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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТВОРЕННЯ ВЕБ-САЙТІВ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА РОЗРОБКИ 

ПРОФЕСІЙНИМИ ВЕБ-ПРОГРАМІСТАМИ 
 
У статті зроблена спроба дати відповідь на питання, чи зможуть системи автоматичної генерації веб-додатків на основі 
Штучного інтелекту створювати готові рішення і повністю замінити роботу веб-розробників. Проведений історичний екскурс у 
розробку першого автоматизованого рішення по розробці веб-сайтів за допомогою штучного інтелекту. Акцентується увага на 
тому, що сайти, розроблені за допомогою Штучного інтелекту, надзвичайно корисні і прості в створенні. Досліджено, що є велика 
кількість готових інструментів для штучного інтелекту, що включають в себе готові функції машинного навчання в веб-додатках. 
Зазначено, що існують велика кількість готових бібліотек і фреймворків, які сумісні з мовами програмування Python, Ruby, C++, 
Java, .Net, JavaScript. Розглянуто рішення по автоматичній генерації веб-додатків. Доведено, що в майбутньому масове 
виробництво веб-додатків буде здійснюватися за допомогою Штучного інтелекту. 
Ключові слова: штучний інтелект; штучні нейронні мережі; машинне навчання; веб-додаток; генерація веб-сайтів. 

 

Постановка проблеми. Створення веб-
сайтів, а також напрямки удосконалення і спро-
щення процесу їх розробки набувають усе біль-
шого значення. Автоматизація розробки є ос-
новним пріоритетом для швидкого і якісного 
отримання результату. У зв’язку з цим питання 
автоматизації розробки веб-сайтів за допомо-
гою штучного інтелекту (далі – ШІ) стоять на 
першому місці. Актуальність теми полягає і в 
тому, що серед великої кількості публікацій не-
має чіткої відповіді на питання, який із методів 
розробки веб-додатків є більш ефективним. Зо-
крема, існує необхідність порівняння розробки, 
виконаної професійними програмістами, з про-
грамними системами на основі штучного інтелекту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання дослідження методів автоматичного 
складання веб-сайтів і порівняння їх з роботою, 
виконаною програмістами, знаходять відобра-
ження в роботах таких провідних фахівців, як 
Дрожжинов Володимир Іванович, Райков 
Олександр Миколайович, Анкіт Гупта, Кріс 
Констанс, Девід Космайер, Діпак Агарвал, 
Дмитро Суслопаров, Фернандо Алмейда, Джон 
Брандон, Кая Ісмаїл, Ларрі Рід, Пітер Вукчевич, 
Стів Джонс та інших.  

Мета і завдання статті: охарактеризувати 
особливості створення автоматизованої системи 
розробки веб-сайтів з використанням Штучного 
інтелекту та роботи, виконаної професійними 
веб-розробниками. Для досягнення поставленої 
мети потрібно дослідити технології побудови 
веб-додатку, а також порівняти виконанні 
роботи за якісними ознаками. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Автома-
тизація різноманітних робіт відбувалася упродовж 

багатьох століть, але за декілька останніх десяти-
літь вона набула величезних масштабів. Дійсно, 
Нік Срнічек і Алекс Вільямс − автори книги 
«Inventing the Future», передбачають, що від 47 до 
80 відсотків робіт, які зазвичай виконують люди, 
можуть бути автоматизовані протягом наступних 
двадцяти років [1]. 

Зазвичай під автоматизацією розуміють спро-
щення простих фізичних завдань, які можна роз-
класти на кілька простих кроків. Але якщо взяти 
сучасні процеси автоматизації в будь-якій сфері, 
можна переконатися, що це далеко від істини. 
Відтоді, як компанія Apple продемонструвала 
світу Macintosh у 1984 році, ця сфера діяльності 
значно змінилася. Нові досягнення у сфері інфор-
маційних технологій, такі як веб-сайти, програм-
не забезпечення стали результатом порівняно 
нових технологічних розробок. Так, наразі про-
грамісти використовують усі сучасні «ноу-хау» 
від розробників програмного забезпечення. Але 
виникає логічне запитання: чи можна процес роз-
робки веб-додатків еволюціонувати? Чи зможе 
ШІ повністю замінити роботу програмістів та 
веб-дизайнерів? 

Для початку потрібно розглянути алгоритм 
роботи виконання програмним забезпеченням 
генерування веб-сайтів на основі ШІ. По-пер-
ше, потрібно визначити загальну ціль для сис-
теми ШІ, наприклад, «надати нові можливості 
працевлаштування для членів, які відповідають 
їх навичкам і інтересам», або «надати рекруте-
рам список кандидатів, які відповідають зада-
ним критеріям пошуку і, ймовірно, приведуть 
до успішного влаштування на роботу». 

