
Request For Proposal 

для бакалаврської кваліфікаційної роботи 

121 Інженерія програмного забезпечення 

Назва 

Програмна система онлайн-замовлень їжі в мережі закладів харчування.  

 

Керівник (product owner) 

Мазурова Оксана Олексіївна 

 

Проблема(и), яку вирішує програмний продукт 

Як покращити якість обслуговування клієнтів, що роблять термінові великі 

замовлення в мережі закладів харчування.  

 

Анотація (мета, основні функції, складові) 

Мета: забезпечити зручну та ефективну підтримку обслуговування клієнтів, 

що роблять термінові великі замовлення їжі.  

Основні функції програмної системи: 

1) збір інформації (ручний ввід, імпорт даних з таблиць накладних на поставку 

продуктів, парсінг описів блюд зі сторонніх ресурсів);  

2) можливість зробити онлайн-замовлення в мережі закладів харчування; 

3) керування бізнес-процесом виконання замовлення; 

4) оптимальний розподіл великого замовлення на приготування між закладами 

в мережі харчування. 

 

Складові системи: 

1) сервер бази даних; 

2) сервер додатку, що вирішує оптимізаційну задачу розподілу замовлення; 

3) клієнтський додаток для адміністратора; 

4) клієнтський веб/мобільний-додаток для відвідувача. 

 

Початкові дані 

- АРІ деяких систем онлайн-замовлення їжі; 

- постановка оптимізаційної задачі на розподіл . 

 

Джерела 

Системи з аналогічними функціями: 

 
https://bufet.ua/ 

https://pizza33.ua/ 

https://unopizzagrill.com.ua/ 

https://smartcafe.com.ua/ 

https://choiceqr.space/ 

https://magnat-trade.com.ua/sistema-restoran-avtomatizaciya-restorana/ 

 

Склад команди (ролі, завдання) 

У складі може бути до 2-3 особи: 

1) розробка серверної частини; 

https://bufet.ua/
https://pizza33.ua/
https://unopizzagrill.com.ua/
https://smartcafe.com.ua/
https://choiceqr.space/


2) розробка клієнтської частини для адмыныстратора; 

3) розробка клієнтської частини для клыэнта. 

 

Технології (методології)  

- веб програмування - Java або  скриптові мови; 

- база даних – MS SQL Server; 

- тестування залежить від обраних технологій. 

 

Критерії (метрики) успішності 

Для визначення успішної реалізації проєкту необхідно повністю реалізувати та 

протестувати наступні функції в програмній системі: 

- інтерфейс; 

- онлайн-замовлення їжі; 

- підтримка бізнес процесу обслуговування замовлення 

 

Графік виконання 

- до 15 грудня- розподілені ролі та затверджене SRS; 

- кожні 2 тижня зустрічі; 

- до 1 березня - створення прототипу; 

- до 1 квітня- тестування; 

- до 1 травня – апробація. 

 

Обов’язкові умови 

1. Програмний код публікується у GitHub, як публічний репозитарій 

відкритий для всіх. У файлі Readme має бути вказано, що “проєкт створено як 

складову бакалаврської кваліфікаційної роботи студента групи … ПІБ 

спеціальності “Інженерія програмного забезпечення” кафедри Програмної 

Інженерії ХНУРЕ (https://se121.nure.ua)”. 

 

2. Кафедра Програмної Інженерії ХНУРЕ має право на безоплатне 

використання цього програмного продукту без обмеження у часі. 

 

© Кафедра Програмної Інженерії ХНУРЕ 2022 

https://se121. 

https://se121.nure.ua)/

