
Міністерство освіти і науки України 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

з курсу «Електронна комерція» 
для студентів економічного факультету 

 
 
 
 
 
 
 

Рекомендовано до друку кафедрою 
інформаційних систем у менеджменті 
Протокол № 15 від 08 травня 2014 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Львів – 2014 
 
  

 



 2

 
 
 
У методичних рекомендаціях подано інструкції до виконання лабораторних 

робіт з курсу «Електронна комерція». Роботи відповідають темами, які читають із 
зазначеного курсу у Львівському національному університеті імені Івана Франка.  
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ЛАБОРАТОРНА	РОБОТА	N1.	Можливості	електронного	бізнесу	
 
МЕТА: отримати практичні навики роботи з інтернет-проектами електронної комерції 
 
ЗАВДАННЯ 
Здійснити огляд вітчизняних інтернет-проектів електронної комерції та охарактеризувати 

їх за такими ознаками: 
• Способи авторизації користувачів. 
• Механізми пошуку інформації: 
• зручність пошуку та вичерпність інформації; 
• поділ товари на групи; 
• наявність спеціальних груп такі, як “новинки”, “ знижки” тощо. 
• Наявність інформаційних розділів. 
• Механізм формування корзини. 
• Механізм продажу товарів. 
• Система оплати. 
• Система доставки. 
• Зворотний зв'язок. 

 
ВХІДНІ ДАНІ: всесвітня мережа Інтернет 
 
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
Під електронною (е-комерція) розуміється така форма комерції, коли вибір і замовлення 

товару чи послуг виконуються через комп’ютерні мережі, а оплата – через використання 
електронних документів та платіжних засобів (картки, електронні чеки, електронні гроші). 
Фактично це система Іnternet-комерції (SІC). Спрощена модель е-комерції складається із: 

• власників пластикових карток, які, як правило, через Іnternet мають доступ до 
віртуальних постачальників послуг (магазинів, банків, туристичних фірм); 

• віртуальних постачальників послуг (он-лайн магазини, банки, туристичні фірми, 
страхові компанії тощо), які дають доступ до своїх каталогів послуг через комп’ютерні мережі; 

• платіжної системи, представленої банками-емітентами (картки), банками-екваєрами та 
процесинговими компаніями і центрами; 

• надійної та досить дешевої телекомунікаційної інфраструктури, розвиненої системи 
стандартизації та аутентифікації клієнтів і постачальників інформації. 

Датою народження інформаційних технологій е-комерції вважається 1993 рік, коли 
почалось масове використання Web-технології в мережі Іnternet. До цього часу для комерційних 
потреб використовувалися кредитні/дебетні електронні картки з відповідними мережами 
банкоматів, як правило, у торгових точках та сервісних службах, і міжбанківські клірингові 
центри. Щодо глобалізації проведення банківських операцій засобами сучасних 
телекомунікацій, то це відбувалося у 80-ті роки, особливо їх другій половині. 

Зрозуміло, що основним поштовхом до освоєння банками та комерцією сфери 
телекомунікацій і комп’ютерних мереж стала глобальна (всесвітня) інформаційна 
структуризація. Усе це призводить до появи нових бізнес-моделей, засобів маркетингу та 
ведення банківської справи. 

Якщо раніше при використанні інформаційних технологій ставка робилася, перш за все, 
на безпаперові технології та можливість одночасно оперувати інформацією з багатьох точок 
(зокрема, робочих місць), то в останні роки – це поява нових способів ведення комерції (без 
складів та всієї традиційної інфраструктури) та віртуальних банків. 

Входження банківської справи, торгівлі, туризму та страхових послуг у сферу 
електронного бізнесу дозволяє: 1) практично повністю виключити посередників в операціях, що 
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зменшує витрати і підвищує конкурентоспроможність на ринку через можливість зниження цін; 
2) мати глобальну присутність на ринку. 

У цифровому ринковому просторі фінансові трансакції вільно переміщуються між 
віртуальними представництвами банків, торгових компаній та платіжних систем. Необхідними 
умовами електронного бізнесу є: 

• створення глобального комунікаційного середовища з підтримкою режиму он-лайн; 
• розробка програмно-технічних заходів проведення надійних і безпечних платіжних 

трансакцій; 
• наявність простого і надійного клієнтського програмного забезпечення для доступу до 

джерел фінансово-банківської та торгово-сервісної інформації. 
Власне електронна комерція проходить такі організаційні стадії: 
• реклама послуг та товарів на Web-сайтах та проведення презентацій засобами аудіо- та 

відеодемонстрацій на клієнтських комп’ютерах; 
• проведення операції (купівля, зміна суми банківського рахунка тощо) як безпечної 

трансакції; 
• електронна підтримка клієнтів у період експлуатації ними товарів та послуг. 
Для взаємовідносин об’єктів та суб’єктів віртуальних банків та е-комерції надзвичайно 

важливими є виконання наступних умов: 
• гарантії аутентичності, як правило, відправника повідомлення; 
• гарантії секретності повідомлень, які сьогодні вважаються достатніми (у разі незнання 

ключа шифру потрібний практично безконечний ресурс для розшифрування інформації); 
• гарантії незмінності (цілісності) повідомлення, методи яких повинні фіксувати будь-яку 

зміну інформації (цифрові дайджести); 
• невідворотність події або гарантії неможливості відмовитися від факту фіксації 

трансакції отримувачем повідомлення (платежу). 
Виконання електронних платежів передбачає існування так званої платіжної системи, яка 

складається із: 
• банків-емітентів; 
• банків-екваєрів; 
• процесингових центрів (палат); 
• розрахункових банків; 
• інфраструктури банкоматів (ATM), торгових терміналів (POS) та системи торгівлі і 

сервісу, які виконують платежі через пластикові картки, електронні чеки та електронні гроші. 
 
СТРУКТУРА ЗВІТУ 
Звіт повинен містити: 
Тему лабораторної роботи. 
Мету лабораторної роботи. 
Опис роботи та характеристика трьох інтернет-проектів електронної комерції.  
Висновки. 
 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Банківська система та електронна комерція як інформаційні ресурси: Навч. посібник / 

Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / В. М. Антонов (упоряд.), Ю. В. Бондарчук 
(упоряд.). — К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2002. — 56с. 

Береза А. М., Козак І. А., Левченко Ф. А., Гужва В. М., Трохименко В. С.. Електронна 
комерція: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т. — К. : КНЕУ, 2002. — 
326с. 

Береза А. М., Козак І. А., Левченко Ф. А., Гужва В. М., Трохименко В. С.. Електронна 
комерція: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисциплін. / Київський національний 
економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 108с. 
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Брижко В., Новицький А., Цимбалюк В., Швець М. Електронна комерція: правові заходи 
та заходи удосконалення: монографія / Науково-дослідний центр правової інформатики 
Академії правових наук України. — К. : НДЦПІ АПрНУ, 2008. — 149c. 

 Веллинг Л., Томсон Л. MySQL. Учебное пособие.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом 
“Вильямс”, 2005. – 304 с. 

Макарова М. В. Електронна комерція: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. 
– К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 272 с. 

Месцеряков Е. В., Хоменко А. Д. Публикация баз данных в Интернете. – СПб.: БХВ–
Петербург, 2001. – 560 с. 

Ньюман К. Освой самостоятельно PHP. 10 минут на урок.: Пер. с англ. – М.: ООО 
“Вильямс”, 2006. – 272 с. 

Плескач В. Л., Затонацька Т.Г. Електронна комерція: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 
535 с. 

Пономаренко Л. А., Філатов В. О. Електронна комерція: Підруч. для студ. екон. спец. / 
Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2002. — 443с. 

Хейз Д. Освой самостоятельно HTML. 10 минут на урок, 4-е издание.: Пер. с англ. – М.: 
ООО “И.Д.Вильямс”, 2007. – 272 с. 

Хольцнер С. DHTML: Пер. с англ. – К.: Издательская группа BHV, 2001. – 512 с. 
Юринець В. Є., Юринець Р. В. Інформаційні системи управління персоналом, діловодства 

і документообігу: Навч. пос. – Львів: “тріада плюс”, 2008. – 628 с. 
Янчева Л. М., Грінько А. П., Крутова А. С., Тарасова Т. О. Електронна комерція: 

організація та облік: навч.посіб. / Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х. : 
ХДУХТ, 2008. — 231c. 