По-друге, слід мати набір проміжних мет-
рик, які використовуються в якості проксі для 
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визначення того, наскільки добре система дося-
гає своєї мети. Це є необхідним тому, що вихід-
ні метрики продукту (наприклад, успішний 
найм) не є чимось, що алгоритм машинного 
навчання може легко оптимізувати. Як резуль-
тат, є створення алгоритму, який покращує 
початковий спосіб отримання результатів з 
вихідних даних [2]. 

Першою спробою розробити платформу для 
автоматичної генерації веб-додатків намагалася 
команда Grid. У 2014 році  команда професійних 
дизайнерів і розробників створила компанію на 
Kickstarter, яка була успішно профінансована. 
Основним завданням перед експертами була 
розробка програмної системи автоматичної 
генерації сайтів за допомогою ШІ, яка б 
враховувала цілі та призначення додатка [3]. 

Також існують удосконалені платформи, такі 
як Wix ADI, Bookmark, Jimdo Dolphin, Firedrop. 
Алгоритм, покладений в основу ШІ, який вико-
ристовується в названих платформах, поклика-
ний створити веб-додаток з готових численних 
макетів, кольорових схем, шрифтів, зображень, 
навігації, чатів та інших готових компонентів 
індивідуального веб-сайту. Під час їх створення 
система задає декілька ключових питань і потім 
ШІ обирає ті компоненти, які найкраще комбіну-
ються з заготовленими зразками, виходячи з пот-
реб користувача.  

З приводу автоматичної генерації веб-додат-
ків висловив свою думку генеральний директор 
Cortica Ігаль Райхельгауз, а саме: генератори на 
основі ШІ порушують загальні правила побу-
дови веб-додатків. Однак він відзначає, що ШІ 
можна навчити цим правилам. Утім є випадки, 
коли правила потрібно порушувати для отри-
мання унікального результату, щоб сайт ставав 
досконалим і неповторним. Програмне забезпе-
чення можна навчити порушувати час від часу 
правила, але для цього потрібно постійно вдос-
коналювати систему. Однак навчити порушу-
вати типові правила за допомогою несподіва-
них новацій, які використовують в своїй роботі 
провідні дизайнери, доволі важко [1]. 

Порівняємо роботу, виконану веб-розробни-
ками і ШІ за декількома характеристиками, 
такими як витрати, дизайн та програмний код, 
а також за ефективністю використання часу. 

Економічна ефективність – це одна з найго-
ловніших ознак, яка цікавить більшість корис-
тувачів. За допомогою систем на основі ШІ, 
можна створити і запустити свій веб-сайт за мі-
німальною ціною. Це більш доступне рішення, 

в порівнянні з професійними командами веб-
розробників. 

Коли справа доходить до ефективності часу, 
немає нічого, що могло б перемогти творця 
сайту на основі ШІ. Він перевершує навіть най-
досвідченіших фахівців у цій галузі. Це просто 
ще один інструмент, який наближає створення 
сайтів до повністю автоматизованого процесу. 

Першість з дизайну і програмного коду, як і 
раніше, дістається розробникам. Системи на 
базі ШІ не можуть створювати код так само, як 
професійні програмісти. ШІ пише код без 
урахування семантичної розмітки, що важливо 
для структурування даних і посилення їх 
внутрішнього значення. Те ж саме стосується і 
проектування. ШІ насправді не розробляє ваш 
сайт, а вибирає дизайн зі зразків у базі даних. 
Це означає, що веб-дизайнери повинні 
створювати нові шаблони і наповнювати базу 
даних, які будуть коректно застосовуватися до 
будь-якого контенту [4]. 

Слід також зазначити, що окрім розробки 
рішень введення штучного інтелекту для 
генерації веб-додатків, такі корпорації як 
Google, Facebook та інші подібні компанії, 
розробили набір інструментів для штучного 
інтелекту, що включають в себе готові функції 
машинного навчання в веб-додатках [5]. 

Це надає, в першу чергу, розробникам веб-
додатків змогу інтегрувати готові рішення в веб-
платформи і мобільні технології. Розробникам 
не потрібно вивчати інші мови програмування, 
щоб скористатися перевагами цієї технології. 
Замість цього вони працюють з API і 
інструментами, наприклад, Python, Ruby, C++, 
Java, .Net, Node.js, JavaScript, CSS, HTML [5]. 

