
1 
 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна» 

Івано-Франківська філія 

 

 

 

 

 

 

МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

«СУЧАСНА НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 

 

(м. Івано-Франківськ, 24 травня 2021 р.) 

 
 
 
 
 

 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ 

 

 

 

Івано-Франківськ 

2021 

 



2 
 

 
 

Затверджено до друку Методичною Радою  

Івано-Франківської філії Університету «Україна» 

(Протокол № 5  від 25 травня 2021 р.) 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ: 

– директор Івано-Франківської філії, канд. техн. наук, доц. Кіт Г. В. (голова) 

– заступник директора Колибаб’юк С.П. 

– старший викладач кафедри інформаційних технологій та програмування  Саган Н.З. 
– старший викладач кафедри інформаційних технологій та програмування  Зощак Л.М. 

– старший викладач кафедри інформаційних технологій та програмування  Дума М.В. 
– професор кафедри інформаційних технологій та програмування  д.т.н. Копей В.Б. 

– доцент кафедри інформаційних технологій та програмування  к.т.н. Іляш Ю.Ю. 

– доцент кафедри інформаційних технологій та програмування  к.т.н. Курляк П.О. 

– доцент кафедри інформаційних технологій та програмування  к.т.н. Гринчишин Т.М. 

 

 

 

Сучасна наука: стан, проблеми та перспективи розвитку: тези доповідей. 

– Івано-Франківськ: ІФФ Університету «Україна», 2021. – 28 с. 

 

У збірнику вміщено тези доповідей Міжвузівської науково-практичної 

конференції «Сучасна наука: стан, проблеми та перспективи розвитку» (секція: 

«Інформаційні технології та програмування», в яких відображено основні 

результати наукових досліджень у галузі інформаційних технологій студентів і 

викладачів кафедри інформаційних технологій та програмування Івано-

Франківської філії Університету «Україна». 

 

 

За зміст статей та правильність цитування відповідальність несе автор 

 

 

Івано-Франківська філія Університету «Україна», 2021 

 



3 
 

ЗАСОБИ РОЗРОБКИ WEB-ПОРТАЛІВ 

Андрусяк Ю.Б., IV курс, група ПІ-17-1-if, спеціальність «Інженерія  

програмного забезпечення»,  Івано-Франківська філія Університету «Україна» 

Науковий керівник: Кіт Г.В., к.т.н., професор 

 

Web-середовище – це величезна бібліотека людських надбань, це неабиякий 

архів корисної та оригінальної інформації. І ця інформація з кожним роком 

поповнюється новими знаннями. 

Сучасна людина живе у динамічному, непередбачуваному світі. Все, що 

оточує сучасну людину швидко змінюється. Web-середовище – це середовище, 

яке відображає сучасне життя. Здається, що нові розробки у цій галузі з'являються 

мало не щодня. 

Що ж собою являє web-середовище? Якщо казати коротко, то це набір web-

сторінок, наповнених інформацією. Людині для того, щоб отримати певну 

інформацію, необхідно набрати у браузері адрес сторінки, яка її цікавить. У 

випадках коли потрібно знайти інформацію, а точний адрес необхідної сторінки 

невідомо, то тоді за допомогою звертаються до пошукових машин, створюють 

запит і у відповідь отримують набір web-сторінок, які можуть містити дані, що 

цікавлять людину. Web-сторінки також називають html-документами. Для того 

щоб створити html-документ, потрібно у текстовому редакторі за допомогою html-

тегів розмітити документ. Для цього використовують мову гіпертекстової 

розмітки HTML. Існує консорціум Всесвітньої павутини (W3C – World Wide Web 

Consortium), створений у 1994 році Тімом Бернерс-Лі, який займається розробкою 

вільно розповсюджуваних технологій для Всесвітньої павутини. Також W3C 

встановлює стандарти на web-технології. W3C вдосконалює і стандартизує 

HTML. 

Коли web-сторінку створено, потрібно дати їй ім'я. Основна сторінка 

повинна бути названа index, тому що по замовчуванню web-сервер повертає 

сторінку index. Розширенням для веб-сторінки може бути html, php, htm, shtml, jsp 

в залежності від змісту. W3C рекомендує на web-сторінках розмежовувати вид та 

розмітку. HTML використовується для розмітки, для створення зовнішнього 

вигляду використовують CSS. 

Web-сторінка зберігається на сервері. Коли клієнт створює запит web- 

сторінки, то сервер відправляє відповідні дані на комп'ютер клієнта, де ці дані 

оброблюються і відображуються за допомогою браузера. Існують технології, за 

допомогою яких можна динамічно змінювати вигляд web-сторінки. Сьогоднішні 

web-сторінки – це не статичні документи, як це було раніше, а динамічні, як і наш 

світ. 
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Для динамічного наповнення web-сторінки використовуються технології, 

які можуть бути виконані як на стороні клієнта, так і на стороні сервера. На 

стороні клієнта зазвичай використовують JavaScript. Ця мова підтримується всіма 

виробниками, які створюють браузери – це перевага JavaScript, а недолік 

– це відсутність єдиного стандарту. Як правило, для того щоб створити скрипт, 

який працював би на всіх браузерах, необхідно спочатку перевірити браузер, за 

допомогою якого клієнт дивиться web-сторінку, а потім використовувати 

специфічні функції для цього браузера. Існують інші технології, які можна 

використовувати на стороні клієнта, але вони не отримали широкого 

розповсюдження, оскільки є окремим рішеннями для того чи іншого браузера 

(VBScript) або потребують додаткових програм для свого виконання (Java- 

аплети, Macromedia Flash). 

Для динамічного наповнення web-сторінки на стороні сервера, на 

сьогоднішній день, можна обрати з більшої кількості технологій. Тут перед 

розробником постає питання, яку з технологій ліпше використовувати. Адже 

потрібно, щоб з одного боку поставлена задача була вирішена в якомога 

найкоротший термін, а з іншого щоб рішення задачі було правильним та 

надійним. Розробник може обрати технології Python, Ruby, PHP, Perl, JSP, ASP, 

ASP.NET, Cold Fusion, CGI, Java-сервлети, тощо. Крім добровільного вибору 

технології, розробник повинен ще виходити з того, якими засобами володіє 

комп'ютер, на якому буде розміщена його web-сторінка. 