 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНА	РОБОТА	N2.	Створення	статичної	web-

сторінки	
 
МЕТА: отримати практичні навики створення web-сторінок. 
 
ЗАВДАННЯ 
Розробити web-сторінку інтернет-магазину. 
 
ВХІДНІ ДАНІ: Microsoft Publisher. 
 
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
Запустити Microsoft Publisher. Вибрати пункт меню Файл–Стврити–Каталоги. Вибрати 

довільний шаблон, наприклад «Підскакування». Обрати спосіб відображення – «Одна сторінка» 
(з пункти меню «Вигляд»). З переліку сторінок шаблону «Підскакування» обрати потрібні, а 
решту видалити у вікні «Навігація по сторінках». Наприклад видаляємо такі сторінки: 2-гу, 4-
ту, 7-му та 8-му. У цьому ж вікні перетягуємо останню сторінку на позицію вище. Переходимо 
до редагування публікації. 

На першій сторінці публікації у полі з текстом «DreamLair» перейти до редагування 
службової інформації, обравши команду «Редагувати службові відомості» (див. рис. 1). 
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Рис. 1. Вікно вибору команди «Редагувати службові відомості» 

 
Вікно редагування службової інформації має вигляд (див. рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Вікно редагування службових відомостей 

 
Після збереження даних оновити службову інформацію, натиснувши однойменну кнопку 

у наступному вікні (див. рис. 3). 

 
Рис. 3. Вікно оновлення службової інформації 

 
За потреби у це ж поле додати іншу службову інформацію (наприклад, адресу організації), 

обравши з пункту головного меню «Знаряддя для текстових полів» команду «Службові 
відомості». 

Видалити поле з датою. Дати заголовок каталогу «Інтернет-магазин». Видалити 
підзаголовок каталогу. Змінити рисунок інтернет-магазину та подати заголовок бічної панелі, 
наприклад (див. рис. 4). 

 



 7

 
Рис. 4. Зразок головної сторінки інтернет-магазину 

 
На другій сторінці публікації під полем «Зміст» перечислити товари, які реалізує інтернет-

магазин. Третю та четверту сторінки продублювати необхідну кількість раз (команда «Вставити 
дублікат сторінки» контекстного мню у вікні «Навігація по сторінках»). 

На третій сторінці і її дублікатах із «Службових відомостей» вставити поле 
«Телефон/факс/електронна пошта». На будь-якій сторінці можна поміняти формат запису 
сторінок (наприклад, «А, Б, В, …»), попередньо налаштувавши панель швидкого доступу. У 
всіх полях вибрати потрібний розмір шрифту. 

Змінити рисунки (команда «Змінити зображення–Змінити рисунок» контекстного меню) 
та описи товарів на третій сторінці та її дублікатах (див. рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Зразок сторінки інтернет-магазину з переліком товарів 

 
Деталізуйте інформацію про товар (див. рис. 6). 
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Рис. 6. Зразок сторінки інтернет-магазину з деталізацією про товар 

 
Створіть гіперпосилання (команда «Гіперпосилання…» контекстноо меню) між першою і 

другою сторінкою публікації на підставі тексту «Інтернет-магазин «Зоосвіт». 
Створіть гіперпосилання між другою і третьою сторінкою публікації та її дублікатами на 

підставі тексту про назви товарів інтернет-магазину. 
Створіть гіперпосилання між третьою сторінкою публікації та детальним описом товари 

на підставі рисунку товару. Створіть всі інші потрібні гіперпосилання. 
Внизу або вгорі кожної сторінки (окрім першої) вставте поле «Головна» з 

гіперпосиланням на першу сторінку. 
Збережіть файл з іменем index.pub та index.htm. 
Перегляньте результати роботи в оглядачі, запустивши на виконання файл index.htm. 
 
 
СТРУКТУРА ЗВІТУ 
Звіт повинен містити: 
Тему лабораторної роботи. 
Мету лабораторної роботи. 
Опис порядку створення web-сторінок засобами Microsoft Publisher. 
Висновки. 
 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Інтерет-ресурси. 
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ЛАБОРАТОРНА	РОБОТА	N3.	Підтримка	електронної	комерції	

та	електронного	бізнесу	
 
МЕТА: отримати практичні навики роботи з платіжними системами в Інтернет  
 
ЗАВДАННЯ 
Інсталювати програму WebMoney Keeper Light з вузла www.webmoney.ru 
Виконати низку трансакцій: виставити рахунок; здійснити проплату без/з протекцією; 

повернути кошти. 
 
ВХІДНІ ДАНІ: всесвітня мережа Інтернет 
 
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
Компанія WM Transfer Ltd —  є власником і адміністратором платіжної системи 

Webmoney Transfer. Система  Webmoney Transfer існує з 1998 року. Розробником програмного 
забезпечення платіжної системи WebМoney Transfer є ЗАТ «Вычислительные Силы», яке також 
здійснює технічну підтримку системи WebМoney. 

Щоб стати учасником системи WebМoney Transfer, необхідно встановити на своєму 
персональному комп'ютері, КПК або мобільному телефоні клієнтський інтерфейс, 
зареєструватися в системі і прийняти її умови, отримавши при цьому WM-ідентифікатор  -  Ваш 
унікальний номер. Процес реєстрації також передбачає введення персональних даних і 
підтвердження їх достовірності через сервіс WM-атестації.  Кожен користувач має WM-
атестат —  цифрове свідоцтво, складене на підставі наданих ним персональних даних.  

Усі транзакції в системі є миттєвими і безвідзивними. Залежно від Ваших технічних 
можливостей, умов роботи або побажань WebМoney безкоштовно надає  Вам інструменти для 
роботи з системою і здійснення платежів:  

KeeperClassic  — є окремою програмою, що встановлюється на комп'ютері користувача  
KeeperLight — web-додаток, який не вимагає установки клієнтського програмного 

забезпечення на комп'ютері користувача. Результати роботи передаються в браузер користувача 
по захищеному https-з'єднанню Keeper  

Mobile — призначений для проведення розрахунків в режимі реального часу за 
допомогою мобільних пристроїв   

Keeper Mini — ще один WebМoney Keeper, дуже простий і зручний у використанні. Він 
виконаний у вигляді легкого сайту і підходить для роботи як зі звичайного комп'ютера, так і з 
будь-якого мобільного пристрою або КПК. Реєстрація і вхід відбувається за логіном і паролем.   

Кожен учасник системи має певний бізнес-рівень (BUSINESS LEVEL). BL — це публічна 
сумарна характеристика рівня ділової активності власника WM -ідентіфікатора, яка 
обчислюється на основі даних про:  

тривалість активного використання WebМoney Transfer;   
кількість кореспондентів, з якими у користувача були трансакції;  
об'єм проведених трансакцій;   
наявності претензій або позитивних відгуків на адресу користувача   
Значення BL можна побачити в діалоговому вікні програми WM Keeper при роботі з 

конкретним контрагентом, а також на сторінках сервісів системи. 
Система підтримує декілька типів титульних знаків, що забезпечені різними активами і 

зберігаються на відповідних електронних гаманцях: 
WMR — еквівалент російських рублів ( гаманець типа R),   
WMZ — еквівалент доларів США (гаманець типа Z),    
WME — еквівалент Євро (гаманець типа Е),  
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WMU — еквівалент української гривні (гаманець типа U),   
WMB — еквівалент білоруських рублів (гаманець типа B),    
WMY — еквівалент узбецьких сум (гаманець типа Y),  
WMC і WMD — еквівалент WMZ для кредитних операцій на С- і D -гаманцях   
Нове! WMG — еквівалент золота (гаманець типа G)  
Увага! При переказі коштів використовуються однотипні гаманці, а обмін різних 

титульних знаків здійснюється в обмінних сервісах.  
Всі платежі в системі є миттєвими і безвідзивними.  
Емісію титульних знаків певного типа здійснює Гарант - організація, що зберігає і 

управляє забезпеченням емісії, встановлює еквівалент обміну на заявлені майнові права, 
опублікувала на веб-сайті Системи і в ПО WebМoney Keeper  оферту про купівлю-продаж 
титульних знаків гарантованого типа, забезпечує юридично значиме введення в господарський 
обіг титульних знаків гарантованого типа відповідно до законів країни реєстрації. 

