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КОНКУРЕНЦІЯ НА РИНКУ БРАУЗЕРІВ: 
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Браузер – програма, призначена для перегляду та сприйняття 

гіпертекстових документів. Браузери увесь час розвивалися із часів 
зародження Інтернету, і з його поширенням вони стали більш 
затребуваними програмами. Зараз браузер – комплексний додаток для 
обробки всіх складових веб-сторінки. Сьогодні, найпопулярніші браузери 
поширюються безкоштовно або в комплекті з іншими продуктами, і при 
цьому йде боротьба між ними за увагу користувачів [1]. 

Найпопулярнішими браузерами зараз є: Mozilla Firefox, Opera, 
Google Chrome. Свою позицію на ринку все ще тримають такі браузери як: 
Internet Explorer та Safari. 

До основних функціональних можливостей браузерів відносяться: 
– відображення текстової інформації веб-сторінки, а також 

відтворення звуку, анімації, відео; 
– перехід між веб-сторінками шляхом використання гіперпосилань; 
– пошук веб-сторінок за заданими ключовими словами або 

фразами; 
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– автоматичне створення переліку веб-вузлів, що відвідувалися 
раніше, для прискорення доступу до них; 

– відображення активних компонентів. Ці об’єкти містять не тільки 
дані, але й програмний код. Активні компоненти при відображенні на 
екрані виконують роботу відповідно до вбудованої програми [4]. 

Проведемо порівняльну характеристику найпопулярніших на даний 
час браузерів. 

Mozilla Firefox – вільний браузер, що входить в набір програм 
Mozilla Application Suite, розробкою та розповсюдженням якого займається 
Mozilla Corporation. Третій за популярністю браузер у світі й перший серед 
вільного програмного забезпечення (ПЗ) – у серпні 2013 його ринкова 
частка склала 26%. Браузер має особливий успіх у деяких країнах. 
Зокрема, в Німеччині та Польщі це найпопулярніший браузер з часткою 
47% і 43 % відповідно. 

Особливості браузера Firefox: 
– невеликий розмір установчого файлу; 
– підтримка великої кількості розширень; 
– можливість автоматичного оновлення; 
– широкі налаштування зовнішнього вигляду і загальної роботи 

програми; 
– наявність вбудованої панелі пошуку інформації в Інтернеті; 
– наявність веб-редактора. 
Opera – веб-браузер та програмний пакет для роботи в Інтернеті. 

Розробляється норвезькою компанією Opera Software. Розроблений у 1994 
році групою дослідників з норвезької компанії Telenor. З 1995 року 
продукт компанії Opera Software, утвореної авторами першої версії 
браузера. Сумарна ринкова частка Opera і Opera Mobile в березні 2012 року 
становила 2,09%. 

Особливості Opera: 
– швидкий запуск програми; 
– швидке завантаження інформації; 
– малий розмір програми (дистрибутив дуже компактний – від 3,9 МБ); 
– мінімальні вимоги до ресурсів. 
Google Chrome – браузер, що розробляється компанією Google на 

основі вільного браузера Chromium і движка Blink (до квітня 2013 року ви-
користовували WebKit). Перша публічна бета-версія для Microsoft 
Windows вийшло 2 вересня 2008 року, а перша стабільна – 11 грудня 2008 
року. За даними StatCounter, Chrome використовують близько 300 
мільйонів інтернет-користувачів, що робить його найпопулярнішим 
браузером у світі – його ринкова частка в жовтні 2012 року становила 
40,44%. За даними LiveInternet, в жовтні 2013 з часткою 24,4% Chrome 
займає перше місце і в Рунеті. [2] 

Internet Explorer – графічний веб-оглядач (браузер), який розробляє 
корпорація Microsoft. Найперша версія вийшла у світ в 1995 році. 
Починаючи з версії 3.0. Microsoft поширювала Internet Explorer у складі 
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операційної системи Windows, що дозволило йому швидко збільшити ринкову 
частку. Internet Explorer можна безкоштовно завантажити і використовувати 
навіть на нелегальній копії операційної системи Microsoft Windows. 

Особливості останньої версії Internet Explorer: 
– автоматичне відновлення вкладок після збою; 
– швидкі команди, які доступні із контекстного меню; 
– «розумний адресний рядок» – при введенні адреси браузер 

повертає результат, який засновано не тільки на URL-адресі раніше 
відвіданого сайту, але і на заголовку сторінки та інших її властивостях; 

– приватний режим роботи InPrivate дозволяє заходити на сайти, не 
залишаючи «слідів» в історії браузеру. 