 

МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАТРОННИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ARDUINO В 

OPENMODELICA ТА ЇХНЄ ВИГОТОВЛЕННЯ 

Бурак О. В.  IV курс, спеціальність "Прикладна механіка", 

науковий керівник: д.т.н., доцент каф. КМВ Копей В.Б. 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 

Середовище моделювання OpenModelica дозволяє створювати складні моделі 

динамічних технічних систем, які містять механічні, електричні, електронні, 

гідравлічні та інші компоненти. В останні версії OpenModelica також входить 

бібліотека Arduino 0.1.0, яка дозволяє моделювати мікроконтролер ATmega328 

мовою Modelica та виконувати довільні програми (скетчі) на ньому. Метою цієї 

роботи є опис принципів моделювання мехатронних систем на основі Arduino в 

OpenModelica 0.16 та їхнього виготовлення. 

На рис. 1 показано модель простого лабораторного стенда для вивчення 

мехатронних систем. До цифрового піна D9 Arduino Uno під'єднано сервопривід. 

До сервопривода під'єднано пружину кручення, а до пружини - компонент диск з 

моментом інерції. Кут повороту диска визначається за допомогою сенсора кута 
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повороту. Сигнал від сенсора кута повороту передається на компонент, який 

додає до цього сигналу константу. Після цього сигнал передається на змінний 

резистор, який змінює напругу на аналоговому піні А0. Скетч, який виконуються 

на Arduino Uno, отримує значення на аналоговому піні А0 і в залежності від нього 

повертає вал сервопривода на заданий кут.  

 
Рисунок 1 - Модель мехатронної системи в OpenModelica 

 

 

На рис. 2 показано простий лабораторний стенд на основі недорогих 

компонентів: Arduino Uno (1), енкодер на LM393 (2), сервопривід SG90 (3), 

світлодіод (4), фоторезистор (5), деталі металевого конструктора (6). Механічна 

частина стенда являє собою маятник. Ціллю системи автоматичного керування є 

підтримування коливань маятника. Система досягає цієї цілі шляхом визначення 

положення маятника за допомогою сенсорів та підштовхування маятника за 

допомогою актуатора, якщо рух відсутній. Використовуються два сенсори – 

інкрементний обертовий енкодер та сенсор відстані на основі світлодіода та 

фоторезистора. Модель такої системи наведено в 

(https://github.com/vkopey/mechatronics2). 
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Рисунок 2 - Лабораторний стенд на основі Arduino 

 

Описаний підхід до вивчення мехатронних систем має свої переваги. Можна 

створювати будь-які мультидоменні динамічні моделі мехатронних систем (у 

тому числі з використанням Arduino) у вільному середовищі OpenModelica, а 

також можливо відразу реалізувати систему з недорогих компонентів та 

верифікувати результати симуляції шляхом експерименту. 
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КРИПТОВАЛЮТА НА РИНКУ 

Василик В.Л. 

IІІ курс, група ПІ-18-1-if, спеціальність «Інженерія програмного 

забезпечення», Івано-Франківська філія Університету «Україна» 

Кожна криптовалюта побудована за технологією блокчейн. Першою 

криптовалютою став Bitcoin, створений розробником або групою розробників під 

псевдонімом Сатосі Накамото 2009 року. 

Криптовалюти не мають центрального органу управління. Усі операції 

перевіряються мережею учасників, тобто іншими користувачами. Кожна операція 

комплектується з іншими для формуввання блоку, з яких складається 

безперервний ланцюг. Кожен блок має криптографічне посилання на 

попередника, що робить неможливим зміну інформації в однобу блоці без 

необхідності внесення змін в усі наступні. Тому підробити або скасувати запис 

неможливо або дуже витратно. Саме цим являються собою Блокчейн його кожен 

блок містить часову позначку, хеш попереднього блоку та дані транзакцій, подані 

як хеш-дерево. Інформація про транзакції зазвичай надається відкритою, не 

шифрованою. Захистом від підробки та спотворення слугує включення хешу 

всього блоку у наступний блок. 

І постає питання а звідкіж береться сама криптовалюта? А добувається він 

Майнингом — діяльність з підтримки розподіленої платформи і створення нових 

блоків з можливістю отримати винагороду в формі емітованої валюти і 

комісійних зборів у різних криптовалютах, зокрема в Біткоїнах. Вироблені 

обчислення потрібні для забезпечення захисту від повторного використання 

одних і тих же одиниць валюти, а зв'язок майнінгу з емісією стимулює людей 

витрачати свої обчислювальні потужності і підтримувати роботу мереж. 

Суть майнінгу полягає в підборі такого значення Nonce, яка дозволить 

отримати хеш, що містить певну кількість нулів на початку цього хешу. 

Кількість нулів у хеші вибирається таким чином, щоб кожен блок з'являвся 

приблизно раз на 6-10 хвилин. 

А зберігати саму валюту потрібоно на такзваних кріптокошельках - це 

спеціальна високотехнологічна програма, завдяки якій стають можливим 

отримувати, відправляти і зберігати криптовалюту. Існують кріптокошелькі, які 

працюють тільки з однією ккріптовалютой. Є і мультивалютні кріптокошелькі. 

І в кінці хотілось би добавити що більшість людей сприймають саму 

кріптовалюту як певний товар(тіж самі акцій) який можна купити і з часом 

продати по вищій ціні. Мало хто нею розплачується тому що вона постійно 

нестабільна. 
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КАР’ЄРА ДЖУНІОРА В IT 

Дубей Ю.М. 

IІІ курс, група ПІ-18-1-if, спеціальність «Інженерія програмного 

забезпечення»,  Івано-Франківська філія Університету «Україна» 

 

Визначення Junior 

 Джуніор — це не обов’язково той, хто тільки закінчує школу або навчається 

у виші, дуже молода дівчина або хлопець, які вирішили пов’язати свою кар’єру 

з інформаційними технологіями. Це може бути людина будь-якого віку, яка має 

на меті подальший розвиток в ІТ. 

Джуніор — це людина, яку вже можна брати в реальний проєкт. 

Можна одночасно бути в чомусь вже сеньйором, а в іншому — трейні або 

джуном. Це стосується не тільки ІТ, життя таке, що ми завжди чогось вчимося. 

З погляду роботодавців джуніор — це певний грейд, позиція співробітника 

у компанії. Джуніору відповідає рівень зарплати, місце в організаційній структурі 

й певні завдання. Тобто цей рівень передбачає якийсь набір умов. 

Деколи вважають, що джуніор — це студент, який щойно пішов працювати. 

Насправді це не так, перед ним є ще трейні, а джуніор — це людина з досвідом, 

хай навіть невеликим. 

Попит на джуніорів. 

 Ринок зростає, спеціалісти професійно розвиваються і стають сеньйорами, 

а на їхні місця приходять нові джуніори. Попит високий на всі рівні, але багато 

охочих не дотягують до рівня Junior, їм треба повчитися ще, підготуватися краще. 

Так, джуніори зараз дуже потрібні.  Попит зростає, клієнти приходять, нові 

проєкти з’являються, загалом ІТ на підйомі. 

