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РЕФЕРАТ 

 

 Магістерська дисертація освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на тему 

«Кабінет замовника системи автоматизації електронних закупівель» містить: 82с., 8 

рис., 22 таб., 9 додатків, 17 джерел. 

 У ході роботи була розроблена система призначена для оголошення 

електронних закупівель замовником. Система дозволяє створювати та переглядати 

закупівлі, лоти та позиції закупівлі, розглядати пропозиції постачальників, проводити 

обговорення та підписувати контракти із постачальниками. 

 Метою розробки є створення кабінету замовника у вигляді веб-порталу, який 

оптимально відповідає вимогам технічного завдання. У дисертації описані технології, 

що використовувались у процесі розробки, а також представлено проектування та 

реалізація системи. 

 Програмне тестування системи дозволило перевірити якість роботи модулів та 

компонентів, а також підтвердити відповідність вимогам. 

 Актуальність та іноваційність теми підтверджується розділом стартап-проекту, 

у якому було проведено аналіз діючих конкурентів у галузі, створено маркетингову 

стратегію виходу проекту на ринок та підтверджено подальшу імплементацію 

системи. 

 Результати роботи підтверджені довідкою про впровадження системи на 

підприємстві, яка знаходиться у додатках. 

ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ, ТЕНДЕРНІ МАЙДАНЧИКИ, КАБІНЕТ 

ЗАМОВНИКА У ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЛЯХ, B2B ЗАКУПІВЛІ 



ABSTRACT 

 

 Master’s thesis “Customer's office of electronic procurement automation system” 

consists of 82 pages, 8 figures, 22 tables, 9 appendices, 17 sources. 

During the work, the system was designed to advertise electronic purchases by the 

customer. The system allows you to create and view purchases, lots and purchasing 

positions, review suppliers' offers, negotiate and sign contracts with suppliers. 

The purpose of the development is to create a customer office in the form of a web 

portal that best meets the requirements of the technical specification. The dissertation 

describes the technologies used in the development process, as well as the design and 

implementation of the system. 

Software testing of the system allowed to check the quality of work of modules and 

components, as well as to confirm compliance. 

The urgency and innovation of the topic is confirmed by the section of the startup 

project, which analyzed the existing competitors in the industry, created a marketing 

strategy for the release of the project on the market and confirmed the further 

implementation of the system. 

The results of the work are confirmed by a certificate of introduction of the system at 

the enterprise, which is in the applications. 

ELECTRONIC PROCUREMENT, TENDER MARKETPLACE, CUSTOMER’S 

OFFICE OF ELECTRONIC PROCUREMENT, B2B PROCUREMENT 

  



ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ПЗ – прграмне забезпечення 

ПС – програмна система 

СКБД – система керування базами даних 

JSON – JavaScript Object Notation 

ЕЦП – електронний цифровий підпис 

БД – база данихй 

UC – Use Case 

UML – Unified Modeling Language 

  



ВСТУП 

 

 Автоматизація процесів державних закупівель набула широкого використання 

в багатьох країнах Європи та світу. 

У США, наприклад, електронна система торгів функціонує з 1998 року. 

Першочергово ця система вирішувала завдання військових (закупівля озброєння, 

предметів матеріально - технічного забезпечення військ), що дало змогу країни 

суттєво скоротити адміністративні витрати. 

Найбільших успіхів досягли у цій сфері – Данія, Норвегія, Ірландія, Австралія, 

Канада, Мексика, Швеція. За даними експертів, завдяки електронним закупівлям 

можна досягнути економії бюджетних коштів на 10-15%, при цьому скоротивши 

терміни та витрати на проведення процедур закупівель, істотно знизивши рівень 

корупції [1]. Останніми роками система електронних торгів набула широкого 

розповсюдження й у деяких країнах пострадянського простору – Росії, Біларусі, 

Казахстані. 

 Як свідчить досвід європейських країн створення системи електронних торгів 

дозволяє суттєво зменшити витрати державних коштів замовниками торгів на 

придбання предметів закупівлі, організацію та проведення закупівельного процесу; 

дає змогу безперешкодного, щодобового он-лайн доступу до інформації всіх 

зацікавлених осіб;  забезпечує відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 

скорочує паперовий документообіг у цій сфері; створює рівний доступ до 

накопичуваної інформації та рівні умови конкуренції між постачальниками; 

полегшує роботу контролюючих та правоохоронних органів;  попереджує 

зловживання та корупційні прояви у сфері закупівель, тощо. 

 Розроблена система автоматизації закупівель буде складатися з особистого 

кабінету замовника, особистого кабінету постачальника та модулю аукціону. 

Замовники як приватні компанії або фізичні особи реєструються у системі та можуть 

оголошувати закупівлі на перераховані позиціями за категоріями. Відбір 



постачальників відбувається у першу чергу за вимогами тендерної документації, 

оприлюдненої замовником. Слід зазначити, що запрошення до участі у тендері 

автоматично надходить зареєстрованим постачальникам, які підписані на вказані у 

ньому категорії. Замовник розглядає усі подані пропозиції на даному етапі та може іх 

підтвердити або відхилити за невідповідністю. 

Оголошення про тендер повинно бути у відкритому доступі і доступним всім 

бажаючим. Вся без винятку інформація подається зацікавленим особам безкоштовно. 

Окрім короткої інформації про суть закупівель, необхідно подавати і тендерну 

документацію, що також повинна знаходитися у вільному доступі. 

 Після того, як вся інформація є подана, організатор аукціону має право 

виключити учасників із тендеру, якщо вони не відповідають вимогам. Після 

визначення переможця, замовник завантажує примірник договора, який підписується 

постачальником за допомогою електронного цифрового підпису та закупівля 

завершується. 

  



2 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ 

 

 Проведення закупівель за допомогою електронних торгових майданчиків не є 

новим для України. В епоху швидкого розвитку інформаційних систем та технологій 

все більше процесів піддаються автоматизації та спрощенню, що в цілому підвищує 

їх ефективність. Не виключенням є процес тендерних закупівель, що нажаль 

вважається найбільш заангажованим та корумпованим у бізнесі. Одним із кроків на 

шляху до вирішення цієї проблеми може стати проведення закупівель через 

електронні системи автоматизації закупівель. 

 Зазвичай, подібні системи автоматизації тендерних закупівель складаються з 

декількох модулів, серед яких можна виділити кабінет замовника, постачальника, та 

модуль аукціону. Серед переваг електронних майданчиків для закупівель було 

виділено наступні: 

- прозорість, 

- продуктивність, 

- зручність, 

- доступність. 

2.1 Система державних закупівель Prozorro 

Одним з пріоритетних напрямків реформування в Україні є інститут державних 

закупівель. Зважаючи на те, що подібний спосіб укладення договорів є доволі 

поширеним у країнах Європейського Союзу, а також з огляду на зобов’язання 

України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми 

державами-членами, з іншої сторони («Угода про асоціацію»), основною метою цієї 

статті є дослідження особливостей здійснення електронних державних закупівель у 

контексті інтеграції України з ЄС.  

У 2015 р. Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження «Про реалізацію 

пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель». Це дало 



можливість проводити державні закупівлі за допомогою онлайн-систем за певних 

умов. Такий спосіб проведення державних закупівель реалізований на базі онлайн 

системи «Prozorro», яка станом на листопад включає в себе 6 майданчиків для 

здійснення закупівель.  

 

Онлайн система державних закупівель «Prozorro» розпочала свою роботу у 

лютому 2015 р. і на сьогодні нею скористалися більше ніж 1,8 тис. організаторів. 

Зокрема, найбільшу кількість електронних тендерів провели Київська міська 

державна адміністрація, Міністерство інфраструктури України, Міністерство 

енергетики та вугільної промисловості України та інші. Найдорожчими були тендери 

Міністерства Оборони України. 

Згідно з даними економія державних коштів становить більше ніж 400 млн грн, 

і ця цифра постійно зростає. Також, завдяки автоматизації усіх необхідних дій та 

стандартизації документів, значно зменшуються й часові витрати. Використання 

онлайн системи при здійсненні державних закупівель значно підвищує відкритість та 

прозорість цієї процедури. Зокрема, при проведенні електронних державних 

закупівель відбувається завантаження електронного формату всіх документів. Будь-

хто може ознайомитися з будь-якою закупівлею. Прогресивним кроком на шляху до 

підвищення прозорості електронних державних закупівель є система відкритого 

моніторингу. 



Для бізнесу стали доступними державні тендери, які раніше були задоволенням 

для обмеженого кола підприємств, здебільшого пов’язаних з чиновниками. Наразі 

малий та середній бізнес отримав змогу вийти на новий рівень та поборотися за 

обслуговування державного сектору. За рахунок відкритості процесу закупівель 

наразі рівень корупції в державі знижується. 

ProZorro, що означає "прозоро" на українській мові, має певні атрибути, що 

робить проект новизною у світі закупівель. По-перше, все відкрито. Вся інформація, 

пов'язана з тендерним процесом, включаючи пропозиції постачальників, доступна і 

підлягає моніторингу. Система базується на open-source, і всі дані структуровані 

відповідно до OCDS (Open Procurement Data Standard) що робить можливим 

порівняння та аналіз даних між країнами. 

 

По-друге, ProZorro - це система "електронних закупівель" із "гібридною 

моделлю", тобто інформація зберігається в одній центральній базі даних, однак 

постачальники та договірні органи можуть отримати доступ до даних з різних 

платформ, вибираючи той, який найкраще відповідає їх потребам. Використовуючи 

API, ці інтерфейси підключаються до центральної бази даних, щоб вся інформація 

була синхронізована на всіх платформах. 



 

Нарешті, основні учасники проекту відіграють свою, унікальну роль у тому, що 

ми називаємо "золотим трикутником партнерства". Урядові суб'єкти несуть 

відповідальність за встановлення загальних правил та захисту інформації; 

підприємства відповідають за надання послуг договірним органам та 

постачальникам; і громадянське суспільство відповідає за управління модулями 

бізнес-аналітики та розробці методологій управління ризиками. Цей стиль співпраці 

значно покращив довіру серед усіх ключових зацікавлених сторін. 

2.2 Система комерційних закупівель Rialto 

Комерційні торги, як і сама система Rialto ще мало відома серед компаній 

України. На слуху ProZorro c державними тендерами, а про Rialto, як правило, мало 

хто чув. Проте система торгів економить Замовникам гроші, знаходить відповідних 

виконавців робіт і послуг, а також здатна моніторити ринок на унікальні позиції 

послуг, товарів і робіт. 

Численні інформаційні запити на реєстрацію Замовника від бізнесу на порталі 

ProZorro наштовхнули творців Rialto на ідею використовувати досвід державної 

системи в розробці торгів для бізнесу. Компанії шукали прості і зрозумілі рішення 



для бізнес-задач, в ці рішення як раз вписалася концепція Rialto з принципами 

рівності та відкритості як в ProZorro, але з чітким орієнтиром на бізнес. 

 

Щоб брати участь в комерційних торгах, необхідно зареєструватися на 

торговому майданчику. Rialto дозволяє проводити закупівлі, організовувати запити 

цінових пропозицій, продавати через аукціони на підвищення, а так само брати участь 

в процедурах інших компаній. 

У Rialto працює три види процедур: запит цінових пропозицій, однокроковий 

або простий тендер і двохкроковий тендер. 



 

Запит цінових пропозицій - це процедура без торгів, розрахована тільки на 

дослідження ринку за певним запитом. Найчастіше використовують в пошуку 

унікального продукту, послуги або робіт. Замовник може сам зв'язатися з Учасником, 

потім провести одну з процедур торгів - однокроковий або двохкроковий тендер. 

Однокроковий або простий тендер - виставляються конкретні вимоги і критерії 

до товару. Однокроковий тендер використовують в простих закупівлі. Пропозиції 

відбирають згідно з технічним завданням внутрішнього замовника або відділу 

закупівель. Головне завдання - купити якомога швидше і дешевше. 

Двокроковий тендер ретельно підбирає постачальника завдяки попередньої 

кваліфікації. Ціна в процедурі відходить на другий план, основні критерії відбору - 

досвід роботи, надійність, наявність технічної бази. Учасники проходять етап 

кваліфікації до початку аукціону, в той час як в однокрокової тендері кваліфікують 

лише переможця. Як правило, процедуру двокрокового тендера вибирають, коли 

потрібно закупити послуги або роботи. 

 Переваги для замовника у системі Rialto: 

- Економія на закупівлях, тому що закупівлі проходять за ринковими цінами. 

- Систематизація та планування закупівель. 



- Автоматизація закупівельних процесів через інтеграцію з обліковими 

системами компанії. 

- Зростання довіри від клієнтів і акціонерів внаслідок проведення відкритих 

торгів. 

- Розширення бази постачальників більш ніж на 60 тис. Постачальників. 

Переваги для постачальника у системі Rialto: 

- Доступ до великого ринку збуту. 

- Єдині правила гри для всіх учасників торгів. 

- Можливість публічної дискусії з замовником. 

- Простий і доступний функціонал системи. 

- Чесний вибір переможця. 

2.3 OpenProcurement 

Це набір програмних засобів з відкритим вихідним кодом, який був розроблений 

для автоматизації процессу електронних закупівель. Даний модуль є безкоштовним 

та простим у використанні, він забезпечує проведення аукціонів та редукціонів в 

електронному форматі, відповідає за зберігання даних закупівлі. 

Фреймворк OP використовувався для побудови системи державних закупівель 

Prozorro в Україні, яка надала можливість проводити тендери на закупівлю товарів та 

послуг у державному секторі. Слід зазначити, що цей набір інструментів є достатньо 

гнучким при роботі із усіма можливими об’ємами даних закупівель у державному та 

приватному секторі. Серед переваг відмітимо прозорість процесу торгів, звіти, 

електронний документообіг. OP побудовано на базі стандартів Open Contracting 

1.0RC, враховуючи модифікації, які були необхідні для реалізації процесу державних 

закупівель у системі Prozorro. 



 

 Технічні характеристики OP дозволяють використовувати данне рішення за 

різними стандартами та платформами, такими як Python, Angular, NodeJS, що в 

котрий раз показує гнучкість проекту. OP складається з центральної бази даних (ЦБД) 

та API, через який потенційні користувачі можуть взяємодіяти із ЦБД. 

2.4 Висновки за розділом 

Таким чином у розділі було проведено аналіз існуючих рішень на ринку 

тендерних закупівель. Як було виявлено у ході аналізу, актуальність та попит на 

системи автоматизації електронних закупівель продовжують зростати за останні 

декілька років, що у свою чергу доводить акуальність обранної теми дисертації. У 

процессі огляду зокрема було виділено три основні системи, їх концепції, сильні, 

слабкі сторони та характеристики у цілому. Загалом, серед переваг електронних 

систем закупівель можна відзначити прозорість, надійність та систематизацію. В 



результаті аналізу також було прийнято рішення щодо використання модулю OP для 

реалізації аукціону. 