Гарантом по WMR-операціям є ТОВ «ВМР», компанія, що представляє WebМoney 
Transfer на території Росії.  

Гарантом по WMZ-операціям виступає компанія Amstar Holdings Limited.   
Гарантом по WME-операціям виступає компанія Netec Financial ltd.       
Гарантом по WMU-операціям виступає ТОВ «Українське Гарантійне Агентство». 
Гарантом по WMY-операціям виступає компанія Узбецьке гарантійне агентство ТОВ 

«TILLO-GARANT».  
Гарантом по WMB-операціям виступає Відкрите Акціонерне Товариство «Технобанк». 
Гарантом по WMG -операціям виступає WM Metals FZE. 
Інші компанії, що не вказані в цьому списку, є авторизованими дилерами або 

незалежними обмінними пунктами. Система WebМoney не несе жодної відповідальності за їх 
діяльність дії, що здійснюються ними. Несанкціоноване використання торгівельних марок, 
імен, логотипів і фірмової символіки  може привести до виключення з системи і блокування 
доступу до рахунку. 

 
Процедуру інсталяції програми WebMoney Keeper Light виконувати в такому порядку: 
на сайті www.webmoney.ru вибрати режим безплатної реєстрації (див. рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Головна сторінка платіжної системи Webmoney Transfer 
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увести номер мобільного телефону (див. рис. 8). 
 

 
Рис. 8. Вікно введення номеру мобільного телефону 

 
увести персональні дані (див. рис. 9). 
 

 
Рис. 9. Вікно введення персональних даних 
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система WebMoney надішле на електронну пошту код, який необхідно ввести (див. 
рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Вікно введення коду, що надійшов на електронну пошту 

 
система WebMoney надішле у SMS на мобільний телефон код, який необхідно ввести; 
далі потрібнозавершити реєстрацію (див. рис. 11). 
 

 
Рис. 11. Вікно завершення реєстрації 

 
створити гривневий гаманець WMU (див. рис. 12). 
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Рис. 12. Вікно створення гривневого гаманця 

 
Порядок роботи з програмою WebMoney Keeper Light: 
на сайті www.webmoney.ru вибрати режим вхід в систему та увійти в сформований 

електронний гаманець (див. рис. 13). 
 

 
Рис. 13. Вікно входу в платіжну систему Webmoney Transfer 
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вибрати метод авторизації (логін і пароль) (див. рис. 14). 

 
Рис. 14. Вибір методу авторизації в платіжній системі Webmoney Transfer 

 
ознайомитися з сервісами платіжної системи (див. рис. 15). 
 

 
Рис. 15. Вибір сервісів платіжної системи Webmoney Transfer 

 
скористатися послугами одного з сервісів платіжної системи (див. рис. 16). 
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Рис. 16. Вікно сервісу обміну 

 
виконати потрібні трансакції, скориставшись відповідним меню гаманця  (наприклад, 

виставити рахунок) (див. рис. 17). 
 

 
Рис. 17. Створення рахунку в платіжній системі Webmoney Transfer 
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МЕТА: отримати практичні навики роботи в середовищі Easy Gif Animator. 
 
ЗАВДАННЯ 
Розробити банерну рекламу в середовищі Easy Gif Animator. 
 
ВХІДНІ ДАНІ: Easy Gif Animator. 
 
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
Запустити систему Easy Gif Animator. Обирати команду “Create New Animation”. У вікні 

навігації зображень додати потрібні файли (наприклад, три), натиснувши кнопку “Insert Image” 
(див. рис. 18). 

 

 
Рис. 18. Додавання зображень до анімації 

 
За допомогою команд “Animation–Resize Animation…” обирати розмір анімації, наприклад 

290х300 пікселів (див. рис. 19). 
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Рис. 19. Вибір розміру анімації 

 

Для кожного з зображень у вікні “Frame Properties” виставити тривалість кадру 
(властивість Delay), наприклад 150 – 175 – 140 (1/100 сек.). 

Перейти до редагування анімації у вікні “Edit”. Друге зображення перемістити посередині, 
вибравши кнопки “Selection Tool” і “Center in Frame”. Третє зображення синхронізувати з 
розмірами анімації, вибравши кнопки “Selection Tool” 

За допомогою команд меню “Selection” за потреби відобразити зображення у чорно-білих 
тонах, відобразити зображення як негатив, дзеркально змінити вертикальне чи горизонтальне 
розміщення зображення (див. рис. 20). 

 

 
Рис. 20. Вибір способу зміни відображення зображення 

 

Наприклад, третє зображення відобразити у чорно-білих тонах та змінити горизонтальне 
розміщення зображення (див. рис. 21). 

 

 
Рис. 21. Результат зміни відображення зображення 
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Вибрати колір фону анімації за допомогою команд “Animation Properties – Background 
Color” (див. рис. 22). 

 

 
Рис. 22. Вікно вибору кольору фону анімації 

 

Додати текст анімації, який згодом можна буде відредагувати (наприклад, інтернет-
магазин “ЗООСВІТ”) за допомогою команд “Tools – Create Animated Text…” (див. рис. 23). 

 

 
Рис. 23. Вікно додавання тексту анімації 

 

Виставити тривалість зображення, наприклад 40 (1/100 сек.). 
Вибрати потрібний ефект переходу між зображеннями за допомогою команд “Tools – 

Create Image Effect…”, наприклад (див. рис. 24). 
 

 
Рис. 24. Вставлення ефекту переходу 
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За потреби внести інші правки в анімацію.  
Записати анімацію під іменем *.gif (наприклад, f1.gif). 
Відкрити web-сторінку, створену у процесі виконання лабораторної роботи №2. Вставити 

анімацію як рисунок у потрібне місце web-сторінки. 
 
СТРУКТУРА ЗВІТУ 
Звіт повинен містити: 
Тему лабораторної роботи. 
Мету лабораторної роботи. 
Опис роботи в середовищі Easy Gif Animator.  
Висновки. 
 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Інтерет-ресурси. 
Журавльова І. В. Інформаційні системи та технології. Лабораторний практикум / 

І. В. Журавльова, Р. М. Чен, О. В. Ананьївна, О. В. Цюріхін; [За ред. докт. екон. наук, 
професора В. С. Пономаренка. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 304 с. (Укр. мова)] 

 
 
 

ЛАБОРАТОРНА	РОБОТА	N5.	Створення	банерної	реклами	в	

середовищі	Macromedia	Flash	Professional	8	

 
МЕТА: отримати практичні навики роботи в середовищі Macromedia Flash Professional 8. 
 
ЗАВДАННЯ 
Розробити банерну рекламу в середовищі Macromedia Flash Professional 8. 
 
ВХІДНІ ДАНІ: Macromedia Flash Professional 8. 
 
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
Запустити систему Macromedia Flash Professional 8. Після завантаження системи робочий 

простір Macromedia Flash Professional 8 набуде вигляду (див. рис. 25). 
Після початкового завантаження Macromedia Flash Professional 8 потрібно натиснути 

кнопку “Size” та задати розміри банерної реклами, наприклад 450х350 пікселів (див. рис. 26). 
У правому верхньому кутку часової діаграми виставити масштаб відображення 

монтажного стола, наприклад 80%. За потреби змінити швидкість зміни кадрів у полі “Frame 
rate” (від 0,01 до 120 кадрів на секунду). 