Досвід 

Комерційний досвід — це не просто «зробити для когось сайт за гроші», 

це робота у правильно побудованій команді. Ти не можеш сам навчитися грати 

у футбол, а потім прийти і обіграти всіх на матчі, так само в розробці програмних 

проєктів. Ти можеш технічно прокачатися, але не вийде налаштувати 

«фреймворки» командної роботи. Щоб працювати в команді, треба здобути цей 

досвід, а здобути його можна лише на справжніх проєктах. 

Можна бути залученим в опенсорсні чи волонтерські проєкти, і це буде 

максимально схоже до реального досвіду. І його можна вказувати у резюме. 

Дуже багато кандидатів роблять помилку, коли чують словосполучення 

«комерційний досвід» і вважають, що це досвід, за який їм платили зарплату, 

і не вказують ті проєкти, над якими працювали. 
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Роботодавці не з’ясовуватимуть, чи це був досвід, за який заплатили гроші, 

чи це був навчальний проєкт, чи, може, власний. Вони обирають тих кандидатів, 

які вже хоча б якісь проєкти реалізовували. 

Технічно в резюме це можна зобразити так: пишете, наприклад, приблизні 

дати, коли почали ходити на курси або займатися певними проєктами. Зазначаєте 

назву проєкту, що саме робили, які технології використовували, на кого 

розрахований, результати. 

Треба писати все, навіть якщо ви тільки починаєте рухатися в якомусь 

напрямі, навіть якщо це курсові роботи чи ви опрацювали книжку і звідти 

виконали приклад. Тому що, коли приходить порожнє резюме, створюється 

враження, що людина чогось пасивно прагне. Тому писати треба усе , що знаєте, 

вмієте, не треба соромитися. Ви, мабуть, думаєте, що зробили щось мізерне 

і люди будуть з цього сміятися. Ні. Ваше резюме потрапляє до професіоналів, які 

свого часу пройшли такий самий шлях і пам’ятають, як писали своє перше 

резюме і думали, що саме варто вказувати. 

Англійська мова 

Рекомендується робити резюме англійською мовою, бо це приваблює 

роботодавців вищого рівня. Це ознака того, що людина розвивається, знає 

термінологію, зможе прочитати спеціалізовану інформацію. Такі кандидати 

отримують більше запрошень. 

До речі, якщо вакансія написана англійською мовою, це не означає, що співбесіда 

буде англійською, зазвичай це передбачає базове розуміння термінології. 

Потрібно дізнатися ключові слова сфери. Для цього варто читати вакансії 

американських, канадських, європейських компаній. 

Англійська — це дуже важливо. Порада щодо вивчення мови: повністю 

перемкніться. Наприклад, у пошуковик Google все вбивайте лише англійською, 

незалежно від того, це питання по роботі чи прогноз погоди. 

Рекомендовано дивитися все англійською. Вмикати серіал англійською, 

дивитися з субтитрами, але все ж звучати має іноземна мова. Буде складно, але 

потім почуєте, як слова «прорізаються». 

Профільна вища освіта 

Освіта потрібна як знання, навичка. І є серйозна проблема з роботою вишів, 

які 5 років тебе наповнюють застарілою інформацією, а з іншого боку — 

і те забувається, адже не використовується на практиці. І тоді з’являється 

демотивація. Треба здобувати профільну освіту, але одночасно якомога раніше 

починати робити щось прикладне, працювати в реальному середовищі.  

Дуже часто потрібна друга вища освіта, особливо та, яка швидко здобувається, 

тому що у вас вже є великий досвід вчитися. І що дуже важливо, вже знаєте, 

навіщо саме вона потрібна. 
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Потрібно дивитися на освіту з двох аспектів. Перший: як можливість якісно 

працювати і виконувати свою роботу, тобто здобути знання. І другий: освіта 

потрібна для того, щоб будувати кар’єру. Якщо ми розуміємо, що нині на ІТ-

ринку великий дефіцит спеціалістів, то будуть брати людей навіть після курсів. 

Але як тільки цей дефіцит мине, вища освіта буде плюсом. Тобто орієнтуватися 

і на те, в якій сфері і де ви будете працювати, які там будуть ринкові умови. 

П’ятирічна освіта у виші складається з набору окремих предметів, які легко 

можна покрити окремими курсами. Якщо вчитися у правильних людей 

у правильний час, то нині в онлайні є всі можливості. ІТ — це та галузь, яка 

показала неефективність вишів, і це не тільки в нас. Ті самі проблеми 

є і за кордоном, бо освіта є дуже дорогою і часто себе не виправдовує. Можна 

вчитися по-іншому. У нас люди в космос літають, а в університетах збирають 

їх за партами і ведуть лекцію під конспект. Варто будувати підхід, 

де максимально занурювати у середовище. Таке інтенсивне навчання на коротких 

курсах часто краще за 5 років у виші. Освіта має сильно трансформуватися. Люди 

пересіли з коней на автомобілі і літаки, але все ще не пересіли з парт на якісь 

прогресивні речі в навчанні. 

Інтерв’ю 

Дуже важливими є soft skills. Можна попросити когось, щоб написали за тебе 

код. І це буде результатом володіння soft skills. Або зробив баг у коді, тобі QA 

поставив, що то баг, а ти подзвонив і пояснив, що це фіча — і все нормально. 

Тобто soft skills багато в чому важливіші за hard skills. 

Якщо у людини є проблема із soft skills, з нею ніхто не захоче працювати, 

навіть якщо вона технічно дуже крута. 

Не треба вважати, що ви йдете до якихось страшних людей, які будуть 

поводитись зверхньо, тільки тому, що ви прийшли і шукаєте роботу або хочете 

навчатися тощо. Ви приходите до колег, що пройшли аналогічний шлях. 

Поводьтеся природно, спокійно, не хвилюйтесь, наскільки це можливо. Кожна 

співбесіда, чим би вона не закінчилася — це прекрасний досвід і можливість 

навчитися проходити інтерв’ю. 

Нерідко кандидати настільки затиснені, що своїм хвилюванням нервують 

інтерв’юерів. Можна на всі питання відповідати, але через цю знервованість 

інтерв’юери роблять висновок, що під час розмови з клієнтом перенервуєшся, 

знепритомнієш, а це нікому не потрібно. Є й інші люди, які готові покласти ноги 

на стіл і почати розмову із зарплати. З ними теж ніхто не буде говорити. Треба 

знати, як поводитися. 

Рекомендується брати на співбесіду роздруковані резюме та текст вакансії: 

ви бачите там певну технологію і вимоги, розумієте, про що вас будуть питати, 

і це буде допомагати. Загалом варто продумувати питання і відповіді наперед: 
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берете опис вакансії, йдете по кожному з пунктів, згадуєте, з чим працювали, 

що вивчали тощо. 

