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Загально відомо, що зараз Інтернет є істотною складовою 
нашого життя, все більша частина діяльності людства відбувається в 
цьому унікальному середовищі. Це торкається побуту, розваг, 
навчання, професійного росту та перш за все комерційної діяльності. 
Інтернет дуже сильно змінює традиційний спосіб ведення бізнесу, 
дозволяючи, наприклад, практично повністю позбутися інституту 
посередників і взаємодіяти зі своїми потенційними клієнтами 
безпосередньо [1]. Відомо, що web-сайт підприємства – це його 
візитна картка, вітрина, реклама і вся необхідна для бізнесу інформація. 
Ось чому вважається за необхідне не тільки знати, як побудовані та 
працюють web-сайти, як ними користуватися щодня для роботи, але й 
як створити відносно простий сайт власними силами [2]. 

В остаточному підсумку, треба знати як зробити свій сайт ще 
одним каналом бізнесу, неважливо, у якому сегменті ринку - В2В, В2С 
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або іншому доведеться працювати майбутньому фахівцю [1,3].  
Публікацій, що присвячені розвитку ідей і практиці створення 

сучасних web-сайтів відомо дуже багато, і їх аналіз не є завданням 
цього дослідження. Ми торкнемося лише питань, пов'язаних зі 
створенням особистого сайту [3-5]. Для створення web-сторінок можна 
скористатися різними підходами залежно від завдань, які покладають 
на сайт, ресурсів, що виділяються на його створення й особисті 
переваги. Класичний спосіб підготовки web-сторінок полягає в 
«ручному» створенні коду документів WWW мовою HTML [6]. Інший 
спосіб, припускає роботу зі спеціальними програмами супроводу web-
контенту Всесвітньої павутини (наприклад, Microsoft Expression Studio 
4). Третій підхід застосовується для створення й підтримки серйозних 
проектів великих компаній і корпорацій, Інтернет-порталів і коли над 
створенням такого проекту працює ціла команда професіоналів. 
Нарешті четвертий підхід відноситься до тих випадків коли у 
користувача нема бажання та часу застосовувати перші три способи, а 
потрібно швидко створити особистий сайт. 

Конструктор сайтів [2] (англ. site builder) — це програмно 
реалізована складна система, для створення веб-сторінок без знання 
мов програмування. Зазвичай він є окремим сервісом, але може й 
надаватися як додаткова послуга хостінг-компаніями. 

Найвідомішими онлайн конструкторами сайтів є: Ucoz, Weebly, 
Wix, Jimdo, Setup, Nethouse і багато інших. 

Існують платні й безкоштовні варіанти конструкторів сайтів, а 
також часто використовується модель Freemium — коли мінімальний 
функціонал доступний безкоштовно, а за більш розширені 
можливості потрібно платити. Онлайн конструктори сайтів 
набирають усе більшу популярність через простоту використання й 
розширення функціональності. 

При виборі конструктора до уваги береться декілька міркувань. 
Бажано, щоб він був безкоштовний, не зловживав рекламою, допускав 
можливість створення резервної копії сайту, можливість використання 
свого доменного імені, ціна додаткових потрібних опцій і багато 
іншого. 

Ми вибрали не самий популярний та відомий сервіс в мережі, - 
конструктор, з безкоштовним хостінгом Zyro.com [7]. Він є 
підрозділом доволі відомої на Заході Hostinger Group. Серед його 
основних переваг: безкоштовність, максимальна простота в роботі, 
особливо при додаванні контенту, зручність для SEO, багато готових 
яскравих шаблонів для різних потреб, практично повна відсутність 
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реклами, необмежений простір, можливість використання свого 
доменного імені. Сам сайт [7] доступний на двох мовах (англійська та 
російська), але конструктор підтримує для створення сайтів 29 мов, 
включаючи українську. 

Багатьом користувачам повинна сподобатися можливість 
попрацювати в конструкторі в так званому тестовому режимі, 
анонімно, без будь-якої реєстрації. Система попереджає, що в цьому 
випадку, все, що Ви побудуєте, буде видалено через 24 години. За 
бажанням користувача всі його дії будуть супроводжуватися підказками 
спеціального майстра "Steps to Do", який знаходиться справа та нижче 
основного меню конструктора. З переліку розділів майстра зрозуміло, 
що важко вигадати щось більш зручне і дохідливе для роботи 
початківця. Майстер підказує не тільки як краще виконувати звичайні 
дії на кшталт: додавання тексту, зображень, меню та їх редагування, а і 
вирішення питань SEO, оприлюднення зробленого в Інтернеті. 

Приємною несподіванкою виявилися деякі додаткові можливості 
конструктора при потребі створити багатомовні сайти. Взагалі це 
доволі не просте питання, яке потребує від розробника додаткових не 
аби яких зусиль. Звичайно, якщо він бажає створити дійсно якісний 
продукт для іноземної аудиторії, а не використати перекладач від 
Google, який хоч і вирішує проблему дуже просто, але не на завжди 
припустимій якості перекладу. 

Безумовно сервіс Zyro.com має і деякі окремі недоліки. Не 
повністю локалізоване на українську мову конструювання сайту, 
бажано збільшити кількість безкоштовних шаблонів, особливо у 
розділі "Бізнес", під час роботи трапились два незрозумілі технічні 
збої (щоправда після звертання до служби підтримки все оперативно 
було виправлено) та деякі інші проблеми. Тим не менше можна 
зробити висновок, що конструктор сайтів Zyro.com може бути 
рекомендованим для створення не дуже складних проектів, на зразок 
персонального студентського сайту, особливо особам які не мають 
ніякого досвіду web-дизайну, але мають потребу швидко створити та 
оприлюднити відповідний Інтернет - ресурс. 

Робота протягом навчання в університеті над персональним 
студентським сайтом сприяє підвищенню інтегративного показника 
навчального процесу - готовності майбутнього фахівця до 
професійної діяльності. Персональний сайт - це стартовий майданчик 
для Вашого подальшого творчого й професійного розвитку. 
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В умовах трансформації економіки проблеми регіонального 

характеру й будь-які інші дестабілізуючі фактори стають причинами 
зниження економічної безпеки. Перед регіональними продовольчими 
комплексами стоїть важливе завдання – забезпечення населення 