Перед початком створення банера потрібно продумати його структуру: 
набір графічного та відеоматеріалу; 
структуру розташування надписів та інших об’єктів; 
кількість шарів, їхній вміст та взаєморозташування; 
часовий порядок та напрямок руху анімованих об’єктів; 
додаткові ефекти анімації (збільшення, зменшення об’єктів, їхню трансформацію, 

обертання). 
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Рис. 25. Головне вікно системи Macromedia Flash Professional 8 

 
 

 
Рис. 26. Визначення розміру банерної реклами 

 
Нехай наш банер буде містити такі шари: 
на першому шарі буде міститися нерухоме тло (фон) банера; 
на другому шарі буде переміщатися зліва направо текст “ВАС ВІТАЄ ІНТЕРНЕТ-

МАГАЗИН”; 
на третьому шарі друге тло банера перекриє перше тло банера; 
на четвертому шарі буде знаходитися надпис “Купуйте українське”, який буде мати ефект 

миготіння; 
на п’ятому шарі у нижній частині банера буде прокручуватися овал; 
на шостому шарі буде знаходитися кнопка”ТИСНИ ТУТ”, натиснувши яку буде виконано 

перехід на web-сторінку, створену у другій лабораторній роботі. 
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Рис. 29. Вставлення надпису в банерну рекламу 

 
Вставити третій шар та перейменувати його на “Фон 2”. Заховати відображення шару 

“Текст 1”. Як тло вставити потрібне зображення, вибравши команди “File – Import – Import to 
Stage”. Виокремити зображення на монтажному столі та у контекстному меню активувати 
команду “Free Transform”. Змінити розмір зображення до такого, щоб зображення було 
мінімальне за розміром та на монтажному столі знаходилося у центрі. Згрупувати зображення, 
обравши команди “Modify – Group” (див. рис. 30). 

 

 
Рис. 30. Вставлення зображення, яке буде розгортатися 
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Вставити четвертий шар, активувавши команди “Insert – Timeline – Layer” та 
перейменувати його у “Текст 2”. Заховати відображення шару “Фон 2”. На шарі “Текст 2” 
вибрати на панелі інструментів надпис (команду “Text Tool (T)”). Розмістити надпис на 
монтажному столі у центрі банера та увести текст надпису “Купуйте українське”. 
Відформатувати текст надпису, змінивши шрифт, розмір шрифта, спосіб центрування, колір 
тексту тощо. Згрупувати надпис, обравши команди “Modify – Group” (див. рис. 31). 

 

 
Рис. 31. Всталення другого блоку текстової інформації в банер 

 
Вставити п’ятий шар, активувавши команди “Insert – Timeline – Layer” та перейменувати 

його у “Овал”. Заховати відображення шару “Текст 2”. На шарі “Овал” вибрати на панелі 
інструментів овал (команду “Oval Tool (O)”). Розмістити овал на монтажному столі у нижній 
лівій частині банера. Відформатувати овал, змінивши розмір, колір тощо. Згрупувати овал, 
обравши команди “Modify – Group” (див. рис. 32). 

Перейти до анімування банера. Заховати відображення шару “Овал” та відкрити 
відображення шару “Фон 1”. Навпроти шару “Фон 1” вставити курсор у 150 кадрові, активувати 
команду контекстного меню “Insert Keyframe” (див. рис. 33). 
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Рис. 32. Вставлення овалу в банер 

 
 

 
Рис. 33. Анімація першого тла банерної реклами 
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Відкрити відображення шару “Текст 1”. Навпроти шару “Текст 1” вставити курсор у 50 
кадрові, активувати команду контекстного меню “Insert Keyframe”. Далі вставити курсор у 100 
кадрові та активувати команду контекстного меню “Insert Keyframe”. Розмітити курсор на будь-
якому фреймові від 50 до 99, активувати команд контекстного меню “Create Motion Tween”. 
Вставити курсор на 100 кадрові, де знаходиться чорна жирна крапка, і перенести надпис справа 
за межі банера (див. рис. 34). 

 

 
Рис. 34. Анімація першого надпису банера 

 

Відкрити відображення шару “Фон 2”. Навпроти шару “Фон 2” вставити курсор у 100 
кадрові, активувати команду контекстного меню “Insert Keyframe”. Далі вставити курсор у 150 
кадрові та активувати команду контекстного меню “Insert Keyframe”. Вставити курсор у 200 
кадрові та активувати команду контекстного меню “Insert Keyframe”.  Розмітити курсор на 
будь-якому фреймові від 1 до 99 та натиснути кнопку”Delete” на клавіатурі. Розмітити курсор 
на будь-якому фреймові від 100 до 149, активувати команду контекстного меню “Create Motion 
Tween”. Вставити курсор на 150 кадрові, де знаходиться чорна жирна крапка, активувати 
команд контекстного меню “Free Transform” і змінити розмір зображення до такого, щоб 
зображення відповідало розміру банера та перекривало його (див. рис. 35). 

 

 
Рис. 35. Анімація другого тла банерної реклами 
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Відкрити відображення шару “Текст 2”. Навпроти шару “Текст 2” вставити курсор у 170 
кадрові, активувати команду контекстного меню “Insert Keyframe”. Далі вставити курсор у 172 
кадрові та активувати команду контекстного меню “Insert Keyframe”. Такі дії продовжувати 
виконувати до 200 кадра. Розмітити курсор на будь-якому фреймові від 1 до 169 та натиснути 
кнопку”Delete” на клавіатурі. Розмітити курсор на будь-якому фреймові від 172 до 173 та 
натиснути кнопку”Delete” на клавіатурі. Розмітити курсор на будь-якому фреймові від 176 до 
177 та натиснути кнопку”Delete” на клавіатурі. Такі дії продовжувати виконувати до 200 кадра 
(див. рис. 36). 

 

 
Рис. 36. Анімація другого текстового блоку банерної реклами 

 
Відкрити відображення шару “Овал”. Навпроти шару “Овал” вставити курсор у 150 

кадрові, активувати команду контекстного меню “Insert Keyframe”. Далі вставити курсор у 200 
кадрові та активувати команду контекстного меню “Insert Keyframe”. Розмітити курсор на будь-
якому фреймові від 1 до 149 та натиснути кнопку”Delete” на клавіатурі. Розмітити курсор на 
будь-якому фреймові від 150 до 199, активувати команду контекстного меню “Create Motion 
Tween”. Вставити курсор на 200 кадрові, де знаходиться чорна жирна крапка, і перемістити 
зображення у нижні правий уток банера. 

Розмітити курсор на будь-якому фреймові від 150 до 199, у полі властивостей “Rotate” 
обрати властивість “CW” та задати кількість обертів у полі “times”, наприклад 10 (див. рис. 37). 

Напрямок обертань можна змінювати, натиснувши кнопку “Edit” на панелі властивостей. 
Вставити шостий шар, активувавши команди “Insert – Timeline – Layer” та перейменувати 

його у “Кнопка”.  
Активувати команди “Window – Common Libraries – Buttons”. На шарі “Копка” (за умови, 

що виокремленні кадри з 1 по 200) вибрати на панелі “Library – Buttons” кнопку “buttons 
rounded”. Розмістити кнопку на монтажному столі у верхній правій лівій частині банера. 
Відформатувати кнопку, змінивши надпис, розмір, колір тощо (див. рис. 38). 
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Рис. 37. Анімація овалу 

 
 

 
Рис. 38. Вставлення кнопки в банер 
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Відкрити вікно “Actions”. Вибрати розділ “Global Functions”, групу команд “Movie Clip 
Control”, команду “on”, подію “press”. Далі вибрати групу команд “Browser/Network” із розділу 
“Global Functions”, команду “getURL”, URL-ім’я “index.htm”, властивість “Window” – “ _self ”, 
властивість“Variables” – “Don’t send” (див. рис. 39). 

 

 
Рис. 39. Програмування кнопки банера 

 
За потреби внести інші правки в анімацію, в тому числі змінити швидкість трансляції 

кадрів.  
Записати анімацію під іменем *.fla (наприклад, f2.fla). Активувати команди “File – Publish 

Settings”. Обрати типи файлів, які потрібно публікувати (наприклад, swf, html, gif), натиснути 
кнопку “Publish”. 

Відкрити документ MS Word. Записати його як web-сторінку (наприклад f3.html). 
Відкрити цю web-сторінку за допомогою Блокнота. Після тегу <body> файла f3.html вставити 
html-шаблон від тегу <object…> до тегу </object> із файла f2.html. 