  



3 ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО СИСТЕМИ 

 

3.1 Формування вимог до майбутньої системи 

Діяльність Prozorro вже протягом декількох років підтвердила, що такої 

системи Україна дійсно потребувала, оскільки вона вирішує ряд проблем, які до цього 

часу вирішити було неможливо. Система Prozorro  – це  урядовий портал,  де 

здійснюються державні закупівлі за допомогою модулів електронного аукціону. 

На відміну від державної системи тендерних закупівель, у даній роботі 

висвітлено реалізацію системи автоматизації комерційних тендерних закупівель для 

бізнесу формату. Тобто подібні майданчики будуть використовуватися 

підприємцями, юридичними особами та IT-компаніями, яких цікавить діяльність 

електронної комерції у напряму  B2B “Business-to-Business” (Бізнес – Бізнесу). За 

даними статистики минулого року даний напрям електронної комерції є найбільш 

успішним, зокрема він дозволив укласти угод на  163 мільярди гривень. Даний проект 

буде розвиватися і в подальшому, оскільки він вигідний і для замовників, оскільки  

вони матимуть змогу економити власні кошти, обираючи найбільш економічно 

вигідні пропозиції, і з іншої сторони буде вигідний для постачальників, які зможуть 

знаходити потрібні закупівлі та брати у них участь через електронну систему торгів. 

А отже переваги для бізнесу у цілому очевидні. 

До складу системи входитиме тендерний майданчик, який працює за 

аналогічними умовами. Усі ці майданчики входять до єдиної системи електронних 

закупівель і здійснюють свою діяльність на засадах відкритості, вільного 

користування інформацією та її поширення.  Діяльність даних сайтів дозволяє вільно 

копіювати чи поширювати оголошення та тендерну документацію для будь-яких 

цілей, у тому числі комерційних. Ці сайти дозволяють зацікавленим особам 

безкоштовно отримувати інформацію про тендери, однак для ініціаторів тендеру 

розміщення оголошення здійснюється на комерційних засадах. 



Розроблена система автоматизації закупівель буде складатися з особистого 

кабінету замовника, особистого кабінету постачальника та модулю аукціону. 

Замовники як приватні компанії або фізичні особи реєструються у системі та можуть 

оголошувати закупівлі на перераховані позиціями за категоріями. 

Слід зазначити, що запрошення до участі у тендері автоматично надходить 

зареєстрованим постачальникам, які підписані на вказані у ньому категорії. Замовник 

розглядає усі подані пропозиції на даному етапі та може іх підтвердити або відхилити 

за невідповідністю. 

Оголошення про тендер повинно бути у відкритому доступі і доступним всім 

бажаючим. Вся без винятку інформація подається зацікавленим особам безкоштовно. 

Окрім короткої інформації про суть закупівель, необхідно подавати і тендерну 

документацію, що також повинна знаходитися у вільному доступі. 

Відбір постачальників проходить за принципом найбільш економічно вигідної 

пропозиції та/або іншими критеріями, які встановлені замовником. У цей час 

закупівля переходить до статусу періоду аукціону та розпочинаються торги, що 

проходять у декілька етапів. Розпочинає свою роботу модуль аукціону, який і 

відповідає за прийняття ставок учасників та у результаті роботи якого визначається 

переможець. Після того, як оголошення є поданим, замовник тендеру очікує тендерні 

пропозиції та тримає їх нерозкритими до дати, що зазначається в оголошенні. Після 

того, як заявки є отриманими, з учасниками проводиться додаткова процедура, яка 

включає ознайомлення із технічними деталями виконання завдань. Після того, як вся 

інформація є подана, організатор аукціону має право виключити учасників із тендеру, 

якщо вони не відповідають вимогам. Після визначення переможця, замовник 

завантажує примірник договора, який підписується постачальником за допомогою 

електронного цифрового підпису та закупівля завершується. 

3.2 Висновки до розділу 

 У даному розділі на основі проаналізованих рішень було визначено вимоги до 

майбутнього кабінету замовника системи автоматизації електронних закупівель. 



Система повинна надавати можливість замовнику оголошувати закупівлі на певні 

товари або послуги, запрошувати до участі постачальників. Замовник зможе 

створювати лоти та позіції товарів, критерії для відбору пропозицій (цінові та 

нецінові). У свою чергу, система також повинна автоматично запрошувати 

перевірених постачальників у галузі, якщо користувач обрав таку можливість. 

Електронний документообіг та укладання договорів через електронний цифровий 

підпис також має бути передбачені у системі. Обов'язковою є реалізація модулю 

аукціону на основі OP. 

  



3 СЦЕНАРІЇ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ 

 

 На початковій стадії були проаналізовані різновиди використання кабінету 

замовника системи автоматизації електронних закупівель. Зокрема було визначено 

наявність двох акторів у системі: спостерігач та замовник. 

 Для побудови діаграм невід’ємними процесами є: 

- виділення діючих суб’єктів для кабінету замовника; 

- розроблення варіантів використання кабінету замовника з боку актора, які 

визначають набір функціонала програмної системи; 

- короткий опис варіантів використання або їх детальний опис у форматі 

таблць. 

Далі будуть розглянуті сценарії використання для кожного з акторів окремо. 

3.1 Розроблення діаграми варіантів використання спостерігачем 

 Розроблена діаграма використання відображає базовий набір функцій, які 

доступні не авторизованому користувачу системи автоматизації електронних 

закупівель, а саме спостерігачу. 

 Оскільки система призначена для зареєстрованих користувачів, то функціонал 

спостерігача обмежено переглядом існуючих закупівель, пошуку тендера за номером, 

ключовими словами або назвою. Таким чином, спостерігач має доступ до перегляду 

усіх наявних у системі закупівель, які він може фільтрувати за такими критеріями як 

галузь, бюлжет, ЄДРПОУ замовника, статус, дата початку та завершення. 

 У спостерігача наявна можливість зареєструватися у системі як замовник для 

подальшої роботи та отримання повноцінного функціоналу. 

Діаграма варіантів використання спостерігачем у контексті взаємодії з 

кабінетом замовника системи автоматизації електронних закупівель представлена на 

рис. 3.1. 



 

Рисунок 3.1 – Діаграма використання спостерігачем у контексті кабінету замовника 

системи автоматизації електронних закупівель 

 Опишемо детальніше деякі із варіантів використання, представлених на 

рисунку 3.1. 

 Прецедент пошук закупівлі більш детально описано у таблиці 3.1. 

 Таблиця 3.1 – UC Пошук закупівлі 

Назва Пошук закупівлі 

Мета або контекст 

використання 

Пошук закупівлі надає спостерігачу можливість 

швидко переглянути інформацію по потрібному 

йому тендеру. 

Область видимості та 

рівень 

Для спостерігача. 

Передумова Спостерігач знаходиться на головній сторінці 

порталу. 



Умова успішного 

виконання 

Спостерігач надає вхідні дані, за якими система 

зможе знайти одну чи декілька закупівель. 

Умова невиконання Некоректна робота системи, відсутність інтернет-

підключення, введення некоректних даних. 

Первинний, 

вторинний актор 

Первинний актор – не авторизований користувач 

системи (спостерігач). 

Тригер Не передбачені 

Опис Кроки Дія 

 1 Спостерігач вводить назву закупівлі, 

номер або набір ключових слів. 

 2 Система оброблює надані параметри та 

знаходить за ними одну або декілька 

закупівель. 

 3 Користувач отримує одну або список 

закупівель з короткую інформацією. 

 

 Прецедент реєстрація як замовник детально описано в таблиці 3.2. 

 Таблиця 3.2 – UC реєстрація як замовник 

Назва Реєстрація як замовник 

Мета або контекст 

використання 

Не зареєстрований користувач (спостерігач) бажає 

зареєструватися як замовник для отримання 

доступу до особистого кабінету та повних 

можливостей системи. 

Область видимості та 

рівень 

Для спостерігача. 

Передумова Відсутні. 

Умова успішного 

виконання 

Спостерігачем було введено коректні дані, зокрема 

ІПН/ЄДРПОУ. 



Умова невиконання Некоректна робота системи, відсутність інтернет-

підключення, введення некоректних даних. 

Первинний, 

вторинний актор 

Первинний актор – не авторизований користувач 

системи (спостерігач). 

Тригер Не передбачені 

Опис Кроки Дія 

 1 Спостерігач обирає функцію реєстрації 

на будь-якій сторінці порталу. 

 2 Спостерігач вводить особисту 

інформацію, зокрема email, пароль, тип 

компанії, ІПН/ЕДРПОУ та інше. 

 3 Система оброблює надані параметри та 

проводить валідацію ІПН/ЕДРПОУ та 

реєструє нового замовника. 

 4 Спостерігач отримує повідомлення про 

успішну реєстрацію, підтвердження на 

email, а також пропозицію 

авторизуватися одразу. 

 

 Прецедент авторизація у системі представлено детально у таблиці 3.3. 

 Таблиця 3.3 – UC авторизація у системі 

Назва Авторизація у системі 

Мета або контекст 

використання 

Не зареєстрований користувач (спостерігач) бажає 

авторизуватися у системі. 

Область видимості та 

рівень 

Для спостерігача. 

Передумова Відсутні. 



Умова успішного 

виконання 

Спостерігачем було введено коректні дані: логін та 

пароль. 

Умова невиконання Некоректна робота системи, відсутність інтернет-

підключення, введення неіснуючих даних. 

Первинний, 

вторинний актор 

Первинний актор – не авторизований користувач 

системи (спостерігач). 

Тригер Не передбачені 

Опис Кроки Дія 

 1 Спостерігач обирає функцію авторизації 

на будь-якій сторінці порталу. 

 2 Спостерігач вводить особисту 

інформацію, зокрема email, пароль. 

 3 Система оброблює надані параметри. 

 4 Спостерігач отримує повідомлення про 

успішну авторизацію або помилку при 

авторизації з більш детальною 

інформацією. 

 

 3.2 Розроблення діаграми варіантів використання системи замовником 

 Система орієнтована на потреби замовника в процесі автоматизації 

електронних закупівель, та надає такі можливості, як оголошення закупівлі, перегляд 

власних закупівель, перегляд пропозицій, обговорення та обмін документами, вибір 

переможця та підписання договору. 

Визначені UC для замовника можна побачити на діаграмі прецедентів, що 

зображена на рисунку 3.2. 



 

Рисунок 3.2 – Діаграма використання замоником у контексті системи автоматизації 

електронних закупівель 

 Опишемо більш детально деякі з варіантів використання, що були представлені 

на рисунку 3.2. 

 Прецедент оголошення закупівлі детально описано у таблиці 3.4. 

 Таблиця 3.4 – UC оголошення закупівлі 

Назва Оголошення закупівлі 

Мета або контекст 

використання 

Замовник бажає створити нову тендерну закупівлю 

товарів або послуг. 

Область видимості та 

рівень 

Для замовника. 



Передумова Замовник зараєстрований та авторизований у 

системі. 

Умова успішного 

виконання 

Замовником було введено корректні дані по 

тендеру, лотам, позиціям та критеріям. 

Умова невиконання Некоректна робота системи, відсутність інтернет-

підключення, введення некоректних даних. 

Первинний, 

вторинний актор 

Первинний актор –авторизований користувач 

системи (замовник). 

Тригер Не передбачені 

Опис Кроки Дія 

 1 Замовник вводить базову інформацію про 

закупівлю: назву, бюджет, галузь та інше. 

 2 Замовник створює лоти на товари або 

послуги у закупівлі. 

 3 Замовник додає позиції до лотів, 

вказуючи критерії (цінові або нецінові). 

 4 Система успішно створює закупівлю та 

перенаправляє користувача на сторінку 

перегляду інформації по закупівлі. 

 

 Прецедент вибір переможця детально описано в таблиці 3.5. 

 Таблиця 3.5 – UC вибір переможця 

Назва Вибір переможця 

Мета або контекст 

використання 

Замовник бажає обрати переможця у закупівлі для 

підписання договору. 

Область видимості та 

рівень 

Для замовника. 



Передумова Замовник зараєстрований та авторизований у 

системі. 

Умова успішного 

виконання 

Замовником було обрано існуючого 

постачальника, який не відкликав свою 

пропозицію. 

Умова невиконання Некоректна робота системи, відсутність інтернет-

підключення, відміна пропозиції постачальником. 

Первинний, 

вторинний актор 

Первинний актор –авторизований користувач 

системи (замовник). 

Тригер Не передбачені 

Опис Кроки Дія 

 1 Замовник переглядає подані пропозиції 

по закупівлі. 

 2 Замовник обирає постачальника-

переможця за критеріями та найбільш 

економічно вигідною пропозицією. 

 3 Система реєструє обраного переможця, 

переводить закупівлю на статус 

підписання договору. 

 

 Прецедент підписання договору більш детально описано у таблиці 3.6. 

 Таблиця 3.6 – UC підписання договору 

Назва Підписання договору 

Мета або контекст 

використання 

Замовник бажає укласти електронний договір з 

постачальником. 

Область видимості та 

рівень 

Для замовника та постачальника. 



Передумова Замовник зараєстрований та авторизований у 

системі. 

Умова успішного 

виконання 

Замовником було завантажено документ договору 

та накладено цифровий підпис, постачальником 

також було накладено цифровий підпис. 

Умова невиконання Некоректна робота системи, відсутність інтернет-

підключення, відміна пропозиції постачальником, 

проблеми з накладанням цифрового підпису. 

Первинний, 

вторинний актор 

Первинний актор –авторизований користувач 

системи (замовник). 

Тригер Не передбачені 

Опис Кроки Дія 

 1 Замовник переходить на сторінку 

укладання договору. 

 2 Замовник завантажує документ договору, 

накладає цифровий підпис, очікує дій 

постачальника. 

 3 Система реєструє укладений договір, 

переводить закупівлю у статус 

завершено. 

 3.3 Висновки до розділу 

 У даному розділі було представлено UML-діаграми сценаріїв використання 

кабінету замовника системи автоматизації електронних закупівель. Визначені два 

актора: спостерігач та замовник. Для кожного з акторів була розроблена діаграма 

сценарії використання. Система орієнтована на замовника, який у свою чергу 

розширює базові можливості спостерігача та може оголошувати закупівлі, розглядати 

пропозиції, обирати переможця і укладати договір. 

 При розробці діаграм використовувалась UML нотація UC діаграм, що дозволяє 

відобразити взаємодію акторів із системою. 



 У свою чергу, більш комплексні прецеденти були описані у вигляді таблиць для 

більшої ясності, у той час, як інші простіші було коротко описано словами.  

  



4 СТРУКТУРНА СХЕМА СИСТЕМИ 

 

 Представлена у додатку структурна схема кабінету замовника системи 

автоматизації електронних закупівель описує основні компоненти системи та зв’язки 

між ними. Як можна побачити зі схеми, система має комплексну архітектуру та 

поділена на три рівня: клієнт (веб-браузер), сервер та база даних. Далі у розділі буде 

детально розглянуто кожен рівень та його компоненти. 

