
  © Кафедра програмної інженерії ХНУРЕ 2023 

https://se121.nure.ua/ 
 

Request for proposal 

для бакалаврської кваліфікаційної роботи 

121 Інженерія програмного забезпечення  

 

Назва: Маркетплейс B2B, який об’єднує виробників та покупців, 

скорочуючи логістичну ланку. 

Керівник (product owner): Груздо Ірина Володимирівна 

Проблема(и), яку вирішує програмний продукт:  

1. Вільне виставлення продукту у продаж виробником (будь то бізнес 

або стартап) та купівля продуктів фізичними чи юридичними особами. 

2. Пряме спілкування з виробником, без перекупників, що дозволяє 

знизити вартість товару. 

3. Збір коштів стартапами для створення свого проекту та майбутнього 

серійного продажу. 

4. Рівень світового ринку, що дозволяє купувати товари з будь-яких 

країн світу за актуальним курсом. 

 

Анотація (мета, основні функції, складові):  

Мета роботи зі створення програмного продукту є написання інтернет-

маркетплейсу, в якому компанії, користувачі, стартапи зможуть продавати та 

купувати продукти безпосередньо від виробників. 

Платформа складається з сайту та Android програми. Основні функції 

програмного продукту: 

1. Створення компанії виробника будь-якому користувачеві. 

2. Виставлення товарів на продаж, це може бути як програмне 

забезпечення для завантаження, так і продукт з доставкою. 

3. Створення збору коштів у стартапа. 
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4. Зв'язок з виробником, обговорення доставки та оплати. 

5. Залишати коментарі та відгуки про товар. 

6. Отримувати дані про доставку товару. 

 

Початкові дані:  

Проект складається з веб-сайту, серверної частини, та Android програми. 

Програмний продукт має: 

1. Дозволяти авторизувати користувачів у системі. 

2. Створювати продажний майданчик фізичній особі. 

3. Виставляти товар, послугу чи програмне забезпечення на продаж. 

4. Зв'язуватись із продавцем, залишати коментарі, створювати 

замовлення. 

5. Підтримувати локалізацію українською та англійською мовами. 

6. Конвертувати вартість товару у різну валюту. 

7. Просувати товар чи послугу, щоб більше користувачів могли 

побачити пропозицію. 

8. Бути масштабованою. 

 

Джерела: Open source та такі, що не суперечать законодавству України. 

 

Склад команди: 

 Соло-розробник, студент гр. ПЗПІ-19-9 Мірошніченко Станіслав 

Вадимович. 

 

 

Технології (методології): 

Веб-сайт: серверна частина PHP (backend), дизайн та інтерфейс HTML, 

CSS, JavaScript (frontend). 

Android додаток: написаний за допомогою Java. Дизайн інтерфейсу 

Material You. 

Система буде використовувати хмарний хостинг, базу даних MySQL та 
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адмініструванням phpMyAdmin. Структура буде використовувати каскадну 

модель, для майбутньої модифікації та незалежної розробки. 

Цей проект буде використовувати систему контролю версій GitHub, 

мати ліцензію.  

 

 

Критерії успішності: Виконання всіх вимог SRS. Контроль за виконанням 

завдань здійснюється на кожному етапі робіт, відповідно до затвердженого 

календарного плану. 

 

 

Графік виконання:  

Робота повинна виконуватися поетапно за узгодженим календарним 

планом відповідно до плану навчання у 2022-23 навчальному році. 

 

 

 

Програмний продукт, який отримано протягом навчального процесу 

може бути використаний закладом вищої освіти за призначенням безоплатно 

і без обмежень у часі. 

 

 


