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Назва: Програмна система купівлі квитків на транспорт 

Керівник (product owner): доц. Лещинський Володимир 

Олександрович 
Проблема(и), яку вирішує програмний продукт: Складність 

придбання квитків на різні види транспорту, складність будування маршрутів з 

точки А в точку В різними видами транспорту. Можливість купити усі квитки 

онлайн та не їздити до каси. 

Анотація (мета, основні функції, складові):  
Мета: спростити процес будування маршруту та купівлі квитків для споживачів. 
Основні функції:  

1) Перегляд розкладу різних видів транспорту на потрібну дату та час 
2) Можливість купити квиток онлайн. 
3) Можливість одразу побудувати складний маршрут з різними точками 

пересадки. 

 

Початкові дані: 
Згідно з дослідженнями Організації Міжнародного Туризму (UNWTO)[1], після 

скорочень карантинних обмежень кількість міжнародних туристичних поїздок 

зросла більше ніж у 3 рази (+221%) впродовж періоду з січня по травень 2022 

року порівняно з 2021 роком. Згідно з цими даними, 81% експертів очікують 

повернення обсягів туризму до рівня 2019 року вже у 2023, а також подальший 

зріст попиту. До того ж, згідно зі статистичним дослідженням компанії 

McKinsey[2], втричі більше власників бізнесу відповіло, що принаймні 80% 

взаємодії з клієнтами відбувається онлайн, порівняно з аналогічним опитуванням 

від 2019 року. 
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Склад команди (ролі, завдання):  
(Розробник серверної частини сервісу) 

(Розробник клієнтської частини сервісу та мобільного додатку) 

 

Технології (методології) : NodeJS + NestJS framework(серверна 
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частина), ReactJS (клієнтська частина), PostgreSQL (база даних), Kotlin 

 

Критерії (метрики) успішності:  

 
Залучити зонайменше 300 постійних користувачів у перші три місяці з моменту 

запуску. 

Вихід у Топ-5 застосунків в категорії «Туризм» у AppStore через 1 рік. 

Офіційне співробітництво з транспортними компаніями, такими як Укрзалізниця, 

DeutscheBahn, через 2 роки. 

 

 

Графік виконання: червень 2023 

 
 


