки» та «Розпродаж» (рис. 14). На самому 

долі знаходяться емблеми брендів, з яким працює магазин та контактна інфо-

рмація.  

 

 

 

Рисунок 14 – Розділ «Новинки» 

 

У вкладці «Купити» знаходяться різноманітні категорії та фільтри для 

вибору потрібного клієнтові товару і власне сам товар, доступний в магазині 

(рис. 15). 
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Рисунок 15 – Вибір потрібної фурнітури 

Наступна вкладка – «Контакти». Клієнт може написати повідомлення 

щодо замовлення, або запитати необхідну інформацію (рис. 16). 

 

 

 

Рисунок 16 – Вкладка «Контакти» 

 

В вкладці «О Нас» клієнт може дізнатися трохи про фірму «Meblar» та 

зрозуміти чому варто замовляти фурнітуру саме в нашому онлайн-магазині 

(рис. 17). 
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Рисунок 17 – Вкладка «О Нас» 

Якщо зайти в вкладку «Особистий кабінет», користувач може зареєст-

руватися на сайті, або увійти в особистий кабінет. Якщо пароль не відповідає 

вимогам, буде показано повідомлення про помилку (рис. 18). 

 

 

 

Рисунок 18 – Помилка при реєстрації 

 

Після входу, у клієнта з’являється можливість зберігати товари в  

«улюблені», передивлятися свої замовлення, що є в корзині, або змінити ін-

формацію про себе (рис. 19). 
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Рисунок 19 – «Особистий кабінет» 

Під час оформлення заказу, клієнт поступово додає товари у корзину. 

Для оформлення необхідно ввести персональні данні: email, номер телефону, 

адресу, область та місто доставки (рис. 20). 

 

 

 

Рисунок 20 – Оформлення замовлення 

 

З правої сторони буде відображено кількість товарів та кінцева ціна за-

мовлення. Після підтвердження оформлення, запит на замовлення буде відп-

равлено адміністратору. 
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ВИСНОВКИ 

 

Розробляючи систему управління контентом, довелося зіткнутися з 

певними труднощами. Було розроблено аріхтектуру бази даних з розмежова-

ними правами: для адміністраторів і для користувачів. Після цього було 

спроектовано поєднання логіки сервера і системи управління базами даних. 

Для цього довелося скористатися спеціальними фреймворками. Завдяки 

даній мовній надбудові стало можливим конструювати всі залежності та 

зв’язки безпосередньо з коду мови програмування С#.  

Наступним етапом стала розробка з’єднання логіки додатка та мікросе-

рвіса. Завдяки виділеним серверам була розроблена система відправки і об-

робки запитів за допомогою функціонального слою роботи між мікросерві-

сом та сервером баз даних. Принцип роботи системи контролю оновлень в 

проекті полягає в перевірці нових надходжень на стороні сервера.  

Якщо товар був змінений на сторінці адмінстраторскьої панелі, онов-

лення автоматично відправляється на сторону сервера розробленого додатка, 

який в свою чергу обробляє його за допомогою раніше розробленої логіки і 

повертає результати оброблені системами управління баз даних на сторінку 

клієнтського веб-додатка. 

Наприкінці був розроблений веб-сервіс, який дозволяє створювати еле-

ктроні запити для користувачів, заповнювати замовлення, створювати сторі-

нки обраного, виводити інформацію про поточну корзину та друкувати її.  

Завдяки сконструйованій архітектурі додатку стало можливим гнучко 

налаштовувати його. Також була впроваджена система змін в реальному часі, 

яка дозволяє адміністраторам швидко реєструвати нові товари, їх специфіка-

ції, замовлення, а також змінювати контент.  

Отже, всі намічені цілі були виконані і завдання вирішені завдяки су-

часним засобам і ресурсам. 

 

  



57 

 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 

 

1. Основы и принципы языка SQL. URL: 

https://studme.org/93805/informatika/osnovy_yazyka. (дата звернення 

12.03.2020). 

2. Основні засоби представлення структур даних. URL: 

https://dl.sumdu.edu.ua/textbooks/95351/522217/index.html. (дата звер-

нення 13.03.2020). 

3. Інтерфейси взаємодії web-застосувань з СКБД. URL: 

https://dl.sumdu.edu.ua/textbooks/86975/413091/index.html. (дата звер-

нення 21.03.2020). 

4. Операционные системы с нуля; уровень 2 (старшая половина).  URL: 

https://habr.com/ru/post/353024. (дата звернення 26.03.2020). 

5. Tutorial: Get started with Razor Pages in ASP.NET Core. URL: 

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/razor-pages/razor-

pages-start?view=aspnetcore-3.1&tabs=visual-studio. (дата звернення 

26.03.2020). 

6. What is Test Driven Development (TDD)? Tutorial with Example. URL: 

https://www.guru99.com/test-driven-development.html. (дата звернення 

30.03.2020). 

7. The SQL Syntax. URL: https://www.dofactory.com/sql/syntax. (дата зве-

рнення 03.04.2020). 

8. Introduction to SQL. URL: https://www.w3schools.com/sql/sql_intro.asp. 

(дата звернення 15.04.2020). 

9. Razor Pages. Введение в Razor. URL: 

Pageshttps://metanit.com/sharp/aspnet5/29.1.php. (дата звернення 

25.04.2020). 

10. Что такое адаптивная верстка сайта URL: 

https://wezom.com.ua/blog/verstka. (дата звернення 01.05.2020). 



58 

 

11. Web Design 101: How HTML, CSS, and JavaScript Work. URL: 

https://blog.hubspot.com/marketing/web-design-html-css-javascript. (да-

та звернення 07.05.2020). 

12. Три поради для створення ідеальної головної сторінки. URL: 

https://prodesign.in.ua/2017/06/try-porady-dlya-stvorennya-idealnoji-

holovnoji-storinky/. (дата звернення 08.05.2020). 