Послідовність в розробці веб-сайтів на 
основі HTML стала інтеграцією алгоритмів на 
основі ШІ. Фактично, робота над платформою і 
підтримка ШІ дозволяють веб-розробникам 
приймати рішення, пов’язані з дизайном, 
версткою і контентом. Це дозволяє створювати 
веб-інтерфейси, які можуть ефективно 
охоплювати всю аудиторію [6]. Також веб-
розробники, ймовірно, можуть попрощатися з 
деякими з найважчих аспектів своєї роботи. 
Алгоритми ШІ незабаром зможуть самостійно 
управляти операціями тестування і 
забезпечення якості, наприклад, звільняючи 
співробітників-людей для більш ефективного 
використання свого часу і творчої енергії [7]. 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ. Отже, 
виходячи з вищезазначених постулатів, немає 
сумнівів у тому, що сайти розроблені за 
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допомогою ШІ, надзвичайно корисні і прості в 
створенні. Кількість підприємств, які бажають 
створити свої веб-сайти, зростає. Згідно з 
дослідженням, проведеним Clutch, в 2016 році 
46 відсотків малих підприємств не мали веб-
сайтів, але це число скоротилося до 29 відсотків 
всього за один рік [1]. Такий величезний попит 
змусить людей, які керують цим бізнесом, 
шукати дешеві і швидкі рішення. Слід 
підкреслити, що веб-сайти, розроблені на 
основі ШІ, обтяжені великою кількістю 
проблем, таких як неструктурований 
програмний код, який буде доволі складно в 
подальшому змінювати. Утім, для більшості 
користувачів такий варіант буде прийнятним. 

Це також означає, що штучний інтелект в 
основному здатний справлятися із заданими 
завданнями так само, як початкові веб-
розробники, і що робота останніх може 
виявитися під загрозою в недалекому 
майбутньому. Але великі відомі бренди, 
ймовірно, не будуть задоволені дешевим 
посереднім зовнішнім виглядом і обмеженим 
інтерфейсом. Таким чином, у майбутньому 
масове виробництво веб-додатків буде 
здійснюватися за допомогою ШІ. Водночас, 
першокласні, зроблені за індивідуальним 
замовленням сайти будуть замовляти компанії 
виключно з високим рейтингом. 
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Терела М.А. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЗДАНИЯ ВЕБ-САЙТОВ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА И РАЗРАБОТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ВЕБ-ПРОГРАММИСТАМИ 
В статье предпринята попытка дать ответ на вопрос, смогут ли системы автоматической генерации веб-приложений на основе 
искусственного интеллекта создавать готовые решения и полностью заменить работу веб-разработчиков. Проведен 
исторический экскурс в разработку первого автоматизированого решения по разработке веб-сайтов с помощью искусственного 
интеллекта. Акцентируется внимание на том, что сайты, разработанные с помощью искусственного интеллекта, чрезвычайно 
полезные и простые в создании. Доказано, что существует большое количество готовых инструментов для искусственного 
интеллекта, включающих в себя готовые функции машинного обучения в веб-приложениях. Отмечено, что существует большое 
количество готовых библиотек и фреймворков, которые совместимы с языками программирования Python, Ruby, C ++, Java, .Net, 
JavaScript. Рассмотрены решения по автоматической генерации веб-приложений. Доказано, что в будущем массовое 
производство веб-приложений будет осуществляться с помощью искусственного интеллекта. 
Ключевые слова: искусственный интеллект; искусственные нейронные сети; машинное обучение; веб-приложение; генерация веб-
сайтов. 
 
Terela M.    
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF CREATING WEBSITES USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND 
DEVELOPMENT BY PROFESSIONAL WEB DEVELOPERS 
The article attempts to answer the question of whether automatic generation of web-based applications based on Artificial Intelligence can create 
ready-made solutions and completely replace the work of web developers. Historical excursion was conducted in the development of the first 
automated solution for the development of websites using artificial intelligence. The focus is on the fact that sites developed with the help of Artificial 
Intelligence are extremely useful and easy to create. It is explored that there are a large number of ready-made tools for artificial intelligence, 
including ready-made machine learning functions in web applications. It is noted that there are a large number of ready-made libraries and frames 
that are compatible with the programming languages Python, Ruby, C ++, Java, .Net, JavaScript. The solution for automatic generation of web 
applications is considered. It is proved that future mass production of web applications will be carried out using Artificial Intelligence. 
Key words: artificial intelligence; artificial neural networks; machine learning; web application; website generation. 

Науковий керівник: Назаров Олексій Сергійович 

https://dzone.com/articles/will-ai-website-builders-ever-replace-human-web-de
https://www.cmswire.com/digital-experience/the-grid-ai-powered-website-builder-doesnt-check-enough-boxes/
https://www.cmswire.com/digital-experience/the-grid-ai-powered-website-builder-doesnt-check-enough-boxes/
https://uxdesign.cc/how-ai-driven-website-builders-will-change-the-digital-landscape-a5535c17bbe
https://uxdesign.cc/how-ai-driven-website-builders-will-change-the-digital-landscape-a5535c17bbe
https://crankwheel.com/how-to-build-a-highly-converting-website-with-artificial-intelligence/
https://crankwheel.com/how-to-build-a-highly-converting-website-with-artificial-intelligence/
https://www.vardot.com/en/blog/artificial-intelligence-web-development
https://www.expresscomputer.in/artificial-intelligence-ai/how-artificial-intelligence-is-reshaping-web-designing-and-web-development/32201/
https://www.expresscomputer.in/artificial-intelligence-ai/how-artificial-intelligence-is-reshaping-web-designing-and-web-development/32201/
https://channels.theinnovationenterprise.com/articles/how-ai-is-reshaping-web-development