Окрім технічної частини, на співбесіді є багато організаційних питань, щоб 

з’ясувати, чи бажає кандидат працювати саме у цій спеціалізації й на цій посаді. 

Це особливо актуально для світчерів. Обов’язково прочитати інформацію про 

компанію, продумати питання щодо зарплати, робочого графіку, інструментів, які 

необхідні в роботі. 

Отже, готуватися потрібно з двох позицій: організаційної та технічної. 

 

ВІРТУАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ 

Ковень В.В. 

IІІ курс, група ПІ-18-1-if, спеціальність «Інженерія програмного 

забезпечення»,  Івано-Франківська філія Університету «Україна» 

Науковий керівник: Саган Н.З., старший викладач 

 

Сьогодні віртуальне спілкування розвивається досить стрімко. Так, на 

сьогодні Інтернет має близько 4,1 мільярда людей у понад 150 країн світу, Без 

інтернету залишається близько 3,6 мільярда людей. Більшість із них мешкають у 

найменш розвинутих країнах. Причому щомісяця розмір Всесвітньої мережі 

поповнюється на 10–15 відсотків.  

Даний вид спілкування набуває великого значення і поступово стає одним з 

основних видів комунікації людей у світі. Адже інтернет з кожним днем 

розширює свої горизонти, з’являються нові соціальні мережі, де люди з різних 

країн спілкуються і обмінюються досвідом. 

Що таке і коли появилося віртуальне спілкування 

Наприкінці XX ст. завдяки розвитку комп´ютерних технологій з´явився ще 

один засіб спілкування – так зване віртуальне спілкування. Це спілкування з 

віртуальним співрозмовником у віртуальному просторі за допомогою 

електронних засобів. 

Завдяки комп´ютеру людина освоює новітні електронні засоби інформації та 

навчилася діяти в умовах відкритої комунікації. Глобального розмаху набуває 

проникнення інформаційних технологій у повсякденний побут людей. Інтернет 

дав змогу людині значно розширити межі свого спілкування. За дослідженнями 

спеціалістів 91% користувачів використовують Інтернет саме для спілкування. 
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Слід зазначити, що інтернет сприяє розвитку особистості і включення її у 

процес спілкування навіть тоді, коли в реальному житті людина може мати певні 

бар'єри для спілкування. 

Що таке соціальна мережа 

Соціальна мережа – це соціальна структура, утворена індивідами або 

організаціями. Вона відображає зв'язки між ними через різноманітні соціальні 

взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними 

родинними вузами. 

Переваги/недоліки віртуального спілкування 

№ переваги недоліки 

1 людина опановує роботу з 

комп'ютером і в Інтернеті; 

світ соціальної мережі розмиває 

рамки загальноприйнятих понять: 

добре / погано, пристойно / 

непристойно, красиво / вульгарно 

тощо; 

2 отримує безліч інформації, 

навчається її «фільтрувати», що 

позитивно впливає на логічне 

мислення, пам'ять, увагу; 

 спілкуючись з людьми тільки в 

соцмережі, людина не розвивається 

емоційно. Адже текстові 

повідомлення позбавлені міміки, 

жестів, енергетичних імпульсів. 

Важко визначити, чи людина щира, 

як вона відреагувала на 

висловлювання співрозмовника; 

3 якщо друзі чи знайомі живуть в 

іншому місті або районі великого 

міста, людина не випадає зі свого 

кола спілкування, перебуває в курсі 

останніх подій у житті інших; 

виникає проблема 

самоідентифікації малого учасника 

соцмережі, адже в Інтернеті можна 

зробити себе розумним, дотепним, 

популярним і гарним, а в житті 

залишатися зовсім іншою 
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людиною. 

4 під час листування з іншими 

людьми відточує вміння грамотно 

будувати речення, висловлювати 

свої думки. 

спотворюється розуміння 

дружби, адже в мережі в тебе може 

бути 300 так званих друзів, але 

запросити на День народження в 

реальному світі нікого; 

 

Виділяють однакову кількість недоліків та переваг соціальних мереж, 

однозначно не можна зробити один висновок. Тому у кожного є свій вибір. Але 

потрібно пам'ятати, що в реальному житті спілкування цікавіше, тому не потрібно 

весь час проводити перед монітором комп'ютера. 
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СТВОРЕННЯ ТЕЛЕГРАМ-БОТА МОВОЮ PYTHON 

Корда І. О., IV курс, спеціальність "Інженерія програмного забезпечення", 

науковий керівник: д.т.н., доцент каф. ІТП Копей В.Б.  

Івано-Франківська філія Університету "Україна" 

 

Відомо, що боти – це спеціальні програми з акаунтом (обліковим записом) в 

Telegram, які можуть автоматично обробляти і відправляти повідомлення. Вони 

створюються і працюють на сервері. 

Боти можуть виконувати практично будь-які завдання, які може робити 

кожен користувач акаунту Telegram з онлайн-сервісами. Роботи можуть вчити, 

розважати, шукати, транслювати, нагадувати, з’єднувати. По суті, боти – це такий 

собі зручний для людини інтерфейс роботи з різноманітними веб-службами. 

Усе, що потрібно для роботи з ботами, – акаунт у Telegram. Для вас 

взаємодія з ними виглядатиме як спілкування в чаті, різниця лише в тому, що на 

іншому кінці не людина, а програма можливо з штучним інтелектом. 
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У роботів немає статусів «онлайн» і «був у мережі», натомість 

відображається надпис «бот». Окрім цього, боти не можуть самі почати 

спілкування. Обраного бота треба спершу додати в групу або першим почати з 

ним діалог.  

Приклади активних ботів Telegram 
Сьогодні в Telegram працюють десятки ботів. Ось кілька найпопулярніших: 

@ytranslatebot – перекладає ваші повідомлення на будь-яку мову світу.  

@ImageBot – відправте цьому боту ключове слово, і він знайде відповідне 

зображення. 

@paypbbot – дозволяє клієнтам «Приватбанку» переказувати один одному 

кошти в месенджері Telegram. 

Соціальна сфера застосування чат ботів 
Актуальне застосування чат-ботів в соціальній сфері: мед-боти, чат-боти 

поліції, чат-бот «СтопНаркотик», чат-бот "Кіберпес", муніципальні чат-боти та 

чат-боти для працевлаштування. 

Види ботів 

За сферою застосування чат-боти поділяють на: 

 p2p — персональні комунікації (для особистого спілкування); 

 b2c — споживчі (підтримка клієнтів компанії на корпоративному 

сайті та в мобільних додатках). 