 4.1 Client (веб-браузер) 

 У системі клієнт являє собою веб-браузер, який відображає сторінки на запити 

користувача. Взаємодію між клієнтом та сервером забезпечує Angular модуль, що 

відповідає за посилання асинхронних запитів, отримання та обробку інформації від 

сервера.  

 Клієнт у системі є «тонким», тобто не містить бізнес логіки, та спілкується з 

сервером у форматі данних JSON. Такий підхід до розподілу відповідальностей 

полегшує подальшу підтримку продукту, тестування та впровадження нових функцій. 

 4.2 Web Server 

 Серверна частина проекту представлена у вигляді стандартного Web MVC 

компонента та мікросервісів TenderApiService, TenderStateService. У даному випадку, 

MVC виступає у ролі маршрутизатора – проводить валідацію вхідних даних від 

клієнта та викликає відповідний мікросервіс. Даний підхід було реалізовано з 

міркувань безпеки для того, щоб мікросервіси не були доступні з зовні, а лише через 

рівень контроллерів на сервері. 

 У свою чергу, мікросервіси мають доступ до бази даних через компонет-

репозиторій DatabaseRepository, який надає можливості для зчитування, оновлення, 

вставки, видалення даних, а також виклику збережених процедур. Даний компонет 

являє собою абстракцію бази даних та працює з DatabaseServer, на якому розгорнута 

база даних MSSQL. 



 Перейдемо безпосередньо до опису коженого із мікросервісів та його функцій. 

 4.2.1 TenderApiService 

 Головний мікросервіс системи, реалізує такі функції роботи із закупівлями для 

замовника як створення нової закупівлі, редагування, додавання лоту або позиції. 

Також інкапсулює бізнес-логіку критеріїв закупівлі, визначення переможця, 

підписання контракту. 

 4.2.2 TenderStateService 

 Мікросервіс, що відповідає за роботу з статусом закупівлі, переведення на етап 

прийому пропозицій, підписання контракту, завершення закупівлі. Даний компонент 

представляє собою абстракцію над етапами тендера та контролює процес зміни 

статусів закупівлі у базі даних. 

 4.3 Висновки до розділу 

 У даному розділі було розглянуто та описано структурну схему кабінету 

замовника системи автоматизації електронних закупівель. Було визначено що 

система представляє собою комплексну архітектуру з декількома рівнями та 

мікросервісами. Серед рівнів були виділені такі, як клієнт, веб-сервер та база даних. 

Були описані мікросервіси для роботи з закупівлями та статусами, доступ до яких 

здійснюється лише через контроллери веб-серверу для надійності та безпеки системи. 

  



3 ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Asp.Net 

Модель-вигляд-контролер, англ. Model-view-controller, MVC) — архітектурний 

шаблон, який використовується під час проектування та розробки програмного 

забезпечення. 

Цей шаблон поділяє систему на три частини: модель даних, вигляд даних та 

керування. Застосовується для відокремлення даних (модель) від інтерфейсу 

користувача (вигляду) так, щоб зміни інтерфейсу користувача мінімально впливали 

на роботу з даними, а зміни в моделі даних могли здійснюватися без змін інтерфейсу 

користувача. 

Мета шаблону — гнучкий дизайн програмного забезпечення, який повинен 

полегшувати подальші зміни чи розширення програм, а також надавати можливість 

повторного використання окремих компонент програми. Крім того використання 

цього шаблону у великих системах призводить до певної впорядкованості їх 

структури і робить їх зрозумілішими завдяки зменшенню складності.  

Існуючі універсальні мови програмування реалізовують цю модель 

універсальними засобами. Враховуючи важливість і практично обовязковість 

використання цієї моделі для написання великих додатків підтримка моделі MVC на 

рівні мови програмування є однією з задач написання власної мови програмування.  

Перша перевага MVC – можливість розширюватися. 

Для кожного компонента MVC Framework розробнику надаються три 

можливості: 

 Використання стандартного компонента 

 Породження підкласу від стандартної реалізації 

 Повна заміна компонента новою реалізацією інтерфейса 



Друга перевага MVC – жорсткий контроль над HTML та HTTP. 

 Генерація розмітки, яка відповідає стандартам 

 Відсутність ViewState 

 Повний контроль над запитами 

Третя перевага – здатність до тестування окремих елементів. 

Винесення окремих задач додатку до різних, окремих одна від одної частин 

програмного забезпечення, які дозволяють будувати додатки, що легко тестуються. 

Модель представлень – об’єкти, що представляють дані, які передаються між 

представленням та контроллером. 

Модель предметної області – об’єкти, що представляють дані, а також операції 

перетворення і правила маніпуляції даними.  

На основі моделей ми можемо створювати таблиці баз даних за допомогою 

технології Entity Framework. Такий спосіб, коли спочатку будується модель, а потім 

база даних називається CodeFirst. 

Модель відповідає за візуалізацю деякої частини моделі у вигладі інтерфейсу 

користувача. У MVC-додатку представлено *.cshtml файлами. На кожній сторінці ми 

можемо писати C# код використовуючи новий механізм візуалізації (рушій) – Razor. 

Він оптимізований під генерацію HTML коду, що використувується у MVC, 

починаючи з третьої версії. 

Контроллер займається обробкою поступаючих запитів, виконання операції з 

моделью та вибір представлення для візуалізації інтерфейса користувача. 

C# 

Синтаксис C# дуже виразний, але простий у вивченні. Усі, хто знайомий з 

мовами C, C++ або Java з легкістю впізнають синтаксис з фігурними дужками, 

характерний для мови C #. Розробники, які знають будь-яку з цих мов, як правило, 

зможуть домогтися ефективної роботи з мовою C# за дуже короткий час. Синтаксис 



C # робить простіше те, що було складно в C++, і надає потужні можливості, такі як 

типи значень Nullable, перерахування Enum, делегати, лямбда-вирази і прямий доступ 

до пам'яті, чого немає в Java. C# підтримує універсальні методи і типи, забезпечуючи 

більш високий рівень безпеки і продуктивності, а також ітератори, що дозволяють 

при реалізації колекцій класів визначати власну поведінку ітерації, яке може легко 

використовуватися в клієнтському коді. Вирази LINQ роблять строго типізований 

запит дуже зручною мовною конструкцією. 

Як об'єктно-орієнтована мова, C # підтримує поняття інкапсуляції, 

успадкування та поліморфізму. Всі змінні і методи, включаючи метод Main - точку 

входу додатки - інкапсулюються в визначення класів. Клас може успадковувати 

безпосередньо з одного батьківського класу, але може реалізовувати будь-яке число 

інтерфейсів. Для методів, які скасовують віртуальні методи в батьківському класі, 

необхідно ключове слово override, щоб виключити випадковий повторне визначення. 

У мові C # структура(Struct) схожа на полегшений клас: це тип, що розподіляється по 

стопках, який реалізує інтерфейси, але не підтримує спадкування. 

Мова C# спрощує розробку компонентів програмного забезпечення завдяки 

кільком інноваційним конструкціям мови, до числа яких входять такі: 

– інкапсульовані сигнатури методів, або делегати, які підтримують типобезпечне 

повідомлення про події; 

– властивості, що виступають в ролі методів доступу для закритих змінних-

членів; 

– фтрибути з декларативними метаданими про типи під час виконання; 

– вбудовані коментарі XML-документації; 

– LINQ, що пропонує вбудовані можливості запитів в різних джерелах даних. 

Мова C # підтримує навіть покажчики і поняття "небезпечного" коду для тих 

випадків, коли прямий доступ до пам'яті має вкрай важливе значення. 



Процес побудови C # в порівнянні з C і C ++ простий і є більш гнучким, ніж в Java. 

Немає окремих файлів заголовка, а методи і типи не потрібно оголошувати в певному 

порядку. У вихідному файлі C # може бути визначено будь-яке число класів, структур, 

інтерфейсів і подій. 

Окрім цього, C# має в своєму арсеналі бібліотеку ORM – Entity Framework, яка 

дозволяє не пишучи запитів мовою SQL, а натомість використовуючи стандартні 

конструкції для роботи з об’єктами та колекціями C# працювати з базою даних. 

MsSQL 

Microsoft SQL Server - СКРБД, розроблена корпорацією Microsoft. Основна 

використовувана мова запитів - Transact-SQL, створена спільно Microsoft та Sybase. 

Transact-SQL є реалізацією стандарту ANSI / ISO по структурованій мові запитів 

(SQL) з розширеннями. Використовується для роботи з базами даних розміром від 

персональних до великих баз даних масштабу підприємства. 

MSSQL має кілька явних переваг: 

– безпека (інтеграція з доменами Windows ); 

– звітність та інтелектуальний аналіз даних (SSRS, SSAS); 

– реплікація (більше варіантів на вибір); 

– відмовостійкість; 

– діагностика продуктивності; 

MSSQL добре інтегрується з іншими технологіями Microsoft (наприклад, .NET). 

  



6 ER-ДІАГРАМА 

 

 6.1 Опис ER-діаграми 

 На практиці побудова логічної моделі БД, незалежно від моделі даних, 

виконується з урахуванням двох основних вимог: виключити надмірність і 

максимально підвищити надійність даних. Ці вимоги випливають із вимоги 

колективного використання даних групою користувачів. 

Тому будь-яке апріорне знання про обмеження ПО, що накладають на 

взаємозв'язки між даними й значення даних, і знання про їх властивості і взаємини 

між ними може зіграти певну роль у дотриманні зазначених вище вимог. 

Формалізація таких апріорних знань про властивості даних ПО БД знайшла своє 

відображення у концепції функціональної залежності даних, тобто обмежень на 

можливі взаємозв'язки між даними, які можуть бути поточними значеннями схеми 

відношень. 

Оскільки функціональну залежність можна задати у вигляді таблиці, а таблиця є 

форма подання відношень, то стає очевидний зв'язок між функціональною 

залежністю і відношенням. Відношення може задавати функціональну залежність. Це 

твердження є першою конструктивною ідеєю, яка покладена в основу теорії 

проектування реляційних БД. 

На цьому єтапі потрібно об’єкти та зв’язки між ними перетворити в логічну 

модель даних – реляційну модель. В ній об’єкти та зв’язки між ними представлені у 

вигляді таблиць (відношень), які складаються із стовпців та рядків. Кожне поле має 

ім’я та тип. Тип задає спосіб представлення поля. Також визначимо для атрибутів чи 

обов’язково вони повинні містити дані, чи допускаються нульові значення. Діаграма 

ER бази даних була розроблена за допомогою інструменту побудови макетів і діаграм 

Mircosoft Visio та представлена у додатку В.  

 6.2. Опис схеми БД 



 Першим етапом концептуального проектування бази даних є виділення 

сутностей. З аналізу даних, які будуть використовуватися системою, було виділено 

наступні сутності, з переліком яких можна ознайомитися у таблиці 6.1. 

 Таблиця 6.1 – Перелік сутностей 

Ім’я сутності Опис 

Тендери Містить інформацію про закупівлі створені 

замовниками. 

Лоти Містить інформацію про лоти до закупівель. 

Позиції Містить інформацію про позиції до лотів закупівлі. 

Етапи Зберігає кожен етап закупівлі. 

 

 Для представлення були виявлені атрибути і пов’язані з сутностями, як 

показано в таблиці 6.2. 

 Таблиця 6.2 – Атрибути сутностей 

Сутність Атрибути 

Тендери Статус, Назва, Опис, Бюджет, Валюта, ПДВ, Початок 

прийому пропозицій, Кінець прийому пропозицій, 

Інформація про компанію, Контактна особа, Тип 

закупівлі, Додаткові атрибути, Список нецінових 

показників, Список документів, Список критеріїв, Дата 

створення, Дата модифікації, Видалений. 

Лоти Тендер, Етап, Назва, Опис, ПДВ, Статус, Додаткові 

атрибути, Список нецінових показників, Список 

документів, Список критеріїв, Дата створення, Дата 

модифікації, Видалений. 

Позиції Лот, Назва, Опис, Кількість, Одиниці виміру, Додаткові 

атрибути, Список нецінових показників, Список 



документів, Список критеріїв, Дата створення, Дата 

модифікації, Виделено. 

Етапи Номер етапу, JSON тендера. 

 

 Після виділення атрибутів та сутностей можна перейти до фізичного 

проектування бази даних. Надалі буде представлені таблиці бази даних кабінету 

замовника системи автоматизації електронних закупівель, які міститимуть поля, типи 

данних та обмеження. 

 Таблиця 6.3 – Tenders (Тендери) 

Назва поля Значення Тип даних Обм

ежен

ня 

Id Ідентифікатор BIGINT PK, 

NN 

Guid Унікальний 

ідентифікатор 

UNIQUEIDENTIFIER NN 

Status Статус INT NN 

Title Назва закупівлі NVARCHAR(1500) NN 

Description Опис закупівлі NVARCHAR(2500) - 

Budget Бюджет закупівлі MONEY DEFAULT(0) - 

CurrencyIso Код валюти у 

форматі ISO 

INT NN 

IsVat Закупівля з ПДВ BIT DEFAULT(0) - 

StartBid Дата та час 

початку прийому 

пропозицій 

DATETIMEOFFSET(7) - 



EndBid Дата та час кінця 

прийому 

пропозицій 

DATETIMEOFFSET(7) - 

InfoCompany JSON інформації 

про компанію 

NVARCHAR(MAX) NN 

ContactPerson JSON інформації 

про контактну 

особу 

NVARCHAR(MAX) NN 

TenderType Тип закупівлі: 

аукціон, 

редукціон, запит 

цінових 

пропозицій 

INT NN 

AdditionalAttrib

utes 

JSON будь-яких 

додаткових 

властивостей 

закупівлі (для 

підтримки нових 

підключень) 

NVARCHAR(MAX) - 

ListFeatures JSON списку 

нецінових 

показників 

NVARCHAR(MAX) - 

ListDocuments JSON списку 

документів до 

закупівлі 

NVARCHAR(MAX) - 

ListCriteriaGrou

ps 

JSON критеріїв 

закупівлі, 

встановлених 

замовником 

NVARCHAR(MAX) - 



DateCreate Дата оголошення 

закупівлі 

DATETIMEOFFSET(7) 

DEFAULT(SYSDATETIMEOF

FSET()) 

NN 

DateModified Дата внесення 

змін до закупівлі 

DATETIMEOFFSET(7) 

DEFAULT(SYSDATETIMEOF

FSET()) 

- 

IsRemoved Чи було видалено 

закупівлю із 

системи 

BIT DEFAULT(0) - 

 

 Таблиця 6.4 – Lots (Лоти) 

Назва поля Значення Тип даних Обм

ежен

ня 

Id Ідентифікатор BIGINT PK, 

NN 

TenderId Ідентифікатор 

пов’язаного 

тендера 

BIGINT FK, 

NN 

Guid Унікальний 

ідентифікатор 

UNIQUEIDENTIFIER NN 

Status Статус INT NN 

Title Назва лоту NVARCHAR(1500) NN 

Description Опис лоту NVARCHAR(2500) - 

IsVat Закупівля з ПДВ BIT DEFAULT(0) - 

AdditionalAttrib

utes 

JSON будь-яких 

додаткових 

властивостей 

лота (для 

NVARCHAR(MAX) - 



підтримки нових 

підключень) 