 
СТРУКТУРА ЗВІТУ 
Звіт повинен містити: 
Тему лабораторної роботи. 
Мету лабораторної роботи. 
Опис роботи в середовищі Macromedia Flash Professional 8.  
Висновки. 
 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Інтерет-ресурси. 
Журавльова І. В. Інформаційні системи та технології. Лабораторний практикум / 

І. В. Журавльова, Р. М. Чен, О. В. Ананьївна, О. В. Цюріхін; [За ред. докт. екон. наук, 
професора В. С. Пономаренка. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 304 с. (Укр. мова)] 
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0 

ЛАБОРАТОРНА	РОБОТА	N6.	Робота	в	середовищі	“ПАРУС	–	

Менеджмент	і	маркетинг”:	підготовка	системи	до	роботи,	

заповнення	словників,	робота	з	журналом	обліку	робочого	

часу,	робота	з	розділом	“Клієнти	і	потенційні	клієнти”	
 
МЕТА: отримати практичні навики підготовки системи до роботи, заповнення словників, 

роботи з журналом обліку робочого часу, роботи з розділом “Клієнти і потенційні клієнти” в 
середовищі “ПАРУС. 

 
ЗАВДАННЯ 
РОЗДІЛ 3. Підготовка системи до роботи. Заповнення словників. 
 
3.1. Заповнення словника «Найменування і курси валют». 
3.1.1. Завдання: Введіть валюти з такими курсами: 
 Для долара США (код валюти 840, код ISO - USD):  
на 07.12.11 - 7,95 грн. = 1$;  
на 14.12.11 - 7,93 грн. = 1$;  
на 31.12.11 - 7,96 грн. = 1$.  
  Для євро (код валюти 978, код ISO -   EUR): 
на 07.12.11 – 10,56 грн. = 1EUR;  
на 14.12.11 – 10,55 грн. = 1EUR; 
на 31.12.11 – 10,57 грн. = 1EUR. 
3.2. Заповнення словника «Одиниці виміру». 
3.2.1. Завдання: Введіть одиниці виміру в розділі “Одиниці виміру товарів”: 
Базову “Штука” (похідні: упаковка на 1000 шт., упаковка на 5000 шт., упаковка на 10 шт.). 
Базову “Кілограм” (похідні: ящик на 20 кг, ящик на 10 кг, пачка 0,5 кг). 
3.3. Заповнення словника «Номенклатор  товарів і послуг». 
3.3.1. Завдання: Введіть в номенклаторе такі розділи товарів: «Поліграфія», «Сувеніри», 

«Прапори», «Послуги». 
3.3.2. Завдання: Створіть такі номенклатурні позиції:  
Виготовлення листівок формату А4 (ОДИН. ВИМІРУ– упаковка на 1000 шт.); 

Виготовлення листівок формату А5 (ОДИН. ВИМІРУ– упаковка на 5000 шт.); Виготовлення 
плакатів (ОДИН. ВИМІРУ–шт.) в розділі “Поліграфія”; 

Ручки кулькові (ОДИН. ВИМІРУ– упаковка на 10 шт.), Запальнички (ОДИН. ВИМІРУ–
шт.), в розділі “Сувеніри”; 

Прапор 20*40 (ОДИН. ВИМІРУ–шт.), Прапор 210*480 (ОДИН. ВИМІРУ–шт.) в розділі “ 
Прапори”; 

Роздача листівок (ОДИН. ВИМІРУ– блок на 500 шт.), Складання рекламного слогана 
(ОДИН. ВИМІРУ– штука) в розділі «Послуги». 

 
3.3.3. Завдання: Введіть ціни реалізації на такі номенклатурні позиції: 
Виготовлення листівок А4 на 07.12.11 ціна реалізації становить 44 коп. (в т.ч. ПДВ) за 

одиницю. 
 
Запальничка на 07.12.11 ціна реалізації становить 66 грн. (в т.ч. ПДВ) за одиницю. 
3.4. Заповнення словника «Співробітники». 
3.4.1. Завдання: Створіть такі розділи: Адміністрація, Відділ маркетингу , Опрацювання 

замовлень. 
3.4.1.1.  В розділі «Опрацювання замовлень» створіть підрозділ «Відділ поліграфії» і 

«Відділ сувенірі».   
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3.4.1.2. В розділі «Адміністрація» створіть підрозділ «Дирекція», «Секретарі» і 
«Диспетчери». 

  В розділі «Відділ маркетингу» створіть підрозділ «Менеджери». 
3.4.5.  В підрозділі «Поліграфія» зареєструйте співробітників: 
Менеджерів: Ільїна Сергія Костянтиновича и Кірову Олену Олексіївну; 
Оператора: Перову Ольгу Петрівну; 
Друкаря: Власова Данила Даниловича. 
В підрозділі «Диспетчери» зареєструйте співробітників: 
Диспетчерів: Бондаренко Ірину Анатоліївну и Федорчук Марину Володимирівну; 
Секретаря: Костенко Лілію Павлівну; 
В підрозділі «Адміністрація» зареєструйте співробітників: 
Генерального директора: Розанова Валерія Павловича. 
 
В «Відділ маркетингу» зареєструйте співробітників:   
Менеджерів: Павлова Юрія Олексійовича,  Кудіна Костянтина Віталійовича, Ларіну 

Валентину Григорівну; 
Керівника відділу: Мороза Володимира Володимировича. 
3.5. Робота зі словником «Контактні особи». 
3.5.1. Завдання: Створіть на свій розсуд в дереві каталога розділи для відвідувачів та 

кандидатів на роботу і зареєструйте в них декілька людей.  
 
 
РОЗДІЛ 4. Розділ «Журнал обліку робочого часу»  
 
 
4.1. Внесення інформації в разділ.  
4.1.1. Завдання: Внесіть в базу даних таку нформацію: 
Менеджер відділу поліграфії Ільїн Сергій прийшов в офіс 07.12.11 в 9.00, в 10.25 він 

поїхав до клієнта (ВАТ «Ромікс») відвезти замовлення на продукцію, повернувся в офіс в 14.15 
и пішов додому в 18.10. 

Оператор відділу поліграфії Ольга Перова прийшла в офіс 07.12.10 в 8.30 и пішла в 17.30. 
Директор Розанов Валерій Павлович у відрядженні в Парижі в фірмі «Etoile Ко» с 10.12.11 

до 12.12.11 (робочий день з 9.00 год. до 18.00 год.). 
 
4.2. Завдання: Робота с інформацією. 
4.2.1. Задача: Вам потрібно визначити чим займався 12.12.11 співробітник Розанов (в 

якому відділі він працює ви не знаєте). 
Завдання: Вам потрібно визначити чи був хтось на фірмі «Ромікс» 07.12.11, хто був із 

співробітників і з якою метою. 
РОЗДІЛ 5. Розділ «Клієнти и потенційні клієнти» 
 
 
5.1. Уведення інформації 
Завдання 5.1.1: Створіть в дереві каталогу такі підрозділи контрагентів: «Обдзвін», 

«Переговори», «Клієнти по поліграфії», «Клієнти по сувенірах», «Партнери», «Автоматично 
створені».  

 
Завдання 5.1.2: Створіть організацію  СП «Віола» (виробництво будматеріалів), якій ми 

виготовили листівки А5: 
Розробка макету листівки А5 в період с 05.03.05 по 12.03.05, відповідальний Ільїн Сергій; 
Друк листівок А5 в період с 13.03.05 по 16.03.05, відповідальний Власов Данило. 
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5.1.3. Завдання: Створіть організацію  ВАТ «Екстрим» (роздрібна торгівля), яка замовила 
у нас комплексний дизайн свого офісу. Обслуговує цю компанію менеджер відділу дизайну 
Лямкін Костянтин. Компанія знаходиться на стадії проектування. 

 
5.2. Робота с інформацією 
5.2.1. Завдання: При виконанні завдання 4.1.2 Вами був зареєстрований контакт 

менеджера відділу поліграфії Ільїна С. з ВАТ «Ромікс». Перегляньте наявність цієї хроніки. 
 
5.2.2. Завдання: Виведітьна друк звіт по всіх організаціях, які знаходяться в розділі 

Клієнти і потенційні клієнти. 
 
 
ВХІДНІ ДАНІ: “ПАРУС – Менеджмент і маркетинг”. 
 
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
Порядок виконання роботи дивись у методичному матеріалі «Керівництво користувача. 