Створення Telegram-бота 

Для того щоб створити телеграм бота потрібно відкрити телеграм і 

написати боту @BotFather команду /start. З’явиться  повідомлення з переліком 

всіх команд управління телеграм-ботами, і ввести команду /newbot. Після цього 

ввести ім’я бота, воно обов’язково повинно закінчуватися на bot. Після чого 

@BotFather відправить посилання на чат з ботом і токен, тепер можна розробляти 

телеграм бота. 

Я створив телеграм бота, який буде парсити (виконувати синтаксичний 

аналіз) автомобільний сайт і присилати в телеграм чат-бота інформацію про 

машини, в залежності яку марку вкаже користувач. Коли користувач визначився з 

маркою машини, йому буде надіслана інформація про машини за вказаною 

маркою, а саме: назва машини, модель, рік випуску, де продається, ціна в доларах 

і в гривнях і посилання на продаж автомобіля. 

Як все працює 

У цьому проекті три ланки: мій комп'ютер з Python, сервер Телеграма та 

телеграм-клієнт.  

На комп'ютері працює інтерпретатор Python, а всередині інтерпретатора 

виконується моя програма мовою Python. Вона відповідає за весь контент: в неї 

закладені всі шаблони тексту, вся логіка, вся поведінка. 

Всередині програми на Python працює бібліотека, яка відповідає за 

спілкування з сервером Телеграма. У бібліотеку я вшив таємний ключ, щоб сервер 

Телеграма розумів, що моя програма пов'язана з певним ботом. 

Для чого був створений телеграм бот 
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 Цей телеграм бот був зроблений для зручності, щоб не відкривати зайвих 

вкладок, а просто дивитись в телеграмі потрібну інформацію про автомобілі. 

Використовував бібліотеку pyTelegramBotAPI для роботи з телеграм-ботом, і 

бібліотеку BeautifulSoup для парсингу. 

 

Список використаних джерел 

 

1. Документація Telegram Bot API. URL: https://core.telegram.org/bots/api 

2. Документация Beautiful Soup. URL: 

https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc.ru/bs4ru.html 

 

АНАЛІЗ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНИХ ПОРТАЛІВ ІЗ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ 

Лозовський Б. Д. 

IV курс, група ПІ-17-1-if, спеціальність «Інженерія програмного 

забезпечення»,  Івано-Франківська філія Університету «Україна» 
 

Щоб провести вичерпний аналіз порталів із продажу товарів потрібно 

розібратися з їх основними поняттями, особливостями та проблематикою. 

Основні поняття: 

Інтернет-портал (веб-портал, інформаційний портал) — сукупність 

поєднаних безпосередньо та через мережу "Інтернет" апаратних засобів, що 

включають комп'ютери та машинозчитувані електронні носії інформації із 

заздалегідь записаною на них інформацією та/або виконані з можливістю запису 

та зчитування інформації у вигляді комп'ютерних програм, баз даних, виконана з 

можливістю обробки зазначеної інформації та команд користувача системи та 

надання йому Інтернет-сервісів як результатів обробки зазначеної інформації і 

команд. 

Інтернет-портал для користувачів —  сайт, що надає 

користувачеві Інтернет різні інтерактивні сервіси (Інтернет-сервіси), які 

працюють у рамках єдиного сайту. 

Також портали працюють як точки доступу до інформації у Інтернеті 

або сайти, що допомагають користувачам у пошуку потрібної інформації через 

Інтернет. Такі портали представляють інформацію з різних джерел або тем 

об'єднаним способом і також називають навігаційними сайтами. 

Інтернет-магазин  — місце в інтернеті, де відбувається прямий продаж 

товарів споживачеві (юридичній або фізичній особі), враховуючи доставку. При 

цьому розміщення споживацької інформації, замовлення товару і угода 

відбуваються там само, всередині мережі (на сайті інтернет-магазину). 

Електронний магази н — сайт, з якого можна вибрати та замовити потрібний 

товар чи послугу. Інтернет-магазин перш за все передбачає грошові розрахунки на 

відміну від сайтів, які надають послуги безкоштовно. Для безпечного 

використання сайту передбачені надійні протоколи — https, та інші системи 

безпеки. 

Класифікація інтернет магазинів: 
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1) За методом роздрібного продажу товарів у мережі: 

- Internet-магазини; 

- Web-вітрини 

- торгові системи; 

- контентні проекти (споживацькі енциклопедії, системи Internet-

замовлень товарів тощо); 

2) За бізнес-моделлю: 

- повністю он-лайновий магазин; 

     - суміщення офф-лайнового бізнесу з он-лайновим (коли Internet-магазин 

створюється на основі вже діючої реальної торгової структури); 

3)    За взаємовідносинами з постачальниками: 

- магазини, які володіють власним складом (наявність реальних 

товарних запасів);  

     - магазини, що працюють за договорами з постачальниками (відсутність 

значних товарних запасів); 

4) За ступенем автоматизації: 

- Web-вітрини – це сукупність товарного каталогу, системи навігації 

та оформлення замовлення з наступною передачею його менеджменту для 

оформлення. Той у свою чергу зв’язується зі складом, організовує 

доставку товару покупцеві, контролює процес оплати за товар. 

Паралельно ведеться рекламна робота, вивчення попиту та аналітична 

робота. 

             - власне Internet-магазини  

             - торгові Internet-системи. 

 

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ТОЧНІСТЮ ТОЧІННЯ В 

OPENMODELICA 

Мосорко В. С., IV курс, спеціальність "Прикладна механіка", 

науковий керівник: д.т.н., доцент каф. КМВ Копей В.Б. 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 

Ефективне проектування систем адаптивного керування точністю 

механічної обробки потребує застосування засобів їхнього імітаційного 

моделювання. Одним з таких засобів є мова моделювання Modelica [1] та 

середовище OpenModelica. Методи адаптивного керування точністю обробки 

базуються на принципі зменшення діапазону розсіювання величини пружних 

деформацій y в технологічній системі, які можуть бути спричинені, наприклад, 

нерівномірністю припуску t, твердості матеріалу заготовки HB, жорсткості 

системи j [2, 3]. Для токарної обробки: 

const
j

HBtsC

j

P
y

y





275.0

, 
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де Py – радіальна складова сили різання, s – подача, C – коефіцієнт, який залежить 

від умов обробки. 

Цю рівність можна зберігати шляхом  керування значенням жорсткості 

технологічної системи j. Наприклад відомо, що для довгого нежорсткого вала 

значення Py зменшується під час обробки центральної частини вала внаслідок 

зменшення жорсткості системи j (зміна j спричиняє зміну y та t). Система 

керування точністю (СК) слідкує за значенням Py і змінює значення j так, щоб 

виконувалась рівність. Приклад реалізації СК наведено в праці [2]. 