ListFeatures JSON списку 

нецінових 

показників 

NVARCHAR(MAX) - 

ListDocuments JSON списку 

документів до 

лота 

NVARCHAR(MAX) - 

ListCriteriaGrou

ps 

JSON критеріїв 

лота, 

встановлених 

замовником 

NVARCHAR(MAX) - 

DateCreate Дата створення 

лота 

DATETIMEOFFSET(7) 

DEFAULT(SYSDATETIMEOF

FSET()) 

NN 

DateModified Дата внесення 

змін до лота 

DATETIMEOFFSET(7) 

DEFAULT(SYSDATETIMEOF

FSET()) 

- 

IsRemoved Чи було видалено 

лот із системи 

BIT DEFAULT(0) - 

 

 Таблиця 6.5 – Items (Позиції) 

Назва поля Значення Тип даних Обм

ежен

ня 

Id Ідентифікатор BIGINT PK, 

NN 

LotId Ідентифікатор 

пов’язаного лоту 

BIGINT FK, 

NN 



Guid Унікальний 

ідентифікатор 

UNIQUEIDENTIFIER NN 

Title Назва позиції NVARCHAR(1500) NN 

Description Опис позиції NVARCHAR(2500) - 

Quantity Кількість товарів 

у позиції 

FLOAT DEFAULT(0) NN 

UnitId Ідентифікатор 

одиниць 

вимірювання 

INT NN 

AdditionalAttrib

utes 

JSON будь-яких 

додаткових 

властивостей 

позиції (для 

підтримки нових 

підключень) 

NVARCHAR(MAX) - 

ListFeatures JSON списку 

нецінових 

показників 

NVARCHAR(MAX) - 

ListDocuments JSON списку 

документів до 

позиції 

NVARCHAR(MAX) - 

ListCriteriaGrou

ps 

JSON критеріїв 

лота, 

встановлених 

замовником 

NVARCHAR(MAX) - 

DateCreate Дата створення 

позиції 

DATETIMEOFFSET(7) 

DEFAULT(SYSDATETIMEOF

FSET()) 

NN 



DateModified Дата внесення 

змін до позиції 

DATETIMEOFFSET(7) 

DEFAULT(SYSDATETIMEOF

FSET()) 

- 

IsRemoved Чи було видалено 

позицію із 

системи 

BIT DEFAULT(0) - 

 

 Таблиця 6.6 – Stages (Етапи) 

Назва поля Значення Тип даних Обм

ежен

ня 

Id Ідентифікатор BIGINT PK, 

NN 

StageNumber Номер етапу 

закупівлі 

INT NN 

TenderId Ідентифікатор 

пов’язаного 

тендеру 

BIGINT FK, 

NN 

TenderJson JSON інформації 

про закупівлю на 

минулому етапі 

NVARCHAR(MAX) - 

 

 Після розробки таблиць, відношень та полів, були написані збережені 

процедури для вставки/оновлення, видалення та отримання списку закупівель, лотів, 

позицій. Алгоритм роботи для всіх сутностей однаковий, а лістинг процедур можна 

знайти у додатку А. 

 6.3 Висновки до розділу 



 У даному розділі було описано ER-діаграму кабінету замовника системи 

автоматизації електронних закупівель, зокрема наведено перелік сутностей, таких як 

тендери, лоти, позиції, етапи, а також атрибутів. Після чого була представлена 

фізична модель бази данних з типами полів, обмеженнями, а також описані процедури 

для роботи із сутностями.  

Цілісність БД забезпечуються за допомогою первинних та зовнішніх ключів, а 

також черех збережені процедури. 

  



7 РЕАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ЛОГІКИ СИСТЕМИ 

 

 Бізнес логіка або доменна логіка — система зв'язків та залежностей елементів 

бізнес-даних та правил обробки цих даних відповідно до особливостей ведення 

окремої діяльності (бізнес-правил), яка встановлюється при розробці програмного 

забезпечення, призначеного для автоматизації цієї діяльності. 

 У системі бізнес-логіка зосереджена в мікросервісах, які спілкуються з клієнтом 

у форматі обміну даних JSON. Мікросервіси викликаються через контроллери-

маршрутизатори, що робить ії закритими від зовнішнього світу. Крім цього при 

запитах на модифікацію даних передаються відповідні заголовки авторизації для 

уникнення несанкціонованого доступу. 

 7.1 Опис сервісу TenderService 

 Сервіс призначено для роботи з закупівлями, наприклад створення нової 

закупівлі, отримання існуючої закупівлі, отримання документів, видалення закупівлі. 

 Клас TenderService складається з наступних методів: 

1. Метод UpsertTender. Метод виконує логіку створення нової закупівлі або 

оновлення вже існуючої. Закупівлю може створити лише замовник, який 

зареєстрований у системі та авторизований. Вхідним параметром є об’єкт 

типу TenderDTO, який містить дані для коректного створення закупівлі. 

Валідація параметру проводиться на контроллері, тому сервіс лише 

викликає збережену процедуру для створення або оновлення закупівлі. 

2. Метод DeleteTender. Метод виконує логіку видалення закупівлі за 

ідентифікатором. Для забезпечення можливості перегляду архівних 

закупівель, дані із бази не видаляються, замість цього у базі даних за 

допомогою збереженої процедури встановлюється поле isRemove для 

закупівлі у значення true. 

3. Метод GetTenderById. Метод повертає закупівлю за ідентифікатором. 

Викликається збережена процедура, яка збирає із бази даних інформацію по 



тендеру та повертає результат у форматі JSON. Після чого метод за 

допомогою конверторів створює модель закупівлі TenderDTO та повертає ії 

на котроллер, який потім повертає цю модель клієнту. 

4. Метод GetTenderDocumentsById. Метод містить логіку для отримання 

списку документів до закупівлі. Викликає збережену процедуру, що 

повертає документи за типом об’єкта (тендер, лот, позиція) з параметром 

тендер. Результат збереженої процедури оброблюється через конвертор і 

створюється список DocumentDTO, який містить інформацію по кожному 

документу: назва, тип, посилання, дата створення. Список повертається 

контроллеру, який повертає його клієнтові. 

За аналогічною схемою реалізовано класи для роботи з лотами (LotService) та 

позиціями (ItemService) закупівлі. Детальна реалізація наведена у лістингу 

програми в додатку А. 

7.2 Опис сервісу StateService 

 Сервіс призначено для роботи зі статусами та етапами закупівель, переведення 

закупівлі на новий етап, зміну статуса. 

 Клас StateService складається з наступних методів: 

1. Метод GetStateByTenderId. Метод містить логіку для отримання статуса 

закупівлі за ідентифікатором. Викликає відповідну збережену процедуру, 

яка знаходить закупівлю у БД і повертає ії статус. 

2. Метод ChangeStateTender. Метод виконує логіку по зміні статуса тендера на 

вказаний. Викликає збережену процедуру, яка змінює статус для закупівлі у 

БД на вказаний. 

3. Метод MoveToNextStage. Метод переводить закупівлю за ідентифікатором 

на наступний етап (наприклад на підписання контракту). Викликається 

збережена процедура, яка перевіряє поточний етап тендера та змінює його 

на наступний. 

7.3 Використання DI в проекті 



Патерн Dependency Injection дуже широко використовується в даному проекті. 

Як ціль було прийнято відійти від використання конкретними класами, а 

користуватися лише інтерфейсами, зменшити використання ключового слова new та 

полегшити тестування проекту. Для цих цілей було використано стандартний 

механізм DI в .NET Core. Вибір обгрунтовується зрозумілим API, розгорнутою та 

повною документацією.  

В даному проекті було використано стандартні механізми фрейморку .NET 

Core для реестрації контроллерів та підтримки режиму часу життя сутностей на 

протязі одного запиту до WebApi. Це дає нам можливість розробляти бізнес-логіку не 

звертаючи увагу на час життя сутності, тому що він визначається в реєстрації 

сутності. 

7.4 Реалізація Web API 

Web API було реалізовано на основі технологій ASP .NET Core MVC, 

контроллери виконують роль маршрутизаторів та перенаправляють запити на 

відповідні мікросервіси. В таблиці 7.1 наведено перелік основних методів дії. 

Шлях Тип Опис Параметр

и 

Повертаєме 

значення 

Tender/GetList GET Отримати 

список 

закупівель 

filterPara

meters, 

companyE

drpou 

StatusCode 200 – 

OK + список 

TenderDTO 

StatusCode 204 – 

NoContent 

StatusCode 500 – 

помилка сервера 

Tender/GetTender

ById/{tenderId} 

GET Отримати 

закупівлю за 

tenderId StatusCode 200 – 

OK + TenderDTO 



ідентифікаторо

м 

StatusCode 404 – 

NotFound 

StatusCode 500 – 

помилка сервера 

Tender/Upsert POST Додати нову 

закупівлю або 

оновити 

існуючу 

TenderJso

n 

StatusCode 201 – 

Created 

StatusCode 403 – 

Forbidden (немає 

доступу) 

StatusCode 500 – 

помилка сервера 

Tender/Delete/{ten

derId} 

DELETE Видалити 

закупівлю 

tenderId StatusCode 200 – 

OK 

StatusCode 403 – 

Forbidden (немає 

доступу) 

StatusCode 500 – 

помилка сервера 

TenderState/Chang

eState/{tenderId/{s

tateId} 

PATCH Змінити статус 

тендера на 

заданий 

tenderId, 

stateId 

StatusCode 200 – 

Created 

StatusCode 404 – 

Not Found 

StatusCode 500 – 

помилка сервера 



TenderState/Move

ToNextStage 

PATCH Перевести 

закупівлю на 

наступний етап 

tenderJson StatusCode 200 – 

OK 

StatusCode 404 – 

Not Found 

StatusCode 500 – 

помилка сервера 

 

 7.5 Валідація даних у проекті 

 Для того щоб запезпечити корректність введених користувачем даних, 

валідація проводиться у двох місцях: на клієнті та на сервері. На клієнті валідація 

працює через рективні форми Angular, але оскільки вона все одно базується на JS, 

який клієнт може вимкнути у браузері, то є доцільним та обов'язком використання 

серверної валідації.  

 В ході розробки було прийняте рішення викликати валідацію у методах 

контроллерів на сервері – у місці, де дані першими приходять від клієнта. Таким 

чином забезпечується коректність даних з самого початку їх обробки.  

Оскільки перенавантажувати моделі даних логікою валідації вважається 

недоцільним, була розроблена власна система валідації на основі методів розширення 

для моделей та набору правил. Кожна модель у системі матиме метод IsValid, який 

буде викликати всі правила валідації для моделі, повертатиме булеве значення 

успішності валідації, а також масив помилок у форматі ключ-значення, де ключ – це 

назва поля моделі, а значення – опис помилки. У разі неуспішної валідації клієнту 

буде повертатися масив помилок, що буде оброблено та відповідним чином 

відображено у браузері. 

Подібний підхід до процесу валідації дозволив розподілити відповідальність, 

очистити модель від непотрібних атрибутів або наслідування та покращити 

надійність програми. 



7.6 Висновки до розділу 

У даному розділі було представлено реалізацію програмної частини кабінету 

замовника системи автоматизації електронних закупівель, описано головні сервіси, їх 

методи та за що вони відповідають. Також було представлено перелік API-методів 

для роботи із закупівлями, статусами, та їх параметрів. 

Крім того були описані технології і підходи, що безпосередньо 

використовувались у проекті, а саме DI та серверна валідація за допомогою методів 

розширення. 

  



8 РОЗРОБЛЕННЯ ІНТЕРФЕЙСА КОРИСТУВАЧА 

 

 Для розробки інтерфейсу користувача кабінету замовника системи 

автоматизації електронних закупівель використовувались новітні фреймворки та 

технології у області веб-додатків. Клієнтська частина була написана за допомогою 

Angular, а для підтримки якогомога більшого числа браузерів та платформ 

використовувався Bootstrap Framework. наведено нижче у розділі. 

 8.1 Приклади веб-сторінок 

 

 

Рисунок 8.1 – Головна сторінка порталу 



 

Рисунок 8.2 – Сторінка списку закупівель 

 

Рисунок 8.3 – Сторінка реєстрації замовника 



 

Рисунок 8.4 – Сторінка авторизації замовника 

 

Рисунок 8.5 – Сторінка інформації про закупівлю 

 8.2 Висновки до розділу 

 У даному розділі були представлені сторінки інтерфейсу користувача кабінету 

замовника системи автоматизації електронних закупівель, а саме сторінки реєстрації 

замовника, авторизації, списку закупівель, інформації про закупівлю. Також вказані 

технологігії, що використовувалися при розробці інтерфейсу. 

  



9 ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ 

 

 Тестування є невд’ємною складовою впровадження будь-якої програмної 

системи, тому під час розробки була приділена значна увага покриття коду тестами 

для швидкого виявлення та виправлення помилок, а також постійного контролю за 

роботоздатністю продукту. Під час тестування широко використовувались такі 

засоби, як unit- та mock-тести. 

 9.1 Модульне тестування xUnit 

 Для модульного тестування використовувалась бібліотека xUnit. Це 

безкоштовний інструмент, що базується на відкритому до змін коді, який було 

написано розробниками NUnit v2. Даний фреймоврк призначено для тестування коду 

на C#, F#, VB.NET та інших мовах програмування .NET. Серед основних переваг 

даного фреймворку можна відмітити наступні: 

 Перевірка виключень проводиться ствердженнями (assert) замість атрибутів; 

 Спеціальні атрибути замінені звичайними можливостями мови програмування 

(конструктор, IDisposable, IClassFixture, ICollectionFixture). 

xUnit надає великі можливості по кастомізації тестів, а саме можливість 

розширити або змінити поведінку, запуск тестів та інше.  

У фреймворку існує два поняття тестів: Fact та Theory. Fact – це окремий 

модульний тест, що не приймає параметрів. Theory – це тест, котрий приймає 

параметри та може містити декілька сценаріїв. Параметри до методу тесту можуть 

передаватися двома способами: через атрибуити InlineData та MemberData.  

 За допомогою модульного тестування була перевірена робота системи валідації 

моделей, створені тестові методи для валідації кожної сутності у програмі. У кожному 

тесті на валідацію об'явлено два варіанта моделі: валідна та невалідна, а також два 

Theory-методи, котрі перевіряють валідацію. Також у даному тесті присутній Fact-

метод, який перевіряє валідацію null-моделі. 



9.2 Тестування залежностей через Moq 

Moq – це фреймворк для створення моків для .NET, який було розроблено з 

підтримкою специфічних можливостей .NET, таких як вирази LINQ та лямбди. Все 

це робить бібліотеку найбільш продуктивною, строго типізованою та дружньою до 

рефакторингу серед аналогів на ринку.  

Даний фреймворк надає підтримку створення моків як для інтерфейсів, так і для 

класів. API надзвичайно просте та прямолінійне, не потрубує додаткових знань або 

досвіду в концептах створення мок-об’єктів. 