Комплексна система автоматизації ПАРУС – ПІДПРИЄМСТВО для Windows, версія 7.40. 
Модуль Менеджмент та маркетинг. – Київ, 2011” 

 
СТРУКТУРА ЗВІТУ 
Звіт повинен містити: 
Тему лабораторної роботи. 
Мету лабораторної роботи. 
Опис порядку підготовки системи до роботи, заповнення словників, роботи з журналом 

обліку робочого часу, роботи з розділом “Клієнти і потенційні клієнти” в середовищі “ПАРУС.  
Висновки. 
 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Керівництво користувача. Комплексна система автоматизації ПАРУС – ПІДПРИЄМСТВО 

для Windows, версія 7.40. Модуль Менеджмент та маркетинг. – Київ, 2011. 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНА	РОБОТА	N7.	Робота	в	середовищі	“ПАРУС	–	

Менеджмент	і	маркетинг”:	робота	з	розділом	“Маркетинг	і	

збут”,	робота	з	розділом	“Журнал	доставки”,	робота	з	розділом	

“Журнал	обліку	звернень”	
 
МЕТА: отримати практичні навики роботи з розділом “Маркетинг і збут”, роботи з 

розділом “Журнал доставки”, роботи з розділом “Журнал обліку звернень”. 
 
ЗАВДАННЯ 
РОЗДІЛ  6. РОЗДІЛ  «Маркетинг і Збут» 
6.1. Уведення інформації 
6.1.1. Завдання: Створіть такі підрозділи в дереві каталогу: «Обзвін», «Переговори», 

«Клієнти», «Партнери», «Конкуренти». 
 
6.1.2. Завдання: Уведіть в розділі «Обзвіон» організацію ВАТ «Політ», з якою ведуться 

переговори диспетчером Бондаренко Іриною, відповідальний за замовлення сувенірних 
кулькових ручок менеджер відділу сувенірів Круплова Ольга. 
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Переговори ведуться с менеджером по маркетингу ВАТ «Політ» Ісаєвим Дмитром. 
Зареєструйте такі контакти: 
05.12.10 – Дмитро у відрядженні, буде 7.12.10. (потрібно передзвонити 07.12.10); 
07.12.10– відіслала прайс по факсу, передзвонять; 
09.12.10 – зацікавився ручками, назначили зустріч на 10.12.10 в 15.00 у них в офісі. 
 
6.1.3. Завдання: Перевірте наявність створеної в попередньому завданні організації 

«Політ»  в розділі «Клиєнти і потенційні клієнти». Перенесіть цю організацію із підкаталогу 
«Автоматично створені» в підкаталог «Прозвін». 

 
6.1.4. Завдання: ВАТ «Політ» після проведення переговорів  зробив перше замовлення 

на виготовлення сувенірних ручок. Обслуговує замовлення також  менеджер відділу 
сувенірів Круплова Ольга.  

 
6.1.5. Завдання: Внесіть детальну контактну інформацію про ВАТ «Політ» (повну назву, 

поштову адресу,  адрес web-сайту компанії, електронну адрусу, маршрут і ін.). 
 
6.2. Планування 
 
6.2.1. Завдання: Заплануйте контакт на сьогодні на 14.00 з компанією ВАТ «Політ». 
 
6.2. Розсилка. 
6.2.1. Завдання: Підготуйте розсилку по електронній пошті з повідомленням про  

проведення нової акції. Відповідальний менеджер відділу маркетингу Павлов Юрій. Розділ для 
розміщення даної розсилки «Акції». 

 
РОЗДІЛ  7. РОЗДІЛ  «Журнал доставки» 
7.1. Ввід інформації. 
7.1.1. Завдання: Зареєструйте такі підкаталоги в дереві каталогу розділу «Журнал 

доставки»: «Акції», «Новини», «Пошта», «Семінари». 
 
7.1.2. Завдання: У процесі виконання завдання 6.2.1. Вами була підготовлена розсилка по 

електронній пошті з повідомленням про проведення нової акції. Виконайте розсилку. 
 
РОЗДІЛ  8. РОЗДІЛ  «Журнал обліку звернень» 
8.1. Ввід інформації. 
8.1.1. Завдання: Зареєструйте такі підкаталоги в дереві каталогу розділу «Журнал обліку 

звернень»: «Дирекція», «Відділ поліграфії», «Відділ сувенірів», «Особисті звернення». 
 
Завдання: Диспетчером Федорчук Мариною 10.03.05 було прийнято повідомлення в адрес 

Ільїна Сергія із відділу поліграфії від фірми «Ромікс» з проханням передзвонити Коновалову 
Дмитру за тел. 2236901. 

 
8.1.3. Завдання: Перевірте наявність повідомлень в розділі «Клієнти і потенційні клієнти». 
 
8.1.4. Завдання: Секретарем Костенко Лілією 07.12.10 було прийнято повідомлення в 

адрес Павлова Юрія із відділу маркетингу з проханням передзвонити додому. 
8.2. Робота с інформацією. 
8.2.1. Завдання: Менеджер відділу маркетингу Ільїн Сергій вийшов на роботу після 

триденного відрядження, він хоче переглянути, чи були на його адресу якісь звернення в період 
його відсутності з 09.12.10 по 11.12.10. 
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8.2.2. Завдання: Менеджер відділу маркетингу Ільїн Сергій побачив залишене 
повідомлення і зателефонував в «Ромікс». Домовився відвести замовлення 17.12.10. 

 
ВХІДНІ ДАНІ: “ПАРУС – Менеджмент і маркетинг”. 
 
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
Порядок виконання роботи дивись у методичному матеріалі «Керівництво користувача. 

Комплексна система автоматизації ПАРУС – ПІДПРИЄМСТВО для Windows, версія 7.40. 
Модуль Менеджмент та маркетинг. – Київ, 2011” 

 
СТРУКТУРА ЗВІТУ 
Звіт повинен містити: 
Тему лабораторної роботи. 
Мету лабораторної роботи. 
Опис порядку роботи з розділом “Маркетинг і збут”, роботи з розділом “Журнал 

доставки”, роботи з розділом “Журнал обліку звернень”  
Висновки. 
 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Керівництво користувача. Комплексна система автоматизації ПАРУС – ПІДПРИЄМСТВО 

для Windows, версія 7.40. Модуль Менеджмент та маркетинг. – Київ, 2011. 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНА	РОБОТА	N8.	Робота	в	середовищі	“ПАРУС	–	

Менеджмент	і	маркетинг”:	робота	з	розділом	“Маркетингові	

заходи”,	робота	з	розділом	“Маркетингові	дослідження”,	робота	

з	розділом	“Журнал	обліку	рекламацій”.	
 
МЕТА: отримати практичні навики роботи з розділом “Маркетингові заходи”, роботи з 

розділом “Маркетингові дослідження”, роботи з розділом “Журнал обліку рекламацій”. 
 
ЗАВДАННЯ 
РОЗДІЛ  9. РОЗДІЛ  «Маркетингові заходи» 
 
9.1. Введення інформації. 
9.1.1. Завдання: Створіть такі розділи: «Виставки», «Акції», «Презентації». 
 
9.1.2. Завдання: Зареєструйте участь нашої компанії у виставці «REX-2010», яка 

проходила  в період с 13.12.10 по 16.12.10. Відповідальний – начальник відділу маркетингу 
Мороз Володимир. 

 
9.1.3. Завдання: Внесіть інформацію про учасники виставки: ВАТ «Політ», «Віола», СП 

«Etoile Co»,  ВАТ «Екстрім» (компанії які відвідали виставку і залишили на нашому стенді 
інформацію про себе). 

 
9.1.4. Завдання: Зареєструйте материали, які були використані на виставці (поліграфія, 

роздатковий матеріал, ). 
 
9.1.5. Завдання: Зареєструйте витрати на участь у виставці: 
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Оренда площ (21 м) – 2500 грн. 
Оренда  обладнання – 1500 грн. 
Листівки А4 (2000шт) – 800 грн. 
Календарі (250 шт.) - 400 грн. 
Оренда проектора  (1 шт.) – 120 грн. 
 
9.1.6. Завдання: Зареєструйте доходи від проведення виставки: 
Підписаний договір на 5000 грн. з ВАТ «Олімп»; 
Одержане замовлення на поліграфію на 12000 грн. з АТ «Україна»; 
Підписаний договір на 4500 грн. на доставку сувенірної продукції МП «Еверест». 
 
РОЗДІЛ  10. РОЗДІЛ  «Маркетингові дослідження» 
 
10.1. Введення інформації 
10.1.1. Завдання: Створіть такі розділи: Семінари, Тренінги. В розділі «Семінари» створіть 

анкету по семінару «CRM – на крок попереду конкурентів». 
 
