
Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, 

освіті та економіці : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 

(17 – 18 берез. 2014 р., м. Луганськ) – Луганськ, 2014. – С. 31–
34. 

 

УДК 004.774.6:339.371.4 

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ КОНТЕНТОМ 

САЙТІВ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ 

Жукова В. М., Донченко В. Ю. 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

На сьогоднішній день практично кожна організація має 

власний веб-сайт. В умовах використання сучасних 
інформаційних технологій – це необхідний чинник існування, 

що дозволяє розширити поле рекламної діяльності і привернути 

тим самим додаткових клієнтів. 

Сайти інтернет-магазинів у наш час набирають дуже велику 
популярність з боку, як користувачів, так і з боку підприємців. 

Це веб-сайти, в яких кожна людина може купити будь-який 

товар не відходячи від свого місця біля комп’ютера. 
Веб-сайт повинен відповідати таким вимогам: 

– гнучкість, зручна для адміністраторів система управління 

структурою; 
– веб-сайт повинен підтримувати використання графічних 

вставок, анімації, які повинні підсилювати емоційно-ціннісний 

компонент змісту, формувати мотивацію; 

– для користувачів повинна бути також реалізована 
можливість роздрукувати будь-яку сторінку веб-сайту. 

Титульна сторінка (головна) будь-якого сайту повинна 

максимально інформативно і в стислому об’ємі відображати 
необхідну користувачеві інформацію про сайт. На головній 

сторінці необхідно помістити логотип веб-сайту, основне меню 

сайту (для навігації по його структурі), форму аутентифікації 
(входу зареєстрованих користувачів), реєстраційне посилання 

(реєстрація нових клієнтів). 

Адміністративна частина повинна включати: інформацію 

про нових користувачів, розділ налаштувань сайту, можливість 
адміністрування магазину, управління обліковими записами 



користувачів тощо. Це представляється у вигляді системи 

управління вмістом. 

Система управління вмістом (контентом) (англ. Content 
management system, CMS) – комп’ютерна програма або система, 

яка використовується для управління вмістом чого-небудь 

(зазвичай цей вміст розглядається як неструктуровані дані 
предметної задачі в протилежність структурованим даним, що 

зазвичай знаходяться під управлінням СУБД). Зазвичай такі 

системи використовуються для зберігання і публікації великої 

кількості документів, зображень, музики або відео [1]. 
Окремим випадком такого роду систем є системи 

управління сайтами. Подібні CMS дозволяють управляти 

текстовим і графічним наповненням веб-сайту, надаючи 
користувачеві зручні інструменти зберігання і публікації 

інформації. 

Зараз існує безліч готових систем управління вмістом сайту, 

у тому числі і безкоштовних. Їх можна розділити на три типи, за 
способом роботи: 

Генерація сторінок за запитом. Системи такого типу 

працюють на основі зв’язки „Модуль редагування → База даних 

→ Модуль представлення”. Модуль представлення генерує 

сторінку зі змістом при запиті на нього, на основі інформації з 
бази даних. Інформація в базі даних змінюється за допомогою 

модуля редагування. Сторінки заново створюються сервером 

при кожному запиті, а це створює навантаження на системні 
ресурси. Навантаження може бути багато разів знижено при 

використанні засобів кешування, які є в сучасних веб-серверах. 

Генерація сторінок при редагуванні. Системи цього типу 

суть програми для редагування сторінок, які при внесенні змін 
до змісту сайту створюють набір статичних сторінок. При 

такому способі знижується інтерактивність між відвідувачем та 

вмістом сайту. 
Змішаний тип. Як зрозуміло з назви, поєднує в собі 

переваги перших двох. Може бути реалізований шляхом 

кешування – модуль уявлення генерує сторінку один раз, надалі 
вона в рази швидше завантажується з кешу. Кеш може 

оновлюватися як автоматично, по закінченню деякого терміну 



часу або при внесенні змін до певних розділів сайту, так і 

вручну по команді адміністратора. Інший підхід – збереження 

певних інформаційних блоків на етапі редагування сайту і 
збірка сторінки з цих блоків при запиті відповідної сторінки 

користувачем [2]. 

Велика частина сучасних систем управління вмістом 
реалізується за допомогою візуального (WYSIWYG) редактора-

програми, яка створює HTML-код зі спеціальної спрощеної 

розмітки, що дозволяє користувачеві простіше форматувати 

текст. 
За даними рейтингу Рунета на сьогоднішній день 

обстановка склалася наступним чином [3]. 

Комерційні коробкові системи управління сайтами CMS – 
продукти, створені комерційними організаціями з метою 

отримання прибутку від продажу ліцензії та/або технічної 

підтримки. Ці програмні продукти, відчужені від розробника, 

тобто дозволяють самостійно розробити з їх допомогою сайт 
(1С-Битрикс, NetCat, UMI.CMS, HostCMS, CMS S.Builder). 

Вільні (open-source) CMS – це програмне забезпечення, яке 

відповідає таким умовам: програму можна вільно 
використовувати з будь-якою метою; доступність вихідного 

тексту програми; можна вільно поширювати копії програми; 

програму можна вільно покращувати і публікувати свою 
поліпшену версію.(Joomla!, Drupal, TYPO3, MODx CMS/CMF, 

WordPress). 

Індивідуальні (студійні) CMS – CMS, розробку сайтів на 

яких може здійснювати тільки їх розробник (RBC Contents, 
Imprimatur, WebBuilder, AstroCMS, InFormica). 

Таким чином, інтернет-магазини створюються із 

застосуванням систем управління контентом сайтів, оснащених 
необхідними модулями. Великі інтернет-магазини працюють на 

спеціально для них розроблених або адаптованих типових 

системах управління. Середні і малі магазини зазвичай 
використовують типове комерційне та вільне ПЗ. 
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