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РОЗРОБКА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ З ВИКОРИСТАННЯМ CMS WORDPRESS 

Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна 

Майже кожна організація сьогодні має особистий сайт, на якому розміщується 

інформація про запропоновані нею товари і послуги. Це дуже зручно, так як дозволяє 

користувачеві познайомитися з діяльністю компанії і запропонованим спектром послуг, не 

виходячи з дому. Тому в даний час для багатьох організацій, підприємців та інших, одним із 

головних завдань є розробка такої інформаційної системи, яка змогла б забезпечити 

максимально простий спосіб взаємодії представника компанії і клієнта через мережу Internet. 

Для вирішення цієї задачі ідеально підходить система WordPress – система управління 

вмістом сайту (CMS) з відкритим вихідним кодом[1]. Написана на мові програмування PHP, в 

якості бази даних використовує базу MySQL. Сфера застосування – від блогів до досить 

складних новинних ресурсів і навіть інтернет-магазинів. Вбудована система «тем» і «плагінів» 

разом з вдалою архітектурою дозволяє конструювати практично будь-які проекти.  

Однією з головних особливостей «WordPress» є структура організації бази даних. 

Гнучкість і функціональність зв’язків дозволяють створювати і виводити на сторінку матеріал 

будь-якого виду з будь-якими параметрами. 

Вбудована система «тегірування» створює додаткові зв’язки для матеріалів сайту, що 

при необхідності, дозволяє оперувати всіма записами, відповідними певним умовам. 

Постановка задачі. Необхідно розробити інтернет-магазин для продажу нових 

запчастин для автомобілів. Магазин повинен містити наступні ключові елементи: 

 категорії товарів з підкатегоріями; 

 пошук товару по назві або артикулу; 

 назву та логотип магазину, контактну інформацію; 

 загальну текстову інформацію про магазин, способи доставки та оплати; 

 особистий кабінет: реєстрація нового клієнта або авторизація існуючого; 

 короткий опис кожної запчастини; 

 при виборі конкретної групи запчастин відкривається нова сторінка, на якій є 

короткий опис їх застосування. 

Сторінка з товарами повинна містити: 
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 логотипи всіх товарів та їх короткий опис, призначення для певної марки та моделі 

автомобіля; 

 сортування товарів по назві/ціні; 

 наявність та можливість замовлення; 

 вся інформація про товари зберігається в базі даних; 

Замовлення, оплата та доставка: 

 в кошику зберігаються всі замовлені товари; 

 є форма для оформлення замовлення з обов’язковими полями та можливістю 

реєстрації; 

 наявність плагінів для оплати через сайт та вибору способів доставки (Нова пошта, 

Ін-тайм і т.д.). 

Вся інформація про товари зберігається в базі даних. 

Дизайн сайту повинен бути дружнім до користувача. Колір фону повинен 

співвідноситись з кольором тексту, розміри шрифтів повинні бути зручними для читання. Сайт 

потрібно розробити адаптивним для довільного пристрою. 

Для вирішення всіх поставлених задач дуже добре підходить CMS WordPress. В ній є 

безліч готових тем – наборів стилів для оформлення тексту і сторінки в цілому, плюс необхідні 

графічні елементи дизайну, набори скриптів і спеціальних доповнень – віджетів, які 

допомагають створити на сайті меню, зручну систему рубрик, архіви записів, пошук по сайту 

і інші додаткові зручності[2]. Теми дуже різноманітні, виглядають солідно і професійно. 

Кожна тема складається з декількох файлів-шаблонів, які дозволяється редагувати для зміни 

оформлення сайту або створення своїх власних тем. Крім стандартного набору можливостей, 

прописаних в тій чи іншій темі, WordPress дозволяє ускладнювати оформлення та 

функціональні можливості за рахунок тих чи інших доповнень – плагінів.  

Додавання товарів та їх підкатегорій є однією з найважливіших і невід’ємних частин 

роботи зі створення інтернет магазину. У цьому краще всього використовувати плагін 

«WooCommerce»[3]. Завдяки даному плагінові створюється нова вкладка у адмінпанелі. Саме 

у ній можна задати назву створюваного товару, його параметри, встановити фото та до якої 

підкатегорії він відноситься. Редагувати вже створений товар можна завдяки даному плагінові 

або звичайним текстовим редактором, що вбудований у систему. Також «WooCommerce» дає 

змогу створити нові типи оплати, які для вас є актуальними. 

На наступному рисунку наведений ескіз головної сторінки інтернет-магазину. Всі інші 

сторінки виконані в такому самому стилі. 

 
Рис. 1. Головна сторінка інтернет-магазину 

Висновки. В результаті виконаної роботи створено інтернет-магазин, який відповідає 

всім сучасним нормам. Він поєднує в собі зручність, функціональність і чудовий зовнішній 

вигляд. На сайті є можливість залишати коментарі під товарами, створювати особистий 

кабінет, замовляти товари та обирати способи доставки та оплати. Створені сторінки меню з 
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підкатегоріями і докладною інформацією про кожен товар та необхідною інформацією про 

регламент магазину. Сайтом можна легко керувати завдяки адмінпанелі «WordPress», а усіма 

маніпуляціями, що стосуються продажу та товарів – плагіном «WooCommerce». 
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В сучасних умовах, щоб зменшити вплив людського фактора на митницю і скоротити 

часові та фінансові витрати на митне оформлення, створили електронну митницю на яку було 

покладено завдання, зміцнити митну безпеку України, адаптувавши Єдину автоматизовану 

інформаційну систему Державної митної служби  та комп'ютеризованої системи транзиту 

Європейського союзу, оперативне отримання достовірної та актуальної інформації про намір 

здійснювати зовнішньоекономічну діяльність і створювати умови для прискорення митного 

контролю та митного оформлення, а також поліпшення соціальних та інформаційних послуг 

населенню, вдосконалення інформаційної інфраструктури Державної митної служби. 

Глобальні тенденції світового розвитку створили нові завдання для спрощення митних 

і логістичних процедур при імпорті та експорті, знижуючи ризик порушень митних правил, 

для яких була створена електронна інформаційна система, яка за своїми функціональними 

характеристиками схожа на аналогічні системи в країнах ЄС. У зв'язку з цим було б корисно 

проаналізувати поточний стан електронного декларування в Україні. 

Європейське співтовариство зазначає, що для виконання завдання щодо спрощення 

митних процедур та логістичних методів постачання товарів, імпорту та експорту цих товарів 

з країни, зменшення ризику порушення безпеки мешканців здійснює «Електронна митниця». 

Держави-члени Європейського Союзу вирішили діяти в рамках «Електронної Європи» і 

прийняли рішення Ради Європейського Союзу про просте та без паперове середовище для 

митних адміністрацій та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Роль митних інформаційних технологій відображена в Міжнародній конвенції «Про 

спрощення та гармонізацію митних процедур», укладеній у м.Кіото 18 травня 1973 р., та 

доповненій редакції відповідно до «Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції 

про спрощення та гармонізацію митних процедур», прийнятим 26 червня 1999 р. у м. Брюсселі 

(Україна приєдналася до конвенції шляхом прийняття Закону України «Про приєднання 

України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та 

гармонізацію митних процедур» від 5 жовтня 2006р., № 227-V) [3].  