10.1.2. Завдання:  В створеному семінарі «CRM – на крок попереду конкурентів» 

зареєструйте анкети таких організацій: «Політ» (учасник Ісаєв Дмитро), «Віола» (учасник 
Іванова Лідія), «Ромікс» (учасник Коновалов Дмитро). Дата проведення 05.12.10. 

 
РОЗДІЛ  11. РОЗДІЛ  «Журнал обліку рекламацій». 
 
11.1. Введення інформації 
11.1.1. Завдання: Створіть такі розділи: «Рекламації послуг», «Рекламації товарів». В 

розділі «Рекламації товарів» внесіть запис про надходження рекламації 29.12.10 від СП «Віола» 
на неякісно виготовлені 6-ть листівок формату А4. Рекламація отримана диспетчером Федорчук 
Мариною, відповідальний Ільїн Сергій. 

 
ВХІДНІ ДАНІ: “ПАРУС – Менеджмент і маркетинг”. 
 
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
Порядок виконання роботи дивись у методичному матеріалі «Керівництво користувача. 

Комплексна система автоматизації ПАРУС – ПІДПРИЄМСТВО для Windows, версія 7.40. 
Модуль Менеджмент та маркетинг. – Київ, 2011” 

 
СТРУКТУРА ЗВІТУ 
Звіт повинен містити: 
Тему лабораторної роботи. 
Мету лабораторної роботи. 
Опис порядку роботи з розділом “Маркетингові заходи”, роботи з розділом “Маркетингові 

дослідження”, роботи з розділом “Журнал обліку рекламацій”. 
Висновки. 
 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Керівництво користувача. Комплексна система автоматизації ПАРУС – ПІДПРИЄМСТВО 

для Windows, версія 7.40. Модуль Менеджмент та маркетинг. – Київ, 2011. 
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ЛАБОРАТОРНА	РОБОТА	N9.	Створення	web-сторінки	

засобами	HTML	
 
МЕТА: отримати практичні навики створення web-сторінки засобами HTML 
 
ЗАВДАННЯ 
Розробити web-сторінку інтернет-магазину. 
 
ВХІДНІ ДАНІ: всесвітня мережа Інтернет, HTML. 
 
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 
Базові теги. 
<html> ... </html> – початок/закінчення документа html. 
<head> ... </head> – задає інформацію про html-документ. Всередині контейнера <head> 

найчастіше використовують такі теги:  
<title>Заголовок</title> – заголовок html-сторінки; 
<meta name=«вид тегу» content=«зміст виду тега»>; найуживаніші види тегу: author 

(автор), description (опис web-сторінки для пошукової машини), keywords (ключові слова для 
пошукової машини). 

<body> ... </body> – задає текст html-сторінки. Найуживаніші атрибути: 
alink – визначає колір активного гіперпосилання 
background – задає фоновий малюнок 
bgcolor – задає колір фону 
bgproperties – визначає, чи прокручується фон разом з текстом (синтаксис 

bgproperties=«fixed| scroll»>). За замовчуванням прокручується(scroll) 
Определяет, прокручивать фон совместно с текстом или нет.  
bottommargin – відступ від нижнього краю вікна браузера до контенту 
leftmargin – відступ по горизонталі від краю вікна браузера до контенту 
link – колір гіперпосилань 
scroll – полоси прокрутки (синтаксис scroll=«yes | no»>) 
text – колір тексту 
topmargin – відступ від верхнього краю вікна браузера до контенту 
vlink – колір гіперпосилань, які відвідані. 
 
<p align=«left | center | right | justify»>...</p>– поділ тексту на абзаци; align визначає спосіб 

вирівнювання. 
<br> – перевід каретки на нову стрічку без пропуску жодної стрічки. 
<h1 align=«left | center | right | justify»>...</h1> – заголовок 1-го рівня (найвищий рівень). 
<h2 align=«left | center | right | justify»>...</h2> – заголовок 2-го рівня. 
… 
<h6 align=«left | center | right | justify»>...</h6> – заголовок 6-го рівня. 
<hr> – горизонтальна лінія. 
<i>Текст</i> – курсив. 
<b>Текст</b> – напівжирний шрифт. 
<u>Текст</u> – підкреслений шрифт. 
<sub>Текст</sub> - нижній індекс. 
<sup>Текст</sup> – верхній індекс. 
<big>Текст</big> – збільшує розмір шрифту на 1 пункт. 
<small>Текст</small> – збільшує розмір шрифту на 1 пункт. 
<font>Текст</font> – задає шрифт. Атрибути: 
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color – колір тексту 
face – гарнітура шрифта 
size – розмір шрифта у умовних одиницях від 1 до 7. Приклад: 

<font size=«5» color=«red» face=«Arial»> 
 
Гіперпосилання. 
<a href=«URL»> текст вказівника або теги, що задають зображення</a> – задає 

гіперпосилання. Найуживаніший атрибут target (синтаксис target=«_blank | _self | _parent | _top») 
 
Списки. 
Типи списків: 
маркеровані 
нумеровані 
список із визначень. 
Маркерований список: 
<ul> 
 <li>элемент маркированного списка</li> 
</ul> 
Приклад маркерованого списку: 
  <ul>   
    <li>Електронна комерція</li>    
    <li>Вища математика</li>    
    <li>Філософія</li>    
  </ul>   
Нумерований список: 
<ol> 

 <li>элемент нумерованного списка</li> 
</ol> 

Приклад нумерованого списку: 
  <ol>   
    <li>  Електронна комерція </li>   
    <li>  Вища математика </li>   
    <li>  Філософія </li>   
  </ol>   
Список із визначень: 
<dl> 

 <dt>Термін 1</dt> 
 <dd>Визначення терміна 1</dd> 
 <dt>Термін 2</dt> 
 <dd> Визначення терміна 2</dd> 
</dl> 

Приклад списку із визначень: 
 <dl>   
  <dt>ПБіСД</dt>   
  <dd>Проектування баз і сховищ даних</dd>   
 </dl>  
 
Таблиці 
<table> ... </table> – тег створення таблиць 
 
<tr>...</tr> – горизонтальна стрічка 
<td>...</td> – комірка в горизонтальній стрічці 
<th>...</th>   – заголовок стовпців/стрічок 
Опис найбільш уживаних атрибутів тегу <table> див. в табл. 1. 
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Табл. 1. 
Найбільш уживані атрибути тегу <table> 

Атрибут Призначеня З якими тегами 
використовуєтьс

я 

Значення за 
замовчування

м 

Приклад 

align вирівнюванн
я по 
горизонталі 
(left, rigth, 
center) 

зі всіма left align=«center»  

backgroun
d 

задає 
фоновий 
малюнок  

<table> немає background=«/images/snow.gif
»  

bgcolor фоновий 
колір (0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, A, B, C, 
D, E, F) 

зі всіма білий bgcolor=«#ffcc00»  

border товщина 
лінії в 
пікселях 

<table> 0 border=«1»  

bordercolo
r 

колір рамки <table> залежить від 
браузера і ОС 

bordercolor=«red» 

cellpaddin
g 

відступ від 
рамки до 
вмісту 
комірки 

<td>, <th> 0 cellpadding=«7» 

cellspacing відстань між 
комірками 

<td>, <th> 0 cellspacing=«5»  

cols кількість 
стовпців в 
таблиці 

<table> немає cols=«10» 

height висота 
таблиці 

<table> розраховується 
автоматично 

height=«50%» 

width ширина  зі всіма розраховується 
автоматично 

width=«50%»  

rules для 
відображенн
я лінійок між 
комірками 
(rows, cols, 
all, none) 

<table> none (якщо 
border=«0»); all 
(якщо 
border<>«0»); 

rules=«rows» 

colspan кількість 
стовпців, які 
повинна 
займати 
поточна 
комірка 

<td>, <th> 1 colspan=«2» 
 

rowspan кількість 
стрічок, які 
повинна 
займати 
поточна 
комірка 

<td>, <th> 1 rowspan =«2» 
 

valign вирівнюванн
я по 
вертикалі 
(middle, top, 

<td>, <th>, <tr> middle valign=«top»  
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bottom, 
baseline) 