Серед переваг Moq можна виділити наступні: 

- Строга типізація: відсутні string або object типи для значень, що повертаються; 

- Підтримка IntelliSense; 

- Точний контроль над поведінкою мок-об’єкта через перечислення 

MockBehavior (не потрібно знати теоретичну різницю між mock, stub, fake); 

- Створення мок для інтерфейсів та класів; 

- Передача параметрів конструктору для мок-класів; 

- Пітримка подій (event); 

- Інтуітивна підтримка out/ref параметрів. 

За допомогою фреймворка Moq у системі були розроблені тести для сервісів по 

роботі з закупівлями, лотами та позиціями. Для того, щоб перевірити CRUD-операції 

з основними сутностями системи було створено мок-об’єкти відповідних сервісів-

залежностей.  

Наприклад TenderController відповідає за основні операції для роботи із 

закупівлями, у нього є залежність – поле ITenderService, у якому знаходиться бізнес-

логіка роботи з БД. Замість того, щоб при тестуванні створювати справжній об’єкт, 

ми створюємо мок ITenderService, який може працювати з тестовою базою даних або 

просто повертати потрібний результат. Після чого вже з використанням xUnit були 

написані модульні тести, які використовували створені у Moq моки сервісів. 

9.3 Тест-кейси 



В процесі тестування була перевірена функціональність системи. Поетапно 

проводилася перевірка відповідності функцій системи вимогам. У наступних 

таблицях наведений перелік тест-кейсів для перевірки основних можливостей 

системи. 

Таблиця 9.1 – Коректна реєстрація замовника 

Мета тесту: Перевірка функції “Реєстрація замовника” з 

правильними даними 

Початковий стан системи: Сервер запущений, веб-додаток відкрит на головній 

сторінці, замовник не зареєстрований 

Вхідні дані: E-mail, логін користувача, ім’я, прізвище, пароль, 

назва компанії, адреса, ІПН/ЕДРПОУ (коректні дані) 

Схема проведення тесту: Перейти на сторінку “Реєстрація”, ввести дані у 

відповідні поля, натиснути кнопку “Реєстрація” 

Очікуваний результат: Користувача авторизовано та перенаправило до 

особистого кабінету 

Стан системи після 

проведення випробувань: 

Відкрита сторінка особистого кабінету 

 

 Таблиця 9.2 – Некоректна реєстрація 

Мета тесту: Перевірка функції “Реєстрація замовника” з 

неправильними даними 



Початковий стан 

системи: 

Сервер запущений, веб-додаток відкрит на головній 

сторінці, замовник не зареєстрований 

Вхідні дані: E-mail, логін користувача, ім’я, прізвище, пароль, назва 

компанії, адреса, ІПН/ЕДРПОУ (некоректні дані) 

Схема 

проведення 

тесту: 

Перейти на сторінку “Реєстрація”, ввести дані у 

відповідні поля, натиснути кнопку “Реєстрація” 

Очікуваний 

результат: 

Замовнику повідомляється про невдалу реєстрацію та 

причину цього 

Стан системи 

після проведення 

випробувань: 

Відкрита сторінка реєстрації 

 

 Таблиця 9.3 – Коректна авторизація 

Мета тесту: Перевірка функції “Авторизація замовника” з 

правильними даними 

Початковий стан системи: Сервер запущений, веб-додаток відкрит на головній 

сторінці, замовник не авторизований 

Вхідні дані: Логін замовника, пароль (коректні дані) 

Схема проведення тесту: Ввести дані у відповідні поля, натиснути кнопку 

“Вхід” 



Очікуваний результат: Замовника авторизовано в системі 

Стан системи після 

проведення випробувань: 

Відкрита головна сторінка для замовника 

 

 Таблиця 9.4 – Некоректна авторизація замовника 

Мета тесту: Перевірка функції “Авторизація замовника” з 

неправильними даними 

Початковий стан системи: Сервер запущений, веб-додаток відкрит на головній 

сторінці, замовник не авторизований 

Вхідні дані: Логін замовника, пароль (некоректні дані) 

Схема проведення тесту: Перейти на сторінку “Реєстрація”, ввести дані у 

відповідні поля, натиснути кнопку “Реєстрація” 

Очікуваний результат: Замовнику повідомляється про невдалу авторизацію 

та причину цього 

Стан системи після 

проведення випробувань: 

Відкрита сторінка авторизації 

 

 Таблиця 9.5 – Перегляд списку закупівель 

Мета тесту: Перевірка функції “Перегляд списку закупівель” 



Початковий стан 

системи: 

Сервер запущений, на клієнті відкритий браузер на 

головній сторінці 

Вхідні дані: Відсутні 

Схема проведення 

тесту: 

Перейти на головну сторінку порталу 

Очікуваний результат: Відкривається сторінка зі списком закупівель, 

можливостями фільтрації та короткими деталями по 

кожній закупілві (назва, бюджет, галузь) 

Стан системи після 

проведення 

випробувань: 

Відкрита сторінка списку закупівель 

 

 Таблиця 9.6 – Перегляд деталей про закупівлю 

Мета тесту: Перевірка функції “Перегляд деталей про закупівлю” 

Початковий стан 

системи: 

Сервер запущений, на клієнті відкритий браузер на 

головній сторінці 

Вхідні дані: Ідентифікатор обраної закупівлі 

Схема проведення тесту: Обрати будь-яку закупівлю зі списку та натиснути на її 

назву або опис 



Очікуваний результат: Відкривається сторінка з деталями обраної закупівлі: 

назва, детальний опис, бюджет, перелік пропозицій 

якщо присутні 

Стан системи після 

проведення випробувань: 

Відкрита сторінка деталей закупівлі 

 

 Таблиця 9.7 – Перевірка вибору переможця 

Мета тесту: Перевірка функції “Вибір переможця” 

Початковий стан 

системи: 

Сервер запущений, на клієнті відкритий браузер на 

сторінці деталей закупівлі 

Вхідні дані: Ідентифікатор закупівлі, перелік поданих пропозицій 

Схема проведення тесту: Обрати пропозицію, яка задовольняє умови закупівлі 

Очікуваний результат: Замовник отримує повідомлення про успішне обрання 

переможця закупівлі, закупівля переходить на етап 

підписання договору 

Стан системи після 

проведення 

випробувань: 

Закупівля знаходиться на етапі підписання договору 

 

 Таблиця 9.8 – Перевірка підписання договору 

Мета тесту: Перевірка функції “Підписання договору” 



Початковий стан 

системи: 

Сервер запущений, на клієнті відкритий браузер на сторінці 

деталей закупілві, яка знаходиться на етапі підписання договору, 

замовник обрав переможця 

Вхідні дані: Ідентифікатор закупівлі, ідентифікатор обраного переможця-

постачальника 

Схема 

проведення 

тесту: 

Натиснути кнопку підписати договір, завантажити документ 

договору, накласти ЕЦП 

Очікуваний 

результат: 

Договір підписано постачальником та замовником, закупівля 

завершується 

 

 9.3 Висновки до розділу 

 У даному розділі було розглянуто тестування кабінету замовника системи 

автоматизації електронних закупівель, а саме технології для модульного тестування 

xUnit та Moq, модульні тести, які були написані у процесі розробки, а також тест-

кейси, за якими проводилося тестування системи. 

 Спираючись на результати проведених випробувань, можна зробити висновок 

про надійність системи та окремих її модулів. Відсоток покриття тестами становить 

95%. 

  



10 СТАРТАП-ПРОЕКТ 

 

У зв’язку з появою Інтернету, як способу комунікаціі, процес пошуку інвесторів 

та користувачів для проекту значно спростився. Дякуючи такому інструменту, для 

невеликих проте амбіціозних проектів стало значно простіше виходити на світовий 

ринок. На сьогодняшній день стартап вважається однією з невід’ємних складових 

сучасної економіки за рахунок мобільності, заохочення змін та великої кількості 

стартап-проектів, загальна кількість нових ідей зростає. 

У даному розділі буде розглянуто маркетинговий аналіз стартап проекту кабінету 

замовника системи автоматизації електронних закупівель. Метою розділу є 

визначення можливості впровадження проекту на ринку та можливих напрямів 

реалізації. 

1) Опис ідеї проекту 

Таблиця 1. Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки 

застосування 

Вигоди для 

користувача 

1. Оголошення 

закупівлі з 

метою виявлення 

найвигіднішої 

пропозиції 

Цілковитий контроль 

над умовами закупівлі, 

документами, 

критеріями. 

Прозорість проведення 

закупівлі. 



2. Перегляд 

пропозицій 

Зручність огляду 

пропозицій в онлайн 

режимі, можливість 

задавати питання та 

спілкуватися із 

постачальниками. 

3. Визначення 

переможця та 

підписання 

договору 

Вибір найбільш 

економічно 

обгрунтованої 

пропозиції, яка 

задовольняє критеріям. 

Оформлення договору 

через систему. 

4. Запрошення до 

участі у 

закупівлі 

перевірених 

постачальників у 

певній галузі 

Вибір автоматичного 

запрошення до 

закупівлі перевірених 

постачальників, а 

також запрошення 

бажаних компаній 

вручну. 

 

Аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї, а саме чим вона відрізняється 

від існуючих аналогів та замінників порівняно із конкурентами. Нижче було 

визначено перелік слабких, сильних та нейтральних характеристик та властивостей 

ідеї потенційного проекту, що є основою для формування його 

конкурентноспроможності. 

2) Технологічний аудит ідеї проекту 



Таблиця 2. Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї 

проекту 

№  

п/

п 

Техніко-

економічні 

характерис

тики 

(потенційні) товари/концепції конкурентів 

W N S 

Мій проект К1 К2 К3 

1. Економія 

на 

масштабах 

Для малого 

та 

середнього 

бізнесу 

Для 

великих 

корпораці

й 

Для 

великих 

корпораці

й 

Для 

великих 

корпора

цій 

Ні Ні Так 

2. Гнучкі 

ціни 

Індивідуальн

ий підхід до 

формування 

ціни 

Ціна як 

процент 

від суми 

закупівлі 

Ціна як 

процент 

від суми 

закупівлі 

Ціна як 

процент 

від суми 

закупівл

і 

Ні Ні Так 

3. Рівень 

концентра

ції 

Ринок не 

перенасичен

ий аналогами 

продукту 

Ринок не 

перенаси

чений 

аналогам

и 

продукту 

Ринок не 

перенаси

чений 

аналогам

и 

продукту 

Ринок 

не 

перенас

ичений 

аналога

ми 

продукт

у 

Ні Ні Так 

4. Доступ до 

каналів 

розподілу 

Відсутність 

мережі 

постачальни

ків для 

Наявність 

постійни

х 

постачаль

ників 

Наявність 

постійни

х 

постачаль

ників 

Наявніс

ть 

постійн

их 

Так Ні Ні 



розподілу 

продукту 

постача

льників 

5. Переваги у 

затратах 

виробницт

ва 

Зменшення 

затрат на 

виробництво 

за рахунок 

меньших 

масштабів 

Великі 

масштаби 

виробниц

тва 

Великі 

масштаби 

виробниц

тва 

Великі 

масштаб

и 

виробни

цтва 

Ні Ні Так 

6. Доступ до 

ресурсів 

Однаковий 

доступ до 

інформаційн

их ресурсів 

порівняно с 

конкурентам

и 

Однакови

й доступ 

до 

інформац

ійних 

ресурсів 

Однакови

й доступ 

до 

інформац

ійних 

ресурсів 

Однаков

ий 

доступ 

до 

інформа

ційних 

ресурсів 

Ні Та

к 

Ні 

 

 

 

 

Таблиця 3. Технологічна здійсненність ідеї проекту. 

№ 

п/п 
Ідея проекту 

Технології її 

реалізації 
Наявність технологій 

Доступність 

технологій 

  Технологія 1  

(технологія 

виготовлення 

товару, надання 

послуги) 

Чи вони наявні, або 

ж необхідно їх 

розробити/доробити? 

Чи вони 

доступні 

авторам 

проекту? 



 Розробка 

кабінету 

замовника 

системи 

автоматизаціїї 

електронних 

закупівель 

Використання 

існуючих 

майданчиків для 

закупівель та 

доопрацювання 

їх для 

задоволення 

вимог проекту 

Технології наявні, 

але необхідне 

доопрацювання 

Доступні за 

умови 

укладання 

договору з 

майданчиком 

 Розробка 

кабінету 

замовника 

системи 

автоматизаціїї 

електронних 

закупівель 

Розробка власної 

системи 

закупівель під 

вимоги проекту 

Технології необхідно 

розробити 

Доступні 

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: 

Розробка власної системи закупівель під вимоги проекту 

 

 За результатами аланізу таблиці можна зробити висновок, щодо доцільності 

розробки власного майданчика системи закупівель. Технології, потрібні для цього, є 

наявними на ринку та доступні авторам проекту. 

3) Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

Для планування напрямів розвитку проекту із урахуванням стану ринкового 

середовища, необхідно визначити ринкові можливості, які будуть використані під час 

ринкового впровадження проекту, а також ринкові загрози, що можуть зашкодити 

реалізації. 

3.1) Проведемо аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка розвитку ринку 

(табл. 4). 



Таблиця 4. Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту. 

№ 

п/

п 

Показники стану ринку (найменування) Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 3 

2 Загальний обсяг продаж, ум.од 2 000 000 

3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає 

4 Наявність обмежень для входу (вказати характер 

обмежень) 

Відсутність мережі 

постачальників 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та 

сертифікації 

Єдині стандарти для 

категорій товарів та 

послуг 

6 Середня норма рентабельності в галузі (або по 

ринку), % 

35,6 

 

Після проведеного аналізу можна зробити висновок, що ринок є привабливим 

для входження за попереднім оцінюванням. 

3.2) Визначимо потенційні групи клієнтів, їх характеристики, та сформуємо 

орієнтований перелік вимог до товару для кожної групи (табл. 5). 

Таблиця 5. Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

№ 

п/п 

Потреба, що 

формує ринок 

Цільова 

аудиторія 

(цільові сегменти 

ринку) 

Відмінності у 

поведінці різних 

потенційних 

цільових груп 

клієнтів 

Вимоги 

споживачів до 

товару 

 Базова потреба, 

яку задовольняє 

товар (згідно 

Визначити 

потенційні 

цільові групи 

Вписати фактори, 

що формують 

поведінку клієнта 

- до продукції 

- до компанії-

постачальника 



концепції 

потенційного 

товару) 

клієнтів, що 

можуть бути 

зацікавлені у 

задоволені 

означеної 

потреби 

(стандарти, 

технічні 

регламенти, інші 

фактори цінового 

та нецінового 

характеру) та 

особливості купівлі 

та експлуатації 

товару  

 Потреба у 

пошуку 

постачальників 

товарів та послуг 

для компанії. 

Потенційні 

замовники - 

приватні 

компанії, малий 

та середній 

бізнес. 

Приватним 

компаніям хотілось 

би встановлювати 

власні критерії до 

постачальників. 

Реалізувати 

вибір та 

створення 

критеріїй за 

шаблоном. 