Метою роботи є опис Modelica-моделі такої СК на основі компонентів 

Modelica-бібліотеки Arduino 0.1.0 [4]. 

Передусім у вільному середовищі OpenModelica 1.16 автором розроблено 

компонент "змінна пружина", коефіцієнт жорсткості якої буде залежати від 

вхідного дійсного сигналу. На рис. 1 показано модель технологічної системи з 

системою керування точністю відповідно для випадку токарної обробки довгого 

нежорсткого вала. В результаті зміни сили різання Py в технологічній системі з 

постійною жорсткістю j буде змінюватись деформація y. Блоковий компонент 

realExpression повертає дійсний сигнал, який змінюється з часом за законом 

параболи і передається компоненту force (сила). Сила діє на лівий фланець 

(flange_a) компонента mass (маса), правий фланець (flange_b) якого з’єднано з 

компонентами variableSpring та damper, які правими фланцями з'єднані з 

нерухомим фланцем (fixed). За допомогою динамометра визначається значення 

сили різання та передається в компонент feedback, який обчислює різницю заданої 

(в компоненті const) та виміряної сил. Ця різниця пропорційно змінюється 

компонентом gain і додається до середнього коефіцієнта жорсткості (const1.k) 

змінної пружини variableSpring. Перед компонентом gain розміщено компонент-

мікроконтролер Arduino [4], який отримує сигнал помилки на аналоговий вхід A0 

і за допомогою програми, що на ньому виконується, відіграє роль ПІД-регулятора, 

що керує сервоприводом, який з'єднаний з ідеальною передачею "гвинт-гайка" 

idealGear. Поступальне переміщення гайки визначається сенсором positionSensor і 

обмежується заданим діапазоном в компоненті limiter. Результати симуляції 

показують значне зменшення відхилення Py. 
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Рисунок 1 – Модель технологічної системи 

Висновок. Застосування мови Modelica та її стандартної бібліотеки значно 

спрощує побудову складних моделей систем керування точністю.  
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД КОМП'ЮТЕРНИХ ВІРУСІВ 

Орлов В. А. 

IІІ курс, група ПІ-18-1-if, спеціальність «Інженерія програмного 

забезпечення»,  Івано-Франківська філія Університету «Україна» 

Антивірусні програми. Існує кілька основних методів пошуку вірусів, які 

застосовуються антивірусними програмами: сканування; евристичний аналіз; 

виявлення змін; резидентні монітори. Антивіруси можуть реалізовувати всі 

перераховані вище методики, або тільки деякі з них. 

Сканування. Це найбільш традиційний метод пошуку вірусів. Він полягає в 

пошуку сигнатур, виділених з виявлених вірусів. Антивірусні програми-сканери, 

здатні видалити виявлені віруси, зазвичай називаються полифагами. Сканери 

можуть виявити тільки вже відомі і попередньо вивчені віруси, для яких була 

визначена сигнатура. Тому програми-сканери не захистять комп'ютер від 

проникнення нових вірусів, число яких постійно збільшується. Прості сканери 

нездатні виявити і поліморфні віруси, що повністю міняють свій код. Для цієї 

мети необхідно використовувати більш складні алгоритми пошуку, що включають 

евристичний аналіз перевірених програм. 

Евристичний аналіз. Цей метод нерідко використовується спільно з 

скануванням для пошуку шифруються і поліморфних вірусів. Дуже часто 

евристичний аналіз дозволяє виявляти раніше невідомі інфекції, хоча лікування в 

цих випадках зазвичай виявляється неможливим. Якщо евристичний аналізатор 

повідомляє, що файл або завантажувальний сектор, можливо, заражений вірусом, 

користувачеві необхідно провести додаткову перевірку за допомогою самих 

останніх версій антивірусних програм-сканерів. 

Виявлення змін. Заражаючи комп'ютер, вірус робить зміни на жорсткому 

диску: дописує свій код в заражає файл, змінює системні області диска і т.д. 

Антивірусні програми-ревізори знаходять такі зміни: вони запам'ятовують 

характеристики всіх областей диска, які можуть піддаватися нападу вірусу, а 

потім періодично перевіряють їх і у випадку виявлення змін видають 

повідомлення про підозру на вірус. Слід враховувати, що не всі зміни 

викликаються вторгненням вірусів. Завантажувальний запис може змінитися при 

оновленні версії операційної системи, а деякі програми записують дані всередині 

свого виконуваного файлу. 

Резидентні монітори. Антивірусні програми, постійно знаходяться в 

оперативній пам'яті комп'ютера і відслідковують всі підозрілі дії, виконувані 

іншими програмами, носять назву резидентних моніторів, або сторожів. На жаль, 

вони мають дуже багато недоліків: займають багато оперативної пам'яті і 

дратують користувачів великою кількістю повідомлень, по більшій частині не 

мають відношення до проникнення вірусів. 
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Навіть, якщо загрози вірусів начебто немає, необхідно заздалегідь провести 

заходи антивірусного захисту, в тому числі організаційного характеру. 

Для успішної боротьби з вірусами можна скористатися різними програмними 

продуктами вітчизняного виробництва, деякі з яких визнаються кращими в світі. 

 

СУЧАСНІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ 

Паркула А.М. 

IІ курс, група ПІ-19-1, спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»,  

Івано-Франківська філія Університету «Україна» 

 

Напевно, немає такої програміста, який не хотів би створити свою власну мову 

програмування: найшвидший і надійніший, найзручніший і простий. Саме тому за 

всю свою «комп'ютерну» історію людина придумала безліч  найрізніших мов 

програмування.Серед універсальних мов програмування сьогодні найпоширеніші: 

1) Сі [З] – багатоцільова мова програмування високого рівня, розроблена 

Денисом Рітчі на початку 1970-х рр. з урахуванням мови BCPL. Використовується 

на міні ЭВМ і ПЕОМ. Є базовою мовою ОС Unix, проте застосовується й поза 

цією системою, для написання швидкодіючих і найефективніших програмних 

продуктів, зокрема й операційних систем. Для IBM PC є низка популярних версій 

мови Сі, зокрема - Turbo З (фірми Borland), Microsoft З і Quick З (фірми Microsoft 

), і навіть Zortech З (фірми Symantec). Чимало понять з зазначених версій 

забезпечують також роботи з Сі і Сі++. 

Сі++ [З++] - Мова програмування високого рівня, створений Бьярном 

Страустрапом з урахуванням мови Сі. Є його розширеною версією, реалізує 

принципи обєктно-орієнтованного програмування. Використовується до 

створення складних програм. Для IBM PC найпопулярнішої є система Turbo З++ 

фірми Borland (США). 