Графіка 
 
<img src=«URL» alt=««> – вставлення зображення в HTML-документ 
 
Головні атрибути: 
 
align – визначає, як рисунок буде вирівнюватися і спосіб обтікання текстом: 
  <img align=«bottom | left | middle | right | top»> 
 
alt – альтернативний текст для зображення: 
alt=«Повернутися на головну сторінку» 
 
border – товщина рамки навколо зображення: 
  border=«2»  
 
height – висота зображення: 
  height=«250»  
 
hspace – горизонтальний відступ від зображення до оточуючого контента: 
   hspace=«5»  
 
src – шлях до графічного файла: 
  src=«http://htmlbook.ru/images/logo.gif»  
 
vspace – вертикальний відступ від зображення до оточуючого контента: 
  vspace=«7»  
 
width – ширина зображення: 
  width=«350» 
 
Фрейми. 
Для визначення блоку кадрів замість тега <BODY> …  </BODY> використовують тег  
<frameset>  теги кадрів </frameset> 
Опис найбільш уживаних атрибутів тегу <frameset> див. в табл. 2. 
Для виведення у кадр даних використовують тег  <frame>. Синтаксис: 
<frameset>  <frame> </frameset>. 
Закриваючого тегу непотрібно. 
Опис найбільш уживаних атрибутів тегу <frame> див. в табл. 3. 
 



 40

Табл. 2 
Атрибути тегу <frameset> 

Атрибут Призначеня Значення за 
замовчуванням 

Приклад 

border 
 

товщина меж між 
фреймами 

залежить від 
браузера і ОС 

border=«5» 

framespacing 
(аналог 
border) 

товщина меж між 
фреймами 

2 framespacing=«0»  

bordercolor 
 

колір лінії меж. 
Способи визначення: 
у шістнадцятковому 
коді (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, A, B, C, D, E, 
F) 
за назвою 

залежить від 
браузера і ОС 

bordercolor==«#ffcc00»  
або  
bordercolor=«black» 

cols визначає ширину або 
пропорції фреймів у 
вигляді колонок. 
Способи визначення: 
у пікселях 
у відсотках 
символ зірочки (*), 
який визначає всю 
вільну ширину 

100% cols=«100,*,20%» 

frameborder визначає, чи 
відображати рамку 
навколо фрейма. 
Способи визначення: 
yes або 1 для 
відображення рамку 
навколо фрейма 
 no або 0 для 
приховання рамку 
навколо фрейма 

yes frameborder=«no» 

rows визначає висоту або 
пропорції фреймів у 
вигляді стрічок. 
Способи визначення: 
у пікселях 
у відсотках 
символ зірочки (*), 
який визначає всю 
вільну висоту 

100% rows=«*,100» 
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Табл. 3 
Атрибути тегу <frame> 

Атрибут Призначеня Значення за 
замовчуванням 

Приклад 

frameborder  відображає рамку 
навколо фрейма або 
ні. Синтаксис: 
<frame 
frameborder=«1 | 0»> 

немає frameborder=«0» 

bordercolor 
 

колір лінії меж. 
Способи визначення: 
у шістнадцятковому 
коді (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, A, B, C, D, E, 
F) 
за назвою 

немає bordercolor=«#ffcc00»  
або  
bordercolor=«black» 

name задає ім’я фрейму немає name=«лівий фрейм» 

noresize визначає, чи можна 
змінювати розмір 
фрейму 
користувачеві 

за замовчуванню 
розмір фреймів 
можна змінювати 

noresize 

scrolling спосіб відображення 
полоси прокрутки в 
фреймі. Синтаксис: 
<frame 
scrolling=«auto | no | 
yes»> 

auto scrolling=«no» 

src шлях до файлу, що 
буде завантажений у 
фреймі. Синтаксис: 
<frame src=«URL»> 

немає src=«table.html» 

 
Форми. 
Для визначення форми на web-сторінці використовують тег <form>. Синтаксис тегу: 
<form action=«...»> ... </form>. 
Опис найбільш уживаних атрибутів тегу <form> див. в табл. 4. 
Всередині тегу < form > можуть бути такі теги: 
<input>. Закриваючого тегу непотрібно. 
<textarea ...>  текст </textarea> 
<selec>…</select> 
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Табл. 4 
Найбільш уживані атрибути тегу <form> 

Атрибут Призначеня Значення за 
замовчуванням 

Приклад 

action адреса CGI-програми 
або документа, який 
опрацьовує дані 
форми 

немає action=«а1.php» 

method  метод протоколу 
HTTP. Значення: 
get – для передачі 
даних в адресній 
стрічці 
post – без передачі 
даних в адресній 
стрічці 

get method=«post»> 

name задає ім’я форми немає name=«лівий фрейм» 

 
Тег <input> призначений для генерування всередині форми полів для введення текту, 

пароля, імені файла, визначення різних кнопок. 
Типи полів введення: 
button Кнопка 
checkbox Прапорець.  
file Поле для введення імені файлу, який пересилається на сервер.  
hidden Приховане поле. Воно ніяк не відображається на веб-сторінці.   
image Поле с зображенням. При натисканні на рисунок дані форми відправляються на 

сервер 
password  Текстове поле, у якому всі символи показуються зірочками.  
radio Перемикачі.  
reset Кнопка для повернення даних форми в початкове значення.  
submit Кнопка для відправки даних форми на сервер.  
text Текстове поле.  
Опис найбільш уживаних атрибутів тегу <input> див. в табл. 5. 
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Табл. 5 
Найбільш уживані атрибути тегу <input> 

Атрибут Призначеня Значення за 
замовчуванням 

Приклад 

align визначає 
вирівнювання 
зображення. 
Синтаксис: 
align=«bottom | 
left | middle | 
right | top» 

bottom align=«bottom» 

alt альтернативний 
текст для 
кнопки с 
зображенням 

немає alt=«Текст» 

border товщина рамки 
навколо 
зображення 

0 border=«2» 

checked попередньо 
активований 
перемикач або 
прапорець 

виключений checked 

disabled блокує доступ і 
зміну елемента 

виключений disabled 

maxlength максимальна 
кількість 
символів 
дозволених в 
тексті 

необмежена 
кількість 
символів 

maxlength=«10» 

name ім’я поля немає name=«прізвище» 
readonly визначає, що 

поле не може 
змінюватися 
користувачем 

виключений readonly 

size ширина 
текстового поля 

20 size=«10» 

value значення 
елемента 

немає value=«a1» 

src шлях до 
графічного 
об’єкта 

немає src=«http://htmlbook.ru/images/logo.gif» 

type тип поля 
введення 

text type=«radio» 

 
 
Тег <textarea> призначений для виводу багато стрічкового тексту. 
Опис найбільш уживаних атрибутів тегу <textarea> див. в табл. 6. 
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Табл. 6 
Найбільш уживані атрибути тегу <textarea> 

Атрибут Призначеня Значення за 
замовчуванням 

Приклад 

disabled блокує доступ і 
зміну елемента 

виключений disabled 

name ім’я поля немає name=«П. І. П.» 
readonly визначає, що 

поле не може 
змінюватися 
користувачем 

виключений readonly 

cols ширина поля в 
символах 

залежить від 
браузера і ОС 

cols=«20» 

rows висота поля в 
рядках тексту 

залежить від 
браузера і ОС 

rows=«10» 

 
Тег <select> призначений для опису меню, що розкривається. 
Опис найбільш уживаних атрибутів тегу <select> див. в табл. 7. 
 

Табл. 7 
Найбільш уживані атрибути тегу <select> 

Атрибут Призначеня Значення за 
замовчуванням 

Приклад 

disabled блокує доступ і 
зміну елемента 

виключений disabled 

name ім’я поля немає name=«П. І. П.» 
multiple цей параметр 

дозволяє 
одночасно 
обирати декілька 
елементів списку 

виключений multiple 

size кількість стрічок 
списку, що 
відображаються 

залежить от 
параметра 
multiple: 
є параметр 
multiple – 
розмір списку = 
кількості 
елементів 
 немає параметр 
multiple –size = 
1 

size=«3» 

 
СТРУКТУРА ЗВІТУ 
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Опис порядку створення web-сторінок засобами HTML.  
Висновки. 
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