Додати 

можливість 

пошуку та 

автоматичного 

запрошення 

перевірених 

постачальників 

до закупівлі. 

 Потреба в 

формалізації 

товарів за 

міжнародними 

класифікаторами. 

Потенційні 

замовники. 

Замовникам 

потрібні довідники 

категорій та типів 

товарів для 

формалізації та 

пошуку за 

каталогом. 

Створити 

каталоги 

категорій та 

типів товарів. 



 Потреба в 

електронному 

документообігу 

та електронних 

контрактах. 

Потенційні 

замовники та 

постачальники. 

Замовникам та 

постачальникам 

необхідна надійна 

та зручна система 

документообігу. 

Реалізувати 

систему для 

обміну 

документів та 

підписання 

контрактів. 

 

 3.3) Після того, як були визначені потенційні групи клієнтів, проведемо аналіз 

ринкового середовища: складаються таблиці факторів, що сприяють ринковому 

впровадженню проекту, та факторів, що йому перешкоджають. Фактори в таблиці 

подаються в порядку зменшення значущості. 

Таблиця 1. Фактори загроз 

№ 

п/п 
Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

 Ціна Конкуренти встановлюють 

нову цінову політику. 

Проаналізувати формування 

ціни у конкурентів та прийти 

до більш економічно вигідної 

власної.  

 Лояльність 

споживачів 

Споживачі звикли довіряти 

перевіреним компаніям, які 

вже давно на ринку. 

Заохотити користувачів 

спеціальними 

умовами/акціями. 

 

Таблиця 2. Фактори можливостей 

№ 

п/п 
Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 

 Економія на 

масштабах 

Зменшення витрат за 

рахунок малих масштабів 

системи. 

Розробляти продукт, що 

орієнтований на потреби 

приватних компаній. 



 Гнучкі ціни Найбільш економічно 

вигідна ціна для споживача. 

Формування ціни за власними 

алгоритмами. 

 

3.4) Проведемо аналіз пропозиції: визначимо загальні риси конкуренції на 

ринку (табл. 8). 

Таблиця 3. Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості 

конкурентного 

середовища 

В чому проявляється 

дана характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі 

дії компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

1. Вказати тип 

конкуренції 

- олігополія 

Мала кількість 

підприємств у галузі, які 

можуть контролювати 

основну частину ринку. 

Розуміння 

взаємообумовленості та 

передбачення реакції 

конкурентів у процесі 

прийняття рішень. 

2. За рівнем конкурентної 

боротьби 

-локальний 

Боротьба на 

внутрішньому ринку. 

Виявити бажання 

користувачів на ринку, 

провести їх аналіз. 

3. За галузевою ознакою 

- внутрішньогалузева 

Конкуренція у галузі 

приватних закупівель. 

Усвідомлювати нові 

тенденції галузі, 

передбачати дії 

конкурентів. 

4. Конкуренція за видами 

товарів: 

- між бажаннями 

Вимоги до продукту 

диктують бажання 

споживачів. 

Підтримувати зв’язок з 

користувачами системи, 

удосконалювати продукт 

на вимогу клієнтів, 

впроваджувати нові 



рішення першими у 

галузі. 

5.  За характером 

конкурентних переваг 

- нецінова 

Основною перевагою є 

досвід на ринку та 

перевірені 

постачальники. 

Почати будувати зв’язки 

з власними 

постачальниками та 

вивчати ринок. 

6. За інтенсивністю 

- марочна 

Компанії на ринку мають 

власні товарні знаки та 

марки. 

Створити товарний знак, 

назву підприємства та 

марку для продукту. 

 

 3.5) Після аналізу конкуренції проведемо більш детальний аналіз умов 

конкуренції в галузі (табл. 9). 

Таблиця 4. Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Складові 

аналізу 

Прямі 

конкурент

и в галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постачальни

ки 
Клієнти 

Товари-

замінники 

Навести 

перелік 

прямих 

конкурент

ів 

Визначити 

бар’єри 

входження в 

ринок 

Визначити 

фактори 

сили 

постачальни

ків 

Визначити 

фактори 

сили 

споживачі

в 

Фактори 

загроз з 

боку 

замінників 

 Prozorro.g

ov.ua, 

Rialto, 

Prom.ua 

Доступ до 

ресурсів, 

розмір 

капіталовклад

ень 

Значення 

розміру 

поставок для 

постачальни

ка 

Система 

інформації

, контроль 

якості, 

розмір 

закупівель 

Лояльність 

клієнтів, 

охоплення 

значних 

масштабів 



Висновки: Визначити 

інтенсивні

сть 

конкурент

ної 

боротьби з 

боку 

прямих 

конкурент

ів 

- чи є 

можливості 

входу в 

ринок? 

- чи є 

потенційні 

конкуренти? 

Строки 

виходу їх на 

ринок? 

Чи 

постачальни

ки диктують 

умови 

роботи на 

ринку? Які? 

Чи клієнти 

диктують 

умови 

роботи на 

ринку? 

Які? 

Обмеженн

я для 

роботи на 

ринку 

через 

товари 

замінники 

 Інтенсивн

а 

конкуренц

ія у 

форматі 

олігополії 

Присутня 

можливість 

виходу на 

ринок, 

потенційні 

конкуренти 

відсутні 

Так, розмір 

поставок 

Так, 

продукт 

повинен 

бути 

якісним, 

перевірени

м, та 

надійним 

Системи-

замінники 

мають 

більші 

бази 

клієнтів та 

постачальн

иків. 

 

 3.6) На основі аналізу конкуренції, що було проведено в п. 3.5 (табл. 9), а також 

із урахуванням характеристик ідеї проекту (табл. 2), вимог споживачів до товару 

(табл. 5) та факторів маркетингового середовища (табл. 6-7) було визначено та 

обгрунтовано перелік факторів конкурентноспроможності. Аналіз оформлено у табл. 
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Таблиця 5. Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Обґрунтування (наведення чинників, що 

роблять фактор для порівняння конкурентних 

проектів значущим) 



 Економія на масштабах Зменшення витрат за рахунок покриття окремої, 

спеціалізованої долі на ринку у порівнянні з 

конкурентами 

 Гнучкі ціни Впровадження власних алгоритмів формування 

ціни індивідуально під замовника 

 Лояльність споживачів Заохочення більшої кількості користувачів до 

співпраці, формування перевіреної бази клієнтів 

 

 За визначеними факторами конкурентноспроможності (табл. 10) було 

проведено аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту (табл. 11). 

Таблиця 6. Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін проекту 

№ 

п/

п 

Фактор конкурентоспроможності 
Бали 

1-20 

Рейтинг товарів-конкурентів у 

порівнянні з потенційними 

конкурентами 

–3 –2 –1 0 +1 +2 +3 

1 Економія на масштабах 20       + 

2 Гнучкі ціни 18      +  

3 Лояльність споживачів 18       + 

 

 Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження проекту є 

складання SWOT-аналізу (матриці аналізу сильних (Strength) та слабких (Weak) 

сторін, загроз (Troubles) та можливостей (Opportunities) (табл. 12) на основі виділених 

ринкових загроз та можливостей, та сильних і слабких сторін (табл. 11).  

Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складається на основі 

аналізу факторів загроз та факторів можливостей маркетингового середовища. 

Ринкові загрози та ринкові можливості є наслідками (прогнозованими результатами) 

впливу факторів, і, на відміну від них, ще не є реалізованими на ринку та мають певну 

ймовірність здійснення. 



Таблиця 7. SWOT- аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: надійність, цінова 

політика, економія на масштабах 

Слабкі сторони: відсутність бази 

постачальників 

Можливості: повна автоматизація 

процесу оголошення закупівлі, 

виявлення переможця та укладання 

договору 

Загрози: потенційні конкуренти, 

олігополія на ринку 

 

 На основі SWOT-аналізу було розроблено альтернативи ринкової поведінки 

(перелік заходів) для виведення стартап-проекту на ринок та орієнтований час їх 

ринкової реалізації, беручи до уваги потенційні проекти-конкуренти, які можуть 

вийти на ринок (табл. 9). 

 Альтернативи, що були визначені, проаналізуємо з точки зору строків та 

ймовірності отримання ресурсів (табл. 9.13). 

Таблиця 8. Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту 

№ 

п/п 

Альтернатива 

(орієнтовний комплекс 

заходів) ринкової 

поведінки 

Ймовірність отримання 

ресурсів 
Строки реалізації 

 Створення команди 90% 1-2 міс. 

 Розроблення базової 

архітектури системи 

закупівель 

100% 1 міс. 

 Розроблення кабінету 

замовника системи 

закупівель 

100% 1 міс. 

 Тестування та 

виправлення помилок 

100% 1 міс. 



 Вихід на ринок 70% 2-4 міс. 

 

4) Розроблення ринкової стратегії проекту 

 4.1) Першим кроком до розробки ринкової стратегії проекту є опис цільових 

груп потенційних споживачів (табл. 14). 

Таблиця 9. Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 

п/п 

Опис 

профілю 

цільової 

групи 

потенційних 

клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний 

попит в 

межах 

цільової 

групи 

(сегменту) 

Інтенсивність 

конкуренції в 

сегменті 

Простота 

входу у 

сегмент 

 Малий бізнес Так 60% Мала Просто 

 Середній 

бізнес 

Так 35% Середня Середня 

 Великий 

бізнес 

Неповна 5% Висока Складно 

Які цільові групи обрано: малий та середній бізнес 

 

 

За результатами аналізу потенційних груп споживачів (сегментів) обирають 

цільові групи, для яких буде пропонуватися товар, та визначається стратегія 

охоплення ринку: 

- якщо компанія зосереджується на одному сегменті – вона обирає стратегію 

концентрованого маркетингу; 

- якщо працює із кількома сегментами, розробляючи для них окремо програми 

ринкового впливу – вона використовує стратегію диференційованого 

маркетингу; 



- якщо компанія працює із всім ринком, пропонуючи стандартизовану програму 

(включно із характеристиками товару/послуги) – вона використовує масовий 

маркетинг. 

Виходячи з аналізу потенційних груп, було обрано стратегію концентрованого 

маркетингу, оскільки компанія буде зосереджена на окремому сегменті. 

4.2) Для роботи в обраних сегментах була сформована базова стратегія розвитку 

(табл. 15). 

Таблиця 10. Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

п/

п 

Обрана 

альтернатива 

розвитку проекту 

Стратегія 

охоплення 

ринку 

Ключові 

конкурентоспромо

жні позиції 

відповідно до 

обраної 

альтернативи 

Базова стратегія 

розвитку* 

 Стратегія 

наслідування 

лідеру 

Стратегія 

диференційова

ного 

маркетингу 

Низька кількість 

продуктів-

альтернатив на 

ринку для 

приватних 

закупівель 

Стратегія 

спеціалізації 

 

 4.3) Вибір стратегії конкурентної поведінки наведено у таблиці 16. 

Таблиця 11. Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

п/п 

Чи є проект 

«першопрохідцем» 

на ринку? 

Чи буде компанія 

шукати нових 

споживачів, або 

забирати 

Чи буде компанія 

копіювати 

основні 

характеристики 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки* 



існуючих у 

конкурентів? 

товару 

конкурента, і 

які? 

 Ні Шукати нових Ні Стратегія 

занаяття 

конкурентної 

ніші 

 

 4.4) На основі вимог споживачів з обраних сегментів до постачальника 

(стартап-компанії) та до продукту (див. табл. 5), а також в залежності від обраної 

базової стратегії розвитку (табл. 15) та стратегії конкурентної поведінки (табл. 16) 

розробляється стратегія позиціонування (табл. 17). що полягає у  формуванні 

ринкової позиції (комплексу асоціацій), за яким споживачі мають ідентифікувати 

торгівельну марку/проект. 

Таблиця 12. Визначення стратегії позиціонування 

№ 

п/

п 

Вимоги до 

товару 

цільової 

аудиторії 

Базова 

стратегія 

розвитку 

Ключові 

конкурентоспромо

жні позиції 

власного стартап-

проекту 

Вибір асоціацій, які мають 

сформувати комплексну 

позицію власного проекту 

(три ключових) 

 Підтримка 

ПЗ 

 Розробленн

я ПЗ 

 Розгортання 

та 



підтримка 

системи 

по 

витратах 

швидкість та 

низькі ціни на 

розгортання  Оновлення 

інфраструкт

ури, 

додавання 

нових 

можливосте

й 

 

5) Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 

5.1) Першим кроком є формування маркетингової концепції товару, який отримає 

споживач. Для цього у табл. 18 ми підсумовуємо результати попереднього аналізу 

конкурентноспроможності товару. 

Таблиця 13. Визначення ключових переваг концепції потенційного товару 

№ 

п/п 
Потреба 

Вигода, яку 

пропонує товар 

Ключові переваги перед конкурентами 

(існуючі або такі, що потрібно створити 

 Оголошення 

закупівлі 

Автоматизація 

процесу 

оглошення 

закупівлі та 

запрошення 

постачальників 

Реалізація системи критерій, можливість 

додавати власні критерії (цінові та 

нецінові), автоматичне запрошення 

постачальників до закупівлі 

 Визначення 

переможця 

Автоматичне 

визначення 

переможця 

закупівлі за 

ціновою 

Реалізація системи аукціону, можливість 

переглянути всі пропозиції учасників 



пропозицією та 

(або) 

критеріями 

 Підписання 

електронного 

контракту 

Автоматизація 

процесу 

підписання 

договору з 

постачальником 

Створення системи електронного 

документообігу та підписання контрактів, 

беручи до уваги безпеку та шифрування 

документів 

 

 5.2) Після цього була розроблена трирівнева маркетингова модель товару: 

уточнюється ідея продукту, його фізичні складові, особливості процесу його надання 

(табл. 19). 

Таблиця 14. Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Сутність та складові 

І. Товар за 

задумом 

Система, яка задовольняє потреби замовника у системі 

автоматизації електронних закупівель: оголошення закупівлі, 

визначення переможця, укладання договора 

Властивості/характеристики М/Нм Вр/Тх /Тл/Е/Ор 

Портал кабінету замовника 

системи електронних 

закупівель 

 

  

Тестування блоками, модулями, mock/stub 

 

Марка: TorgBaZ + MarketplaceCustomer 

До продажу: демонстрація роботи 

Після продажу: підтримка та оновлення 



За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: коди 

доступу, аккаунти 

 

 

 Слід відмітити, що проект буде захищено від копіювання через патенти на 

захист інтелектуальної власності, торгові марки, та використання інструментів для 

знеможливлювання зворотньої розробки вихідного коду (обфускаторів). 

 5.3) Наступним кроком визначимо цінові межі, якими будемо керуватись при 

встановленні ціни на потенційний товар (остаточне визначення ціни відбувається під 

час фінансово-економічного аналізу проекту), яке передбачає аналіз ціни на товари-

аналоги або товари-замінники, а також аналіз рівня доходів цільової групи 

споживачів (табл. 20). Аналіз було проведено експертним методом. 