· З# (З Sharp) – ― Сі Шарп ‖: обєктно-орієнтована мова  програмування, про 

розробку якого в  2000 р. оголосила фірма Microsoft . За своїм характером вона 

схожа на мови З++ і Java і призначено для розробників програм, які 

використовують мови З і З++ у тому, що вони могли ефективніше створювати 

Інтернет-додатки. Вказується, що З # буде тісно інтегрований із мовою XML[1]. 

2) Паскаль - Процедурно-орієнтована  мова програмування високого рівня, 

розроблена в кінці 1960-х рр. Ніклаусом Віртом, спочатку на навчання 

програмування в університетах. У своїй початковій версії Паскаль мав досить 

обмежені можливості, оскільки призначався під навчальні цілі, проте наступні 

його доопрацювання дозволили зробити його хорошою універсальною мовою, 

широко використовуваною для написання складних програм. Є низка версій мови 

(наприклад, ETH Pascal, USD Pascal, Turbo Pascal ) і систем програмування цією 
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мовою до різних типів ЕОМ. Для IBM PC найпопулярнішої є система Turbo Pascal 

фірми Borland (США). 

Delphi є «спадкоємцем» мови Паскаль; основні оператори у цих мовах 

однакові. Але Delphi має засіб до роботи з різними графічними об'єктами 

(створення форм, кнопок, меню), і навіть в обробці складних структур даних. І він 

дуже популярний розробки різних Windows- додатків [1]. 

3)У 1954 року у надрах корпорації IBM групою розробників на чолі з Джоном 

Бэкусом (John Backus) створили мову програмування Fortran. 

Це перша мова програмування високого рівня. Вперше програміст міг по-

справжньому абстрагуватися від особливостей машинної архітектури. Ключовою 

ідеєю, відрізняючою нову мову від ассемблера, була концепція підпрограм. 

Синтаксична структура мови була досить складна для машинної обробки в першу 

чергу тому, що прогалини як синтаксичні одиниці взагалі не використовувалися. 

Це породжувало масу можливостей для прихованих помилок, таких, наприклад: 

Мова Фортран використовувався в фінансувані наукових обчислень. Вона 

страждає від відсутності багатьох звичних мовних конструкцій і атрибутів, 

компілятор практично неможливо перевірити синтаксично правильну програму з 

погляду семантичної коректності (відповідність типів та інші.). У ньому немає 

підтримки сучасних способів структурування коду і передачею даних. Це 

усвідомлювали й самі розробники. За визнанням самого Бэкуса, їхнім  завдання 

було скоріш розробка компілятора, ніж мови. Розуміння самостійного значення 

мов програмування прийшло пізніше. 

Поява Фортрана зустріли ще більше лютою критикою, гострішою за 

впровадження ассемблера. Програмістів лякало зниження ефективності програм з 

допомогою використання проміжної ланки як компілятора. Невдовзі з'явилося 

розуміння те, що реалізація великих проектів неможлива не залучаючи мов 

високого рівня. Потужність обчислювальних машин росла, проте з падінням 

ефективності, що раніше вважалося загрозливим, можна було змиритися. 

Переваги ж мов високого рівня стали настільки очевидними, що спонукали 

розробників до створення нових мов, дедалі досконаліших [1]. 

4)Бейсік - Мова програмування високого рівня , розроблена 1963 - 1964 рр. в 

Дартмутському коледжі Томасом Куртом і Джоном Кемені.Спочатку 

призначалася на навчання програмування. Відрізняється простотою, легко 

засвоюється початківцями програмістами наявністю спрощених конструкцій мови 

Фортран і вбудованих математичних функцій, алгоритмів і операторів. Існує маса 

різноманітних версій Бейсика, які повністю сумісні один з одним. Деякі реалізації 

Бейсика включають кошти обробки даних, і наборів даних. 

Більшість версій Бейсика використовують інтерпретатор, який перетворює 

його компоненти в машинний код і дозволяє запускати програми без 
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проміжної трансляції. Деякі досконаліші версії Бейсика використовували для 

цієї мети транслятори. На початку 1999 р. фірма Microsoft випустила версію 

мови Visual Basic 6.0 (VB 6.0), покликану забезпечити створення 

багатокомпонентних програмних додатків для систем рівня підприємств [1]. 

Наприклад, мову Lisp використовується до створення експертних систем. Мова 

Java використовується і розроблена для  мережевих (Web)- додатків.Для однієї й 

тієї ж мови можуть існувати різні середовища розробки. Наприклад, для мови З є 

середовище Turbo З і Borland З [7]. 

Отже, винахід мов програмування вищого рівня, і навіть їх постійне 

вдосконалення мережі та розвиток, дозволило людині як спілкуватися із машиною 

і розуміти її, так і  використовувати ЕОМ для найскладніших розрахунків у 

області літакобудування, ракетобудування, медицини і навіть економіки. 
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ОСНОВИ WEB- ПРОГРАМУВАННЯ 
Райєнд Р.І 

IІ курс, група ПІ-19-1-if, спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»,  

Івано-Франківська філія Університету «Україна» 

     Інтернет можна розглядати в широкому та вузькому розумінні.Найбільш 

вузький погляд – Інтернет, це  мережа мереж, всесвітня  комп’ютерна мережа в 

вузькому розумінні, але  більш ширший погляд – Інтернет це кіберпростір, що  

народжує кіберкультуру зі своїми думками, своєю мовою, своєю етикою.  

     Отже Інтернет це мережа мереж, яка містить велике число серверів, таких як 

WWW, електронна пошта, мережні новини USENET, пошукова система WAIS, 

сервіси: Gopher, FTP, IRC, MUD, MOO, ICQ та інші. Найбільший з цих серверів 

це WWW – World Wide Web (Всесвітня павутина),  який коротко ще називають 

Web. Web настільки популярний серед людей, що деякі люди, думають, що Web 

— це і є Internet. Але це невірно, тому що Web — тільки одна з багатьох служб, 

що використовуються в Internet.          
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        Web була винайдена в 1980 році в CERN (європейської лабораторії фізики 

лементарних часток). Співробітник цієї лабораторії Тім Бернерс Лі створив 

програму за назвою Enquire Within Upon Everything (Enquire), щоб відстежити 

зв’язки між документами, включивши в них посилання один на одного. І, як 

сказав Тім у 1994 році, даючи інтерв’ю кореспондентам  видання Internet World, 

він хотів знайти більш зручний і логічний спосіб представлення інформації. У 

1989 році Бернерс Лі запропонував глобальне узагальнення цієї ідеї — зв’язати 

гіпертекстові документи в усьому світі. Інформація повинна міститися на 

серверах, а для її перегляду потрібно використовувати особливі програми-

браузери. З тих пір почався бурхливий розвиток Web. 

