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Анотація. В даній роботі розглянуто основні поняття про структуру 

інтернет-магазинів та технології їх розробки. Проаналізовано архітектуру 

серверної частини та зовнішній вигляд сторінок. Розробку серверної частини 

виконано з використанням мови програмування С#, архітектурного патерну 

MVC та технології Entity Framework 6. Розробку клієнтської частини виконано 

з використанням HTML 5.0 та CSS Bootstrap. В результаті роботи було 

розглянуто методику створення інтернет-магазинів на прикладі інтренет-

магазину техніки. 
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покупка, товар.  

 

Вступ. 

Актуальність. З кожним днем все більша кількість людей робить покупки 

в інтернеті. Електронна комерція стала досить популярною, тому формування 

методики розробки Internet магазинів актуально. 

На відміну від корпоративного сайту або сайту-візитки, створений 

інтернет-магазин не тільки надає можливість публікації інформації про товари 

або послуги, але й надає відвідувачу можливість їх замовити в режимі 

реального часу [1]. 



Все більше компаній і приватних підприємців звертають свою увагу на 

створення інтернет-магазину і використання його в своїй діяльності. І це цілком 

зрозуміло – при всіх його перевагах є мінімум недоліків. 

Метою дослідження є пришвидшення процесу створення web-сайту для 

Internet торгівлі шляхом формування методики його розробки. 

Об’єктом дослідження є процес створення інтернет-магазинів.  

Предметом дослідження є технології програмування HTML5/CSS, паттерн 

MVC 5, технологія Entity Framework 6. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

− Сформований стек технологій для розробки як серверної так і 

клієнтської частини додатку та досліджено переваги їх застосування. 

− Запропонувана структура інтернет-магазину та архітектура бази даних. 

Практична цінність полягає у розробці методики створення web-сайтів 

для Internet торгівлі та створення інтернет-магазину на її основі. 

 

Основний текст. 

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

1.1 Основні поняття інтернет-магазинів та веб-сайтів 

Інтернет-магазин являє собою спеціалізований веб-сайт, який призначений 

для просування споживчих товарів на ринку, збільшення обсягів продажу, 

залучення нових покупців. 

Веб-сайт – це одна або сукупність веб-сторінок, доступних в інтернеті 

через протоколи HTTP/HTTPS. З іншої точки зору, веб-сайт – це місце в 

інтернеті, яке визначається своєю адресою (URL), має свого власника і 

складається з веб-сторінок, які сприймаються як єдине ціле [2]. 

Інтернет-магазини потребують значно менших витрат на утримання та 

організацію роботи, оскільки у ньому значно обмеженіша матеріально-технічна 

база (будівлі, споруди, приміщення) та кількість обслуговуючого персоналу [3]. 

 



1.2 Структура інтернет-магазину 

Враховуючи загальні побажання кінцевих користувачів інтернет-

магазинів бажано, щоб в інтернет-магазині були окремо виділені наступні 

елементи/сторінки: 

− сторінка з каталогами товарів (за категоріями або все разом); 

− сторінка самого товару; 

− кошик; 

− сторінка оформлення замовлення; 

− сторінка з контактною інформацією. 

Це обов'язкові сторінки, але можливо також добавити додаткові сторінки 

для заохочення покупців, наприклад сторінка відгуків, сторінка з питаннями які 

часто задаються, перелік акцій (категорія, але як окрема сторінка).  

Розташування окремих елементів і різних блоків на сторінках залежить 

від побажань розробника, але потрібно дотримуватися правила простоти у 

створені навігації на сайті, тому що чим простіше здійснити покупку, тим 

більший шанс успішної операції. 

Сторінка з товарами (каталоги), одна із основних складових інтернет-

магазину. Таких сторінок на сайті може бути кілька, якщо є кілька груп товарів. 

На них повинні розташовуватися фото товарів, ціна, назва, кнопка «Купити» 

або «додати в кошик» і додатково може бути наявний рейтинг товарів.  

Сторінка самого товару не менш важлива складова. На ній повинні бути 

детальні фото товару, назва, ціна, опис, основні характеристики, повідомлення 

про те, що товар є наявності, кнопка «Купити» і додаткові блоки, які 

підсилюють довіру до магазину. 

Кошик найважливіша фінансова складова магазину. Він повинен бути 

легким у використані. При бажані закінчити замовлення у користувача повинна 

бути проведена перевірка реєстрації на сайті і якщо вона виконана, користувача 

необхідно перенаправити на сторінку закінчення оплати. Також має бути 

наявна кнопка «очистити корзину».  



При реєстрації користувача не потрібно просити ввести зайві пунктів, 

отримувати від покупця необхідно лише ті дані, які потрібні для здійснення 

оплати та доставки, не потрібно змушувати заповнювати безліч рядків. За 

статистикою, чим простіша форма реєстрації на сайті тим більша ймовірність 

того, що користувач все ж здійснить її і буде проводити замовлення товарів. 

Найнеобхідніші із них: ПІБ, номер телефону, адресу доставки, e-mail [4]. 