Таблиця 15.  Визначення меж встановлення ціни 

№ 

п/п 

Рівень цін 

на товари-

замінники 

Рівень цін 

на товари-

аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та нижня межі 

встановлення ціни на 

товар/послугу 

 5,000$ / рік 3,000 – 

5,000$ / рік 

100,000$ 2,000 – 3,000$ 

 

5.4) Визначимо оптимальну систему збуту, в межах якого приймається рішення 

(табл. 21): 

- проводити збут власними силами або залучати сторонніх посередників (власна 

або залучена система збуту); 

- вибір та обгрунтування оптимальної глибини каналу збуту; 

- вибір та обгунтування виду посередників. 

Таблиця 16. Формування системи збуту 



№ 

п/п 

Специфіка 

закупівельної 

поведінки цільових 

клієнтів 

Функції збуту, які 

має виконувати 

постачальник товару 

Глибина 

каналу збуту 

Оптимальна 

система 

збуту 

 Оформлення 

аккаунтів через веб-

сайт 

Обробляти заявки 

клієнтів, 

спілкуватися з ними 

4 

підключення 

за місяць 

Через веб-

сайт 

компанії, по 

телефону або 

через 

приватну 

зустрічь 

  

5.5) Останньою складавою маркетингової програми є розробка концепції 

маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу для 

позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (табл. 22). 

Таблиця 17. Концепція маркетингових комунікацій 

№ 

п/п 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуються 

цільові 

клієнти 

Ключові 

позиції, обрані 

для 

позиціонування 

Завдання 

рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

 Недостатня 

обізнаність 

споживачів 

у процесах 

електронних 

закупівель 

Інтернет, e-

mail 

сповіщення, 

телефонія 

Ринок 

електронних 

закупівель у 

приватному 

секторі 

Зацікавлення 

потенційних 

споживачів у 

переході на 

автоматизовану 

систему 

закупівель 

Закупівлі 

онлайн – 

це просто! 



 

6) Висновки за розділом 

На основі проведеного аналізу стартап-проекту кабінету замовника системи 

автоматизації електронних закупівель можна зробити висновок, що існує можливість 

ринкової комерціалізації проекту. 

У процессі аналізу були визначені сильні, слабкі та нейтральні характеристики ідеї 

проекту, прорахована можливість технологічної здійсненності ідеї проекту і обрана 

технологія реалізації цієї ідеї: створення кабінету замовника системи автоматизації 

електронних закупівель. 

За результатами попередньої характеристики потенційного ринку даного стартап-

проекту, потенційних клієнтів на ринку, ступеневого аналізу конкуренції, можна 

зробити висновок про наявність попиту, та, враховуючи динаміку ринку, 

стверджувати, що попит зростає. Середня норма рентабельності по ринку визначена 

у розмірі 35,6%, що вище банківської ставки, і тому вкладання ресурсів у проект є 

виправданим рішенням. Визначені фактори конкурентноспромжності сприятимуть 

рентабельності стартап-проекту вище середнього по ринку. 

Серед обраних потенційних груп клієнтів було обрано приватний сектор, а саме 

малий та середній бізнес. 

Як альтернативу розвитку проекту було обрано стратегію наслідування лідеру, для 

стратегії охоплення ринку – диференційований маркетинг. Ключові 

конкурентноспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи – низька кількість 

аналогів на ринку та економія на масштабах. 

Виходячи з наведених вище фактів та стратегій, можна зробити висновок, що 

подальша імплементація проекту є доцільною. 

  



ВИСНОВОК 

 

 В першому розділі даної роботи було проведено аналіз існуючих рішень на 

ринку електронних закупівель, визначего їх переваги та недоліки. У результаті 

аналізу можна стверджувати, що технології автоматизації тендерних закупівель є 

дуже актуальними у наш час.  

 Далі було сформовано вимоги до майбутньої системи для замовника, а саме 

можливість оголошення електронних закупівель, створення лотів, позицій, критерій 

до закупілі, визначення переможця та підписання договору з постачальником. 

 Розроблено діаграми варіантів використання кабінету замовника системи 

автоматизації електронних закупівель. Було визначено два актора системи: 

спостерігач та замовник. Для спостерігача та замовника у системі визначено 

контексти взаємодї та побудовані окремі діаграми варіантів використання. 

 Структура системи повністю відповідає описаним вимогам до подібних систем 

та виділяє три основні компоненти: веб-клієнт, веб-сервер та сервер бази даних. На 

веб-сервері присутній поділ на мікросервіси, що дозволяє досягти більшого розподілу 

відповідальностей у системі і більш ефективно налагоджувати окремі модулі. 

 При розробці системи були прийняті до уваги результати попередніх розділів. 

Отримана у результаті система задовольняє поставленим вимогам. 

 Для розробки інтерфейсу користувача кабінету замовника використовувались 

новітні технології та фреймворки, що дозволило створити незалежний від платформи 

інтерфейс, який однаково дружній як для мобільних девайсів, так і для звичайних 

компьютерів. Сторінки побудовано як максимально інтерактивні та динамічні, до 

уваги бралися кращі практики для розробки інтерфейсу користувача. Кольорова 

гамма була підібрана у біло-зелених тонах. 



 Для тестування системи було розроблено модульні тести контроллерів, сервісів 

та валідації, а також описані тест-кейси. Відсоток покриття системи тестами 

становить 95%, що свідчить про високий рівень якості продукту. 

 Провівши аналіз останнього розділу даної роботи можна зробити висновок про 

можливість ринкової комерціалізації проекту. Було визначего сильні, слабкі сторони 

проекту, загрози та можливості, проаналізована технологічна здійсненість проекту. 

Також було розроблено маркетингову стратегію для проекту, яка базується на 

спеціалізації та зайнятті конкурентної ніші. Динаміка ринку відображає постійне 

зростання попиту, отже подальша імплементація проекту є доцільною. 
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Додаток А. Лістинг програми 

public class Tender 
    { 
 public bool IsMultilot; 
 
 public long Id { get; set; } 
        public int StageNumber { get; set; } 
        public long? ObjectId { get; set; } 
        public long UserId { get; set; } 
        public Guid Guid { get; set; } 
        public string AladdinId { get; set; } 
        public int Status { get; set; } 
        public string Title { get; set; } 
        public string Description { get; set; } 
        public decimal? Budget { get; set; } 
        public int CurrencyIso { get; set; } 
        public bool? IsVat { get; set; } 
        public DateTimeOffset? StartBid { get; set; } 
        public DateTimeOffset? EndBid { get; set; } 
        public string InfoCompany { get; set; } 
        public string ContactPerson { get; set; } 
        public int TenderType { get; set; } 
        public string AdditionalAttributes { get; set; } 
        public string ListFeatures { get; set; } 
        public string ListDocuments { get; set; } 
        public string ListCriteriaGroups { get; set; } 
        public DateTimeOffset DateCreate { get; set; } 
        public DateTimeOffset? DateModified { get; set; } 
        public bool? IsRemoved { get; set; } 
        public int PlatformId { get; set; } 

   } 

public class Lot 
    { 
        public long Id { get; set; } 
        public int TypeAuction { get; set; } 
        public long TenderId { get; set; } 
        public long ObjectId { get; set; } 
        public Guid Guid { get; set; } 
        public string Title { get; set; } 
        public string Description { get; set; } 
        public decimal Budget { get; set; } 
        public string Currency { get; set; } 
        public int Status { get; set; } 
        public string AdditionalAttributes { get; set; } 
        public string ListFeatures { get; set; } 
        public string ListDocuments { get; set; } 
        public string ListCriteriaGroups { get; set; } 
        public DateTimeOffset? DateCreate { get; set; } 
        public DateTimeOffset? DateModified { get; set; } 
        public bool IsRemoved { get; set; } 
  public bool IsVat { get; set; } 

 } 

public class Item 
 { 
  public long Id { get; set; } 
  public long LotId { get; set; } 
  public long ObjectId { get; set; } 
  public Guid Guid { get; set; } 
  public string Title { get; set; } 
  public string Description { get; set; } 
  public double Quantity { get; set; } 



  public decimal Price { get; set; } 
  public string Unit { get; set; } 
  public string AdditionalAttributes { get; set; } 
  public string ListFeatures { get; set; } 
  public string ListDocuments { get; set; } 
  public string ListCriteriaGroups { get; set; } 
  public DateTimeOffset? DateCreate { get; set; } 
  public DateTimeOffset? DateModified { get; set; } 
  public bool IsRemoved { get; set; } 
  public int UnitId { get; set; } 
  public int UintId { get; set; } 
         public string WinnerEdrpou { get; set; } 

    } 

public class Document 
    { 
        public long Id { get; set; } 
        public string Guid { get; set; } 
        public string Title { get; set; } 
  public string Description { get; set; } 
        public string Url { get; set; } 
        public AdditionalAttributeDocumentDTO AdditionalAttributes { get; set; } 
        public DateTimeOffset? DateCreate { get; set; } 
        public DateTimeOffset? DateModified { get; set; } 
        public bool IsRemoved { get; set; } 

} 

internal class TenderService : BaseService, ITenderService 
 { 
  private readonly IDapper _dapper; 
  private readonly IDocumentService _documentService; 
  private readonly ILotService _lotService; 
 
  public TenderService(IDapper dapper, IDocumentService documentService, ILotService 
lotService) 
  { 
   _dapper = dapper; 
   _documentService = documentService; 
   _lotService = lotService; 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task StatusUpdate(TenderStatusUpdateEvent tenderStatusUpdate) 
  { 
   await _dapper.Repository.ExecuteAsync("[dbo].[TenderStatus_Update]", 
    new { tenderStatusUpdate.TenderId, tenderStatusUpdate.Status }, null, 
null, CommandType.StoredProcedure); 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<TenderDTO>> GetTenderById(long tenderId) 
  { 
   var tenderWeb = await 
_dapper.Repository.QuerySingleOrDefaultAsync<TenderWeb>("[dbo].[Tender_GetById]", 
    new { Id = tenderId }, null, null, CommandType.StoredProcedure); 
   if (tenderWeb == null) 
   { 
    return NotFound<TenderDTO>(); 
   } 
   if (tenderWeb.Id > 0) 
   { 
    var tenderDTO = tenderWeb.ToTenderDTO(); 
    return Ok(tenderDTO); 
   } 
 



   return BadRequest<TenderDTO>(); 
  } 
 
 
  public async Task<ResultModel<TenderSync>> GetTenderSyncById(long tenderId) 
  { 
 
   var tender = await 
_dapper.Repository.QueryAsync<TenderSync>("[dbo].[TenderSync_GetById]", 
    new { Id = tenderId }, null, null, CommandType.StoredProcedure); 
 
   if (tender == null) 
   { 
    return NotFound<TenderSync>(); 
   } 
   else 
   { 
    return Ok(tender.FirstOrDefault()); 
   } 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<TenderGeneralInfoDTO>> GetTenderEditById(long 
tenderId) 
  { 
   var tendersShort = await 
_dapper.Repository.QuerySingleOrDefaultAsync<TenderShort>("[dbo].[Tender_GetById]", 
    new { Id = tenderId }, null, null, CommandType.StoredProcedure); 
   if (tendersShort == null) 
   { 
    return NotFound<TenderGeneralInfoDTO>(); 
   } 
   if (tendersShort.Id > 0) 
   { 
    var tenderShortDTO = tendersShort.ToTenderShortDTO(); 
    return Ok(tenderShortDTO); 
   } 
 
   return BadRequest<TenderGeneralInfoDTO>(); 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<IEnumerable<DocumentDTO>>> 
GetTenderDocumentsById(long tenderId) 
  { 
   var tenderDocumentsJson = await 
_dapper.Repository.QuerySingleAsync<string>("[dbo].[Document_GetByObjectTypeAndId]", 
    new { ObjectType = (int)ObjectTypeEnum.Tender, Id = tenderId }, null, 
null, CommandType.StoredProcedure); 
 
   var result = tenderDocumentsJson.ConvertFromDocumentCoreToDocumentDTO(); 
   return Ok(result); 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<long>> UpsertTender(TenderDTO tender, int platformId) 
  { 
   try 
   { 
    var result = await 
_documentService.DeleteRemovedDocuments(tender.GeneralInfo.ListDocuments); 
    if (result.ResultCode == HttpStatusCode.OK) 
    { 
     tender.GeneralInfo.ListDocuments = result.Model; 
    } 



 
    var tenderJson = JsonConvert.SerializeObject(tender.ToTender()); 
 
    var newId = await 
_dapper.Repository.ExecuteScalarAsync<long?>("[dbo].[Tender_Upsert]", 
     new { Json = tenderJson, PlatformId = platformId }, null, null, 
CommandType.StoredProcedure); 
 
    if (newId.HasValue) 
    { 
     return Ok(newId.Value); 
    } 
 
    return BadRequest<long>(); 
   } 
   catch (Exception ex) 
   { 
    return InternalServerError<long>(ex.Message); 
   } 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<long>> SyncTender(TenderSyncEvent tenderSync) 
  { 
   try 
   { 
    var tenderJson = JsonConvert.SerializeObject(tenderSync.Tender); 
 
    var tenderId = await 
_dapper.Repository.ExecuteScalarAsync<long?>("[dbo].[Tender_Upsert]", 
     new { Json = tenderJson, PlatformId = tenderSync.PlatformId }, 
null, null, CommandType.StoredProcedure); 
 
    if (tenderId.HasValue) 
    { 
     tenderSync.Tender.Id = tenderId.Value; 
 
     await _lotService.SyncLots(tenderSync); 
 
     return Ok(tenderId.Value); 
    } 
 
    return BadRequest<long>("Synchronization went wrong"); 
   } 
   catch (Exception ex) 
   { 
    return InternalServerError<long>(ex.Message); 
   } 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<int>> DeleteTender(long tenderId) 
  { 
   // delete related lots first, then items 
   await _lotService.DeleteLotsByTenderId(tenderId); 
   // delete documents to tender 
   await _documentService.DeleteDocuments((await 
GetTenderDocumentsById(tenderId)).Model); 
 
   var result = await _dapper.Repository.ExecuteAsync("[dbo].[Tender_Delete]", 
    new { Id = tenderId }, null, null, CommandType.StoredProcedure); 
 
   if (result > 0) 
   { 
    return Ok(result); 



   } 
   return BadRequest<int>(); 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<long>> MoveToNextStage(TenderDTO tender, int 
platformId) 
  { 
   try 
   { 
    var tenderJson = JsonConvert.SerializeObject(tender.ToTender()); 
 
    // insert new stage (save old tender) 
    await _dapper.Repository.ExecuteAsync("[dbo].[Stage_Upsert]", 
     new { TenderId = tender.GeneralInfo.Id, 
tender.GeneralInfo.StageNumber, NextStage = true, TenderJson = tenderJson }, 
     null, null, CommandType.StoredProcedure); 
 
    return await UpsertTender(tender, platformId); 
   } 
   catch (Exception ex) 
   { 
    return InternalServerError<long>(ex.Message); 
   } 
  } 