Safari – браузер на зовні нагадує іншу програму Apple iTunes. Він 
навіть унаслідував привабливий інтерфейс музичного програвача для 
відображення журналу, закладок і веб-каналів. 

Особливості Safari: 
– неможна додати додаткові джерела для пошуку; 
– подібно до браузеру Opera, Safari виконує перевірку орфографії 

при введенні; 
– функція SnapBack є унікальною. Це різновидність інтелектуальної 

часової закладки, до якої можна повернутися, якщо втратив орієнтир в 
просторах Інтернету; 

– як і більшість розглянутих браузерів, Safari дозволяє анонімно 
переглядати веб-сторінки; 

– в цьому браузері відсутні функції захисту від фішингу (вида 
інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 
даних користувачів – логінів і паролів) [2–3]. 

Отже, вибір браузеру залежить безпосередньо від кожного зі 
споживачів, а так як на ринку пропонують велику кількість програм для 
обробки та сприйняття інформації в Інтернеті, проблеми в знаходженні 
оптимального варіанту для користування не існує. 

Отже, кожен браузер має свої переваги, недоліки і індивідуальні 
можливості, отже, кожен користувач зможе знайти собі браузер до душі. 
Чесно кажучи, навіть детальне порівняння браузерів, не дозволяє 
визначити лідера. Кожен з них має сильні сторони. Наприклад, Mozilla 
дуже гнучка в налаштуванні і має більше всіх розширень. Opera самий 
потайний (анонімний) з усіх браузерів. А Google Chrome і Яндекс – 
найбільш функціональні і безпечні. Я б порадила для користувачів свого 
фаворита – браузер Google Chrome. Він гарантує швидку, зручну і 
безпечну роботу більшості користувачів. 
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ВПЛИВ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР НА СВІДОМІСТЬ ПІДЛІТКІВ 
 
З розвитком комп’ютерних технологій виникає величезна кількість 

нових проблем. Одна з них – комп’ютерна залежність у підлітків. В ХХІ 
столітті підлітки не можуть уявити  своє життя без комп’ютерних ігор. 
Останнім часом проблема залежності підлітків від комп’ютерних ігор 
постає особливо гостро. Вже багато місяців поспіль у мережі обговорюють 
підліткову мережеву гру «Синій кіт». Або ж «Тихий дім», «Море китів», 
«Розбуди мене о 4:20». У смертельної гри багато назв, але результат 
завжди однаковий – закінчене життя і зламані горем батьки, які не 
розуміють, що ж змусило дитину звести рахунки з життям. 

«Синій Кит» – це гра в смерть, в процесі якої було дуже багато 
суїцидальних випадків у підлітковому віці. Підлітки – це найбільш 
вразливіша група, на яку впливають такі ігри. Один із летальних наслідків 
цієї гри, відбувся у Львівській області 13-річний хлопчик, виконуючи 
завдання гри «Синій кит», влаштував онлайн-трансляцію свого самогубства. 

Соціальні аспекти ігрової поведінки та ігрової діяльності дуже 
активно вивчались в роботах український і зарубіжних психологів і 
педагогів: П. П. Блонського, Л. І. Божовіч, Л. А. Венгера, Л. С. Виготського, 
П. М. Єршова, А. В. Запорожця, І. С. Кона, А. Н. Леонтьєва, А. Р. Лурії, 
С. Л. Рубійнштейна, Д. Н. Узнадзе, П. Г. Шедровицького, Д. Б. Ельконіна. 

Основними мотивами комп’ютерної гри є: азарт досягнення мети; 
психічне розвантаження або прагнення гострих відчуттів, пошук 
дефіцитарних емоцій; «проходження» гри або набір балів для 
самоствердження, бажання обіграти комп’ютер, довести свою владу над 
машиною; розвага, структурування вільного часу; цікавість; прагнення 
слідкувати за модою; корисні цілі; навчання [1]. 

У даному випадку у підлітка виникає своєрідна залежність від гри, 
головними ознаками початку залежності є: 

• небажання залишити роботу або гру на комп’ютері; 
• роздратування через вимушені відволікання; 
• нездатність або небажання спланувати заздалегідь кінець роботи 

або гри на комп’ютері; 
• надмірні грошові витрати на постійне оновлення програмного 

забезпечення та пристроїв комп’ютера; 
• забування про домашні справи, навчання, домовленості, зустрічі 

тощо упродовж роботи або гри на комп’ютері; 