       HTML (Hypertext Markup Language — мова гіпертекстової розмітки) служить 

для опису Web-сторінки, що зберігається у виді звичайного текстового файлу з 

розширенням *.htm або *.html. Головна мета HTML — описати формат вмісту 

Web-сторінки, він описується з допомогою дескрипторів (tag) HTML. 

Дескриптори визначають способи форматування тексту, служать 

розпізнавальними знаками зображень або таблиць, дозволяють зв’язувати слова 

або фрази з іншими документами в Internet. 

     Якщо дати коротке означення Web-сторінки, то це комбінація тексту і 

дескрипторів HTML, що описують способи форматування цього тексту. 

     Як ми говорили вище, Web-сторінки зберігаються у файлах з розширенням * 

.htm або *.html. Але якщо на Web-сервері використовується технологія ASP 

(Active Server Page — активні сторінки сервера) чи технологія PHP(Personal Home 

Page), то замість HTML-сторінок на сервері зберігаються ASP-файли чи PHP 

файли. ASP-файл чи PHP-файл, містить сценарій, по якому Web-сервер динамічно 

створює HTML-сторінку в момент звертання до нього броузера. Технології ASP і 

PHP дозволяють представляти інформацію в більш динамічному виді, даючи 

можливість звертатися до баз даних або до іншої інформації, що неможливо 

представити у виді звичайних HTML-документів. 

    HTML — це стандарт, прийнятий Консорціумом Всесвітньої інформаційної 

мережі (W3C — World Wide Web Consortium). Остання рекомендація HTML 

(W3C не використовує термін ―стандарт‖) має номер 4.1. (Багато фірм-

виготовлювачів, наприклад Microsoft і Netscape, визначають власні розширення 

для HTML-файлів.) Асоціація W3C несе також відповідальність за визначення 

таких стандартів, як HTML-текст та його інтерпретація в браузері. 

    Термін Web-сторінка позначає документи в Web, у яких для опису атрибутів 

форматування використовується мова HTML. HTML-документ — це ще одна 

назва Web-сторінки, причому більш точне, оскільки HTML використовується не 

тільки в Web. 
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СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ 

Храбатин О.Б. 

IІІ курс, група ПІ-17-1-if, спеціальність «Інженерія програмного 

забезпечення»,  Івано-Франківська філія Університету «Україна» 

 

Світовий бізнес вже давно використовує Інтернет і, зокрема електронні медіа 

як платформу для маркетингових комунікацій та можливість покращення 

відносин з клієнтами. Для багатьох провідних компаній додаткові можливості 

мережі у поєднанні з ресурсом власного сайту – найдієвіший інструмент для 

залучення нових споживачів та найкоротший шлях ведення бізнесу. Отож, варто 

розглядати інтернет-рекламу як основний вид залучення клієнтів. 

Інтернет-реклама часто буває прихована, вона не нав'язує товар чи послугу, а 

начебто радить скористатися ними, розмовляючи зі споживачами звичайною 

людською мовою, а не мовою маркетингу. Тому використання можливостей 

кіберпростору стає щодалі популярнішим, а ефективність від інтернет-реклами 

зростає . Її успіх залежить від вміння підприємства аналізувати ринок та обрати 

правильну стратегію. 

Стратегія інтернет-реклами – це план дій, який охоплює певний проміжок 

часу задля просування товарів чи послуг, що розміщується в інтернет. Її вибір 

вимагає ретельного дослідження цілей підприємства та багатосторонній аналіз 

ринку. Саме тому звернемо увагу на основні принципи та етапи планування 

маркетингових комунікацій в Інтернеті, дослідимо існуючі форми та методи 

http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/web-dizain-ta-web-tehnologii.pdf
http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/web-dizain-ta-web-tehnologii.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/HTML
https://ukrreferat.com/chapters/komputerny-nauki/web-programuvannya-referat.html
https://ukrreferat.com/chapters/komputerny-nauki/web-programuvannya-referat.html
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просування, що дадуть змогу правильно сформулювати маркетингову стратегію 

компанії. 

Обираючи маркетингову стратегію як в офлайн, так і в онлайн середовищі слід 

відштовхуватись від цілей підприємства, основними з яких є: 

- просування бренду з метою залучення аудиторії; 

- просування націлене на продажі; 

- просування націлене на бренд. 

Стратегія просування бренду з метою залучення аудиторії, як правило 

використовується на початку роботи підприємства, задля формування 

позитивного іміджу нового бренду. У цьому випадку слід скористатися такими 

видами маркетингових інструментів як: 

- пошукова оптимізація (процес коригування HTML-коду, текстового наповнення 

(контенту), структури сайту, контроль зовнішніх чинників для відповідності 

вимогам алгоритму пошукових систем, з метою підняття позиції 

сайту в результатах пошуку в цих системах); 

- підтримання актуальної інформації (оптимізація контенту, робота з каталогами, 

покупка посилань, медійний контекст, новини та прес-релізи). 

Просування націлене на продажі, як правило, використовують, коли 

споживач вже достатньо лояльний до об’єкту маркетингової діяльності, а його 

метою є збільшення обсягів продажів.  

Стратегія просування націлена на бренд, використовується, коли фірма є 

вже досить відомою, і хоче підвищити впізнаваність бренду серед нових 

аудиторій та закріпити свої позиції на ринку. Тоді ефективним буде використання 

таких стратегічних методів маркетингової діяльності: 

- іміджеві статті; 

- прихована реклама в опитуваннях; 

- робота на форумах; 

- промо-ігри та навчальні програми; 

- новини та прес релізи. 
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Кожен етап онлайн просування здійснюється, враховуючи прогнозований ефект 

маркетингових комунікацій фірми. Це дозволяє стверджувати, що практичне 

застосування такої моделі підвищує ефективність рішень щодо маркетингової 

діяльності підприємства. 

Отже, основними положеннями розроблення стратегії маркетингових 

онлайн-комунікацій є необхідність збирання якомога більшої кількості інформації 

про ринок для виявлення вільних позицій та швидкого реагування 

на дії конкурентів. Також важливо, щоб цілі відповідали силам та ресурсам фірми 

і були розподілені належним чином між кожним етапом її проведення. 

Як і традиційні засоби маркетингових комунікацій, просування в інтернеті 

вимагає системного підходу, починаючи від формулювання цілей, методів та 

використовуваних засобів, і закінчуючи оцінкою ефективності, аналізом 

результатів та виробленням рекомендацій для проведення майбутніх 

рекламних кампаній. 
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