 

2 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ІНТЕРНЕТ-

МАГАЗИНУ ПРОДАЖУ ТЕХНІКИ 

 

2.1 Створення архітектури інтернет-магазину 

Структурна модель системи будується на основі діаграми варіантів 

використання і визначення основних функцій. Дана програма складається з 

наступних модулів:  

− програмний модуль роботи з інтерфейсом;  

− програмний модуль головної логіки;  

− програмний модуль доступу до бази даних.  

Програмний модуль для роботи з інтерфейсом забезпечує коректне 

відображення інформації та схотінок на сторінках сайту. Для роботи з 

інтерфейсом використовуються такі програмні модулі:  

− програмний модуль відображення сторінок;  

− програмний модуль для відображення продукції. 

Програмний модуль головної логіки необхідний для коректної роботи 

посилань та кнопок, що дозволяють здійснювати як переходи на інші сторінки 

сайту так і входження в систему або реєстрації користувача. В комплекс 

програм головної логіки входить:  

− програмний модуль обробки запитів клієнта. 

Програмний модуль роботи із базою даних забезпечує отримання даних 

про товар для подальшого розміщення даної інформації на сторінках сайту. 



Також він проводить перевірку відповідності логіна та пароля користувача при 

входженні в систему. В комплекс програм роботи з базою даних входять:  

− програмний модуль реалізації функції Login та Register;  

− програмний модуль для отримання файлів.   

 

2.2 Розробка структури бази даних 

Для нормального функціонування інтернет-магазину потрібно зберігати 

дані про товари що доступні для продажу (таб. «Products») та інформацію про 

користувачів (таб. «Users»), що бажають, або вже здійснили покупку, також 

необхідно мати таблицю в якій зберігалися б покупки (таб. «Card»), які було 

добавлено в корзину певним користувачем. 

 Також між таблицями існують зв’язки, що забезпечують коректне 

зберігання та обмін даними. Так, таблиця «Users» зв’язана із таблицею «Card» 

зв’язком один-до-одного, тобто на практиці це означає, що кожному 

користувачеві у відповідність поставлена корзина у яку він зберігає свої 

покупки. Сама ж корзина зв’язана із таблицею «Products» зв’язком один-до-

багатьох, що означає, що на практиці означає, що користувач в одну корзину 

може додати декілька товарів які знаходяться у полях таблиці «Products» [5]. 

 

2.3 Використання технології ASP.NET MVC 5 для розробки серверної 

частини додатку 

Для розробки програмного продукту була обрана технологія ASP.NET 

MVC 5 і мова C #, що є найпопулярнішою мовою для написання бізнес логіки 

на платформі .NET, основні переваги технології ASP.NET MVC 5: 

− використання вбудованого архітектурного шаблону MVC; 

− можливість розширення, так як платформа MVC побудована у вигляді 

серії незалежних компонентів, що реалізують певні інтерфейси. Тому можна 

легко замінити систему маршрутизації, механізм візуалізації сторінок та 

перелік контролерів; 



− жорсткий контроль над HTML і HTTP. У платформі ASP.NET MVC 

врахована важливість генерації ясного і відповідного стандартам коду розмітки. 

Замість величезного обсягу HTML-коду, що важко піддається управлінню, 

платформа MVC стимулює створення простих і коротких, стилізованих за 

допомогою CSS компонентів [6]; 

Як IDE була обрана Visual Studio 2015 – це інтегроване середовище 

розробки Microsoft (IDE), що є самою функціональною IDE для розробки на 

платформі .NET. 

Для зберігання даних був обрана СУБД SQL Server 2012 і ORM Entity 

Framework від Microsoft. Так як обидва продукти від Microsoft у них є найбільш 

тісна інтеграція з іншими продуктами платформи .Net. 

 

Висновки. 

В даній науково-дослідній роботі було проаналізовано поняття інтернет-

магазинів та особливості їх роботи. Розглянуто технології, що 

використовуються для створення зовнішнього вигляду сторінки. 

Запропоновано базову архітектуру інтернет-магазину та описано роботу її 

копонентів. Запропоновано мінімальну структуру бази даних та описано 

зв’язки між таблицями. Проаналізовано переваги використання технології 

ASP .Net MVC 5 для розробки серверної частини додатку. 

На основі перелічених вище технологій було розроблно приклад web-

сторінки для електроної торгівлі, що відповідає сучасним стандартам. 

В результаті даної роботи було розглянуто існуючі технології створення 

інтернет-магазинів та на їх основі розроблено рекомендації щодо розробки 

власного web-сайту для інтернет торгівлі. 
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Abstract  

In this work is considered the basic concepts about the structure of online stores and 
technology for their development. It is analysed the server architecture and appearance of pages. 
Development of the server side is made using the programming language C #, MVC pattern and 
technology Entity Framework 6. Development of client part is made using HTML 5.0 and CSS 
Bootstrap. As a result it was considered the technique of creation online stores using the example of  
the  internet store of  mechanisms. 
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