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ПОРІВНЯННЯ UI/UX ДИЗАЙНІВ 

 

В сучасному світі сфера веб-дизайну знаходиться в постійному розвитку, технології вдосконалюються, 

розширюються їхні можливості. Сьогодні UI (англ. User Interface) і UX (англ. User Experience) – це не просто 

популярні терміни, а ефективні інструменти сучасного веб-дизайну. 

Метою даного дослідження є провести порівняння двох найпопулярніших дизайнів UI та UX. 

Зв’язки UI/UX – це правильна взаємодія людини з інтерфейсом, що дозволяє досягти певних цілей [1]. 

Основна мета UX-дизайнера полягає в тому, щоб кожен користувач мав позитивну взаємодію з продуктом або 

послугою. Незалежно від того, чи взаємодія вирішує проблему, забезпечує розвагу чи допомагає користувачеві 

знайти важливу інформацію, цей досвід має залишати у користувача відчуття задоволення. UI-дизайн стосується 

фактичних інтерфейсів, з якими взаємодіють користувачі. Процес розробки інтерфейсу користувача може 

включати кнопки або віджети, текст, зображення, повзунки та інші інтерактивні елементи. Розробники 

інтерфейсу користувача гарантують, що кожен візуальний елемент, перехід і анімація, включені в продукт або 

послугу, готують основу для плавного, позитивного досвіду.  

Незважаючи на те, що ці дві ролі частково збігаються, слід враховувати кілька ключових відмінностей [2]. 
Вигляд – відчуття. UI-дизайн передбачає зовнішній вигляд продукту, а саме візуальні компоненти та 

інтерактивні елементи, які сприяють зручній взаємодії з користувачем. У той же час UX-дизайн зосереджується 

на загальному відчутті продукту чи послуги та компонентах, які створять значущий, релевантний досвід для 

користувачів. 

Дизайн – прототипування. Дизайнери UX часто створюють каркаси та тестовані прототипи, які формують 

основу потоку користувачів веб-сайту чи служби, тоді як UІ дизайнери завершують продукти та дизайни, які 

стимулюють залучення користувачів. 

 
  Рис. 1. Вигляд UX-дизайну                Рис. 2. Вигляд UI-дизайну 

 

Високий рівень – деталі. Ще одна відмінність між дизайнерами UI та UX – це рівень деталізації їхньої роботи. 

Розробники UI працюють над окремими сторінками, кнопками та взаємодіями; переконавшись, що вони 

відполіровані та функціональні. Розробники UX розглядають продукт або послугу на більш високому рівні, 

забезпечуючи повну реалізованість і узгодженість колективного потоку користувачів сайту, служби чи програми. 

 

 
Рис. 3. Порівняння UI/UX дизайнів 

 

Отже, UX-дизайн охоплює весь спектр взаємодії з користувачами, а UI-дизайн сконцентрований на більш 

відчутних елементах. UI/UX дизайн є гарним інструментарієм для знайдення рішень, які стосуються візуального 

дизайну та дизайну, що пов’язаний із взаємодією з користувачем. За допомогою цих дизайнів можна розробити 

справді сучасний продукт, який буде зручний та привабливий для користувача. 
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