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У наші часи web-додатки відіграють важливу роль у нашому житті. Вони 

застосовуються в різних сферах таких як: охорона здоров'я, бізнес та державне 

управління. Від якості таких додатків може залежити не лише зручність кори-

стувачів, але і функціонування організацій. Тестування є найбільш широко ви-

користовуваним і ефективним підходом для забезпечення якості та надійності 

програмного забезпечення, включаючи web-додатки. Тестування web-

додатків є значною частиною роботи, тож його доцільно проводити ефек-

тивно: якомога швидше із мінімальними витратами.  
Однак ручне тестування web-додатків потребує багато часу [1]. Ось, у випадку 

коли ручна перевірка вимагає значних трудових і часових витрат, на допомогу 

приходить автоматизоване тестування.  

Однією з найважливіших складових вирішення цієї проблеми є створення 

методики автоматизованого тестування [2]. Інтенсивна розробка та мо-

дернізація автоматизованих засобів тестування робить актуальним завдання 

пошуку та застосування найбільш оптимальних методів і алгоритмів проекту-

вання, за допомогою яких можна швидко і з мінімальними витратами спроек-

тувати новий засіб тестування. 

Метою доповіді є розробка методики автоматизованого тестування для 

скорочення ресурсів, що витрачаються на тестування web-додатків, і підви-
щення рівня ефективності такого тестування, а також для забезпечення висо-

кого рівня якості тестованого продукту. 

В доповіді наводяться результати створення тест стратегії для ефек-

тивного реалізування автоматизованого тестування. А також наведені при-

клади автоматизованих тестів за допомогую сучасних додатків. Був проведено 

аналіз ефективності автоматизованого тестування в порівнянні з ручним. На-

ведені дані показують, що найбільш доцільним використовувати автоматизо-

ване тестування для долготривалих проектів з великою кількістью перевірок. 

В результаті цієї роботи був отриманий практичний досвід створення автома-

тизованих перевірок для тестування web-додатків та визначені переваги цього 

методу. 
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