 } 

internal class LotService : BaseService, ILotService 
 { 
  private readonly IDapper _dapper; 
  private readonly IDocumentService _documentService; 
  private readonly IItemService _itemService; 
 
  public LotService(IDapper dapper, IDocumentService documentService, IItemService 
itemService) 
  { 
   _dapper = dapper; 
   _documentService = documentService; 
   _itemService = itemService; 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<LotDTO>> GetLotById(long lotId) 
  { 
   var lotWeb = await 
_dapper.Repository.QuerySingleOrDefaultAsync<LotWeb>("[dbo].[Lot_GetById]", 
    new { LotId = lotId }, null, null, CommandType.StoredProcedure); 
   if (lotWeb == null) 
   { 
    return NotFound<LotDTO>(); 
   } 
   if (lotWeb.Id > 0) 
   { 
    var lotDTO = lotWeb.ToLotDTO(); 
    return Ok(lotDTO); 
   } 
 
   return NoContent<LotDTO>(); 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<IEnumerable<LotDTO>>> GetLotsByTenderId(long 
tenderId) 
  { 



   var lotsWebForTender = await 
_dapper.Repository.QueryAsync<LotWeb>("[dbo].[Lot_GetListByTenderId]", 
    new { TenderId = tenderId }, null, null, CommandType.StoredProcedure); 
 
   if (lotsWebForTender != null) 
   { 
    var lotsDTOForTender = lotsWebForTender.ToLotDTO(); 
    return Ok(lotsDTOForTender); 
   } 
 
   return NoContent<IEnumerable<LotDTO>>(); 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<IEnumerable<DocumentDTO>>> GetLotDocumentsById(long 
lotId) 
  { 
   var lotDocumentsJson = await 
_dapper.Repository.QuerySingleAsync<string>("[dbo].[Document_GetByObjectTypeAndId]", 
    new { ObjectType = (int)ObjectTypeEnum.Lot, Id = lotId }, null, null, 
CommandType.StoredProcedure); 
 
   var result = lotDocumentsJson.ConvertFromDocumentCoreToDocumentDTO(); 
   return Ok(result); 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<long>> UpsertLot(LotDTO lot, int platformId) 
  { 
   var result = await 
_documentService.DeleteRemovedDocuments(lot.ListDocuments); 
   if (result.ResultCode == HttpStatusCode.OK) 
   { 
    lot.ListDocuments = result.Model; 
   } 
 
   var lotJson = JsonConvert.SerializeObject(lot.ToLot()); 
 
   var newId = await 
_dapper.Repository.ExecuteScalarAsync<long?>("[dbo].[Lot_Upsert]", 
    new { Json = lotJson, lot.TenderId, PlatformId = platformId }, null, 
null, CommandType.StoredProcedure); 
 
   if (newId.HasValue) 
   { 
    return Ok(newId.Value); 
   } 
 
   return BadRequest<long>(); 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel> SyncLots(TenderSyncEvent tenderSync) 
  { 
   try 
   { 
    var lotJson = JsonConvert.SerializeObject(tenderSync.Lots); 
 
    await _dapper.Repository.ExecuteAsync("[dbo].[Lot_Upsert]", 
     new { TenderId = tenderSync.Tender.Id, tenderSync.PlatformId, 
Json = lotJson }, null, null, CommandType.StoredProcedure); 
 
    await _itemService.SyncItems(tenderSync); 
 
    return Ok(); 



   } 
   catch (Exception ex) 
   { 
    return InternalServerError(ex.Message); 
   } 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<int>> DeleteLot(long lotId) 
  { 
   // delete related items 
   await _itemService.DeleteItemsByLotId(lotId); 
   // delete lot documents 
   await _documentService.DeleteDocuments((await 
GetLotDocumentsById(lotId)).Model); 
 
   var result = await _dapper.Repository.ExecuteAsync("[dbo].[Lot_Delete]", 
    new { Id = lotId }, null, null, CommandType.StoredProcedure); 
 
   if (result > 0) 
   { 
    return Ok(result); 
   } 
 
   return BadRequest<int>(); 
  } 
 
  /// <inheritdoc /> 
  public async Task<ResultModel<IEnumerable<LotDTO>>> DeleteLotsByTenderId(long 
tenderId) 
  { 
   var tenderLots = (await GetLotsByTenderId(tenderId)).Model; 
 
   if (tenderLots != null) 
   { 
    foreach (var lot in tenderLots) 
    { 
     await DeleteLot(lot.Id); 
    } 
   } 
 
   return Ok(tenderLots); 
  } 

 } 

public static class TenderConvertHelper 
 { 
  public static TenderDTO ToTenderDTO(this TenderWeb tender) 
  { 
   if (tender == null) 
   { 
    return null; 
   } 
 
   var tenderDTO = new TenderDTO 
   { 
    GeneralInfo = new TenderGeneralInfoDTO 
    { 
     Id = tender.Id, 
     Title = tender.Title, 
     Description = tender.Description, 
     Budget = tender.Budget, 
     CurrencyIso = tender.CurrencyIso, 
     StartBid = tender.StartBid, 
     EndBid = tender.EndBid, 



     StageNumber = tender.StageNumber, 
     TenderType = tender.TenderType, 
     ListDocuments = 
tender.ListDocuments?.ConvertFromDocumentCoreToDocumentDTO() 
    }.SetAdditionalAttributesForTenderDTO(tender.AdditionalAttributes), 
    Guid = tender.Guid, 
    Id = tender.Id, 
    Status = tender.Status, 
    //IsMultilot = tender.IsMultilot, 
    InfoCompany = tender.InfoCompany.ToInfoCompanyDTO(), 
    ContactPerson = tender.ContactPerson.ToContactPersonDTO(), 
    DateCreate = tender.DateCreate, 
    DateModified = tender.DateModified, 
    IsRemoved = tender.IsRemoved ?? false, 
    ListShortLots = 
tender.ListShortLotsOrItems?.ConvertFromShortLotToShortLotDto() 
   }; 
 
   return tenderDTO; 
  } 
 
  public static TenderGeneralInfoDTO ToTenderShortDTO(this TenderShort tenderShort) 
  { 
   if (tenderShort == null) 
   { 
    return null; 
   } 
 
   var tenderShortDTO = new TenderGeneralInfoDTO 
   { 
    Id = tenderShort.Id, 
    Title = tenderShort.Title, 
    Description = tenderShort.Description, 
    Budget = tenderShort.Budget, 
    CurrencyIso = tenderShort.CurrencyIso, 
    StartBid = tenderShort.StartBid, 
    EndBid = tenderShort.EndBid, 
    TenderType = tenderShort.TenderType, 
    ListDocuments = 
tenderShort.ListDocuments.ConvertFromDocumentCoreToDocumentDTO(), 
   }.SetAdditionalAttributesForTenderDTO(tenderShort.AdditionalAttributes); 
 
   return tenderShortDTO; 
  } 
 
  public static Tender ToTender(this TenderDTO tenderDTO) 
  { 
   if (tenderDTO == null) 
   { 
    return null; 
   } 
 
   var tender = new Tender 
   { 
    Id = tenderDTO.GeneralInfo.Id, 
    TenderType = tenderDTO.GeneralInfo.TenderType, 
    Guid = tenderDTO.GeneralInfo.Id > 0 
     ? tenderDTO.Guid 
     : Guid.NewGuid(), 
    Id = tenderDTO.Id, 
    Status = tenderDTO.Status, 
    StageNumber = tenderDTO.GeneralInfo.StageNumber ?? 1, // if stage 
number is not specified - set it to 1 ? 
    Title = tenderDTO.GeneralInfo.Title, 
    Description = tenderDTO.GeneralInfo.Description, 



    Budget = tenderDTO.GeneralInfo.Budget, 
    CurrencyIso = tenderDTO.GeneralInfo.CurrencyIso, 
    StartBid = tenderDTO.GeneralInfo.StartBid, 
    EndBid = tenderDTO.GeneralInfo.EndBid, 
    //IsMultilot = tenderDTO.IsMultilot, 
    InfoCompany = tenderDTO.InfoCompany != null 
     ? JsonConvert.SerializeObject(tenderDTO.InfoCompany) 
     : string.Empty, 
    ContactPerson = tenderDTO.ContactPerson != null 
     ? JsonConvert.SerializeObject(tenderDTO.ContactPerson) 
     : string.Empty, 
    AdditionalAttributes = 
JsonConvert.SerializeObject(tenderDTO.GeneralInfo.GetAdditionalAttributesForTenderDTO(), 
          new JsonSerializerSettings { 
DefaultValueHandling = DefaultValueHandling.Ignore }), 
    DateCreate = tenderDTO.DateCreate, 
    DateModified = tenderDTO.DateModified, 
    IsRemoved = tenderDTO.IsRemoved, 
    ListDocuments = tenderDTO.GeneralInfo.ListDocuments == null || 
!tenderDTO.GeneralInfo.ListDocuments.Any() 
     ? null 
     : 
JsonConvert.SerializeObject(tenderDTO.GeneralInfo.ListDocuments.ToDocumentCore()) 
   }; 
 
   return tender; 
  } 
 
  public static TenderGeneralInfoDTO SetAdditionalAttributesForTenderDTO(this 
TenderGeneralInfoDTO tenderGeneralInfoDTO, string additionalAttributes) 
  { 
   if (tenderGeneralInfoDTO == null || 
string.IsNullOrWhiteSpace(additionalAttributes)) 
   { 
    return tenderGeneralInfoDTO; 
   } 
 
   var additionalAttributesDTO = 
JsonConvert.DeserializeObject<TenderAdditionalAttributeDTO>(additionalAttributes); 
 
   if (additionalAttributesDTO == null) 
   { 
    return tenderGeneralInfoDTO; 
   } 
 
   tenderGeneralInfoDTO.IndustryIds = additionalAttributesDTO.IndustryIds; 
   tenderGeneralInfoDTO.Companies = additionalAttributesDTO.Companies; 
   tenderGeneralInfoDTO.CompanyEmails = additionalAttributesDTO.CompanyEmails; 
   tenderGeneralInfoDTO.IsClosed = additionalAttributesDTO.IsClosed; 
   tenderGeneralInfoDTO.IsAutoProlongation = 
additionalAttributesDTO.IsAutoProlongation; 
   tenderGeneralInfoDTO.ProlongationStep = 
additionalAttributesDTO.ProlongationStep; 
   tenderGeneralInfoDTO.MaxProlongation = 
additionalAttributesDTO.MaxProlongation; 
   tenderGeneralInfoDTO.StageNumber = additionalAttributesDTO.StageNumber; 
 
   return tenderGeneralInfoDTO; 
  } 
 
  public static TenderAdditionalAttributeDTO GetAdditionalAttributesForTenderDTO(this 
TenderGeneralInfoDTO tenderGeneralInfoDTO) 
  { 
   if (tenderGeneralInfoDTO == null) 
   { 



    return null; 
   } 
 
   return new TenderAdditionalAttributeDTO 
   { 
    IndustryIds = tenderGeneralInfoDTO.IndustryIds, 
    Companies = tenderGeneralInfoDTO.Companies, 
    IsClosed = tenderGeneralInfoDTO.IsClosed, 
    IsAutoProlongation = tenderGeneralInfoDTO.IsAutoProlongation, 
    ProlongationStep = tenderGeneralInfoDTO.ProlongationStep, 
    MaxProlongation = tenderGeneralInfoDTO.MaxProlongation, 
    StageNumber = tenderGeneralInfoDTO.StageNumber, 
    CompanyEmails = tenderGeneralInfoDTO.CompanyEmails 
   }; 
  } 

 } 

public class TenderController : BaseController 
 { 
  private readonly ITenderApiService _tenderService;     
  public TenderController(IOptions<AppSettings> appSettings, ITenderApiService 
tenderService) 
   : base(appSettings) 
  { 
   _tenderService = tenderService; 
  } 
 
  [HttpGet("list")] 
 
  public async Task<PagedList<TenderDTO>> GetList(string parameters, string 
companyEdrpou) 
  { 
   return await _tenderService.GetTendersSolrAsync(parameters, companyEdrpou); 
  } 
 
  [HttpGet("{id}")] 
  public async Task<TenderResult> Get(long id) 
  { 
   return await _tenderService.GetTenderByIdAsync(id); 
  } 
 
  [HttpGet("GetTenderById/{tenderId}")] 
  public async Task<IActionResult> GetTenderById(long tenderId) 
  { 
   using (var client = new HttpClient()) 
   { 
    var response = await 
client.GetAsync($"{appSettings.Value.ServicesUrl.TenderApiUrl}/Tender/GetTenderById/{tenderId}"); 
    return await HandleHttpResponse(response); 
   } 
  } 
 
  [HttpGet("GetTenderEditById/{tenderId}")] 
  public async Task<IActionResult> GetTenderEditById(long tenderId) 
  { 
   using (var client = new HttpClient()) 
   { 
    var response = await 
client.GetAsync($"{appSettings.Value.ServicesUrl.TenderApiUrl}/Tender/GetTenderEditById/{tenderId
}"); 
    return await HandleHttpResponse(response); 
   } 
  } 
 
  [HttpPost("Upsert/{platformId}")] 



  public async Task<IActionResult> Upsert([FromBody]object tenderJson, int 
platformId) 
  { 
   using (var client = new HttpClient()) 
   { 
    var content = new 
StringContent(JsonConvert.SerializeObject(tenderJson), Encoding.UTF8, "application/json"); 
    var response = await 
client.PostAsync($"{appSettings.Value.ServicesUrl.TenderApiUrl}/Tender/Upsert/{platformId}", 
content); 
    return await HandleHttpResponse(response); 
   } 
  } 
 
  [HttpPost("sync")] 
  public async Task<IActionResult> SyncTender([FromBody]object tenderSyncJson) 
  { 
   using (var client = new HttpClient()) 
   { 
    var content = new 
StringContent(JsonConvert.SerializeObject(tenderSyncJson), Encoding.UTF8, "application/json"); 
    var response = await 
client.PostAsync($"{appSettings.Value.ServicesUrl.TenderApiUrl}/Tender/sync", content); 
    return await HandleHttpResponse(response); 
   } 
  } 
 
  [HttpDelete("Delete/{tenderId}")] 
  public async Task<IActionResult> Delete(long tenderId) 
  { 
   using (var client = new HttpClient()) 
   { 
    var response = await 
client.DeleteAsync($"{appSettings.Value.ServicesUrl.TenderApiUrl}/Tender/Delete/{tenderId}"); 
    return await HandleHttpResponse(response); 
   } 
  } 
 
  [HttpPatch("MoveToNextStage/{platformId}")] 
  public async Task<IActionResult> MoveToNextStage([FromBody]object tenderJson, int 
platformId) 
  { 
   using (var client = new HttpClient()) 
   { 
    var content = new 
StringContent(JsonConvert.SerializeObject(tenderJson), Encoding.UTF8, "application/json"); 
    var response = await 
client.PostAsync($"{appSettings.Value.ServicesUrl.TenderApiUrl}/Tender/MoveToNextStage/{platformI
d}", content); 
    return await HandleHttpResponse(response); 
   } 
  } 

 } 


