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 У роботі надано огляд сучасних тенденцій розвитку веб-

дизайну. Зокрема, виділено такі напрямки: адаптивний веб-дизайн, 
інтерактивний сторітеллінг, мобайлгеддон, довгий скролінг.  
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ВСТУП  
У середовищі веб-дизайну постійно відбуваються зміни. І якщо 

деякі зачіпають цю сферу незначно, інші стають вельми стійкими 
трендами та впливають на веб-дизайн нових сайтів не один рік. Веб-
дизайн іноді непередбачено поповнюється новими ідеями, котрі 
стимулюють розвиток перспективних тенденцій у цій сфері [1,4]. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ  
Варто почати з того, що, як і раніше, в моді. Так, залишаються 

популярними великі фонові зображення і відео, «плитковий» дизайн та 
«примарні» кнопки. Продовжує залишатися популярною також 
дизайнерська типографіка, а ще синемаграфіка і плоский дизайн, 
привабливий для багатьох користувачів. На перспективу усі ці тренди 
своїх позицій здавати не збираються, а, навпаки, будуть лише 
розвиватися. 

Вже навіть не тенденцією, а своєрідним must-have для кожної 
поважаючої себе компанії стало використання у веб-дизайні 
індивідуально створених фотографій, ілюстрацій, іконок та інших 
елементів замість продуктів з фотобанків, що досить набридли як 
самим веб-дизайнерам, так і користувачам сайтів. І, звичайно, сучасний 
веб-дизайн тільки вітає індивідуальність. 

Інтерактивний сторітеллінг – хоча і не новинка, але цей тренд 
виходить на черговий виток розвитку. Провідні бренди прагнуть не 
просто створити для своїх сайтів тематичний контент, а зробити цікаві 
історії, які будуть викликати яскраві емоції. 

Адаптивний дизайн сайтів (responsive design) був у тренді і 
раніше, але після оновлення пошукових алгоритмів Google, дотепно 
названого мобайлгеддоном (mobilegeddon, від mobile і armageddon), 
актуальність такого дизайну зросла в рази. І тепер передбачається ще 
більш значне зростання кількості «дружніх» до мобільних користувачів 
(mobile-friendly) сайтів. 
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Довгий скролінг на сайтах, поява окремих елементів сторінок 

тільки на вимогу — тенденції сучасного веб-дизайну, які також, за 
прогнозами експертів, отримають розвиток. Це пов'язано з постійним 
зростанням відвідуваності сайтів з мобільних пристроїв. 

Фонові фото і відео 
Анімація - це добре, а широкоформатні фонові фото і відео для 

оформлення сайту - ще краще. Відео надає динаміку веб-ресурсу і 
дозволяє занурити користувача в певну історію, заглянути «за 
лаштунки» внутрішніх процесів компанії або бренду. Cторітеллінг в веб-
дизайні все ще актуальний. Фото - ілюструє, створюючи атмосферу [2, 
3, 5]. 

Набуває популярності використання сінемаграфії (симбіоз фото 
і відео). На такому зображенні тільки один елемент безперервно плавно 
рухається, немов частина фотографії оживає [2, 5]. 

3D-панорами - ще один спосіб ефектно продемонструвати 
користувачу товар або «подарувати» відвідувачу можливість бути 
віртуально присутнім в якомусь місці, наприклад в офісі компанії, готелі. 

Ілюстрації замість фотографій - ще один сучасний тренд веб-
дизайну. 

Візуальні образи передають інформацію миттєво, що робить їх 
краще текстових і дозволяє доповнювати останні. Візуальні ефекти 
також сприяють встановленню більш міцних емоційних зв'язків. А в 
цьому запорука успіху компанії, яка хоче отримати лояльність клієнтів. 
Але все це можна отримати, використовуючи фотографії і відео. Перш 
за все, ілюстрації дозволяють бренду краще контролювати тему і тон. 
За своєю природою, ілюстрація має обмеження тільки в уяві людини. 
Внести зміни в проект художнику простіше, ніж фотографу. Ілюстрації 
забезпечують створення більш точної атмосфери і настрою. Стиль 
ілюстрації диктуватиме позиціонування бренду: грайливий, серйозний, 
оригінальний, традиційний тощо. Зрештою, розробити ілюстрацію 
дешевше, ніж зробити фотографії і відео. Ці причини і складаються в 
прагматичний перспективний тренд. 

Веб-дизайн, орієнтований на розвиток 
Традиційна ідеологія дизайну включає редизайн / оновлення 

сайту кожні кілька років і його планування за два-три місяці. Дизайн, 
орієнтований на розвиток, полягає в більш частих, але невеликих 
оновленнях. Переваг багато і вони очевидні: 

- Дизайн краще. Є можливість вносити зміни, засновані на 
зворотному зв'язку від клієнтів і таким чином отримувати дизайн, більш 
орієнтований на користувачів. 

- Негайні поліпшення. Швидкий цикл означає, що не потрібно 
буде чекати роки для поновлення і планувати їх місяцями. 

- Економія коштів. Замість того, щоб оплачувати величезні 
витрати кожні кілька років, вартість розподіляється рівномірно на дрібні 
оновлення. 
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- Швидкий запуск. Можна запустити базову версію сайту після 

одного-двох місяців планування, а наступні кілька років займатися його 
поліпшенням. Це разючий контраст у порівнянні з традиційними 
підходами [3]. 

 
Персоналізований веб-дизайн 
Шаблонні сайти також будуть існувати, але компанії побачать 

переваги персоналізованих сайтів, розроблених безпосередньо для їх 
аудиторії. Персоналізований дизайн має на увазі під собою 
індивідуалізовані іконки, оригінальні малюнки та зображення, дизайн, 
орієнтований на користувачів. Стічними фото і шаблонами користувачів 
важче привабити. Інтерфейс сайту повинен залежати від характеристик 
його споживача. В подальшому користувачі будуть відноситься до 
персоналізованого дизайну як до необхідності, а не як до розкоші. 

 
ВИСНОВКИ 
Визначено основні чинники, які впливають на розвиток сучасних 

тенденцій веб-дизайну. На основі аналізу провідних ідей у веб-дизайні 
вказано перспективні напрями веб-розробок. Встановлено, що сліпе 
слідування трендам ні в якому разі не повинно стати головним 
фактором у виборі відповідного дизайну сайту для кожного окремого 
випадку.  
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MODERN WEB DESIGN TRENDS  
The article gives an overview of modern trends in the development of 

web design. In particular, the following areas are highlighted: adaptive web 
design, interactive stotelling, mobailoaddon, long scrolling 
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