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У статті представлено механізми програмно-апаратної реалізації Web-системи управління взаємодією суб’єктів електронної торгівлі. Роз-
роблено модульну структуру функціональних блоків Web-додатка, до складу якого входять: модуль автентифікації користувача; модуль ад-
міністрування; блок, реалізації функції математичної моделі предметної області та процедур обробки інформації; база даних, що призначена 
для зберігання початкових даних, показників торговельної діяльності та результатів розрахунків, а також контенту елементів інтерфейсу 
Web-додатка; модуль логістика; серверна частина, яка реалізує процедури доступу до БД, формування режимів представлення моделей і функцій 
математичної моделі предметної області; інтерфейс, який забезпечує інтерактивний доступ користувачів до функцій Web-додатка. Представ-
лено модель бази даних і структурну схему модуля логістики Web-системи. Здійснено програмну реалізацію Web-системи управління взаємодією 
суб’єктів електронної торгівлі.
Ключові слова: електронна торгівля, Web-система управління взаємодією, програмне забезпечення, модульне проектування.
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аппаратной реализации Web- системы управления  
взаимодействием субъектов электронной торговли

В статье рассмотрены механизмы программно-аппаратной реализа-
ции Web-системы управления взаимодействием субъектов электрон-
ной торговли. Разработана модульная структура функциональных 
блоков Web-приложения, в состав которого входят: модуль аутенти-
фикации пользователя; модуль администрирования; блок реализации 
функций математической модели предметной области и процедур об-
работки информации; база данных для хранения начальных данных, по-
казателей торговой деятельности и результатов расчетов, а также 
контента элементов интерфейса Web-приложения; модуль логистика; 
серверная часть, которая реализует процедуры доступа к БД, форми-
рование режимов представления моделей и функций математической 
модели предметной области; интерфейс, который обеспечивает инте-
рактивный доступ пользователей к функциям Web-приложения. Пред-
ставлена модель базы данных и структурная схема модуля логистики 
Web-системы. Осуществлена программная реализация Web-системы 
управления взаимодействием субъектов электронной торговли.
Ключевые слова: электронная торговля, Web-система управления вза-
имодействием, программное обеспечение, модульное проектирование.
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The article considers mechanisms for the software and hardware imple-
mentation of the Web-based system for management of interaction of the 
e-commerce actors. A modular structure of the functional blocks related to 
the Web-application has been developed, which includes: the user authenti-
cation module; the administrating module; the block for implementing func-
tions of the mathematical domain model and procedures for the information 
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Нові інфрмаційно-комунікаційні технології спри- 
 яли революційним змінам у всіх сферах люд-
ської діяльності. Розвиток сучасних ІТ і дина-

мічний розвиток мережі Інтернет багато в чому стиму-
лювали появу нового напрямку економіки електрон ного 
бізнесу. Формування єдиного інформаційного простору, 
що поєднує значну кількість компаній і підприємств по 
всьому світу, привело до створення якісно нових умов 
ведення і розвитку бізнесу. Став виникати попит на 
принципово нові види послуг, що надаються в режимі 
реального часу, почалася віртуалізація окремих елемен-
тів традиційної виробничо-комерційної діяльності. 

Особливої актуальності набуває застосування су-
часних ІТ у сфері електронної торгівлі, що на даному 
етапі розвитку суспільства сприяє виникненню нових 
бізнес-структур, які за допомогою інформаційної мережі 
встановлюють партнерські відносини і здійснюють свою 
економічну діяльність. Мережеві технології завдяки ви-
сокій пропускній здатності стають головним каналом 
обміну товарами і послугами, що, своєю чергою, сприяє 
формуванню електронних ринків. Широке застосування 
сучасних ІТ перетворило комп’ютерну мережу Інтернет 
у розвинену інфраструктуру, яка охоплює всі основні 
інформаційні центри, бази даних наукової та правової 
інформації, світові бібліотеки, багато державних і ко-
мерційних організацій. Сьогодні глобальна мережа Ін-
тернет може розглядатися як величезний електронний 
ринок, який потенційно здатний охопити практично 
все населення світу. Саме тому виробники програмних 
і апаратних засобів, торговельні та фінансові організації 
активно розробляють програмні засоби для різних ви-
дів і методів ведення комерційної діяльності в глобаль-
ній мережі. У результаті електронна торгівля перетво-
рилася в дуже вигідну форму взаємовідносин продавця 
з покупцем. Економічні властивості й особливості, які 
виявилися у процесі становлення Інтернет-торгівлі, 
забезпечили їй можливість конкурентоспроможного 
існування у світі сучасного глобального бізнесу і ство-
рили передумови для цілком оптимістичних прогно-
зів щодо її майбутнього. Тому є цілком обґрунтованим 
знач ний інтерес науковців до розробки програмних за-
собів управління взаємодією в електронній торгівлі, що 
дозволяє підвищувати ефективність економічної діяль-
ності підприємств.

Досліженням економічних процесів в електронній 
торгівлі займалася значна кількість вітчизняних і закор-
донних науковців, зокрема: Геєць В. М. [1], Рамазанов С. К.  
[2], Вітлінський В. В. [3], Лисенко Ю. Г. [4], Базилевич В. Д.  
[5], Мазаракі А. А. [6], Порохня В. М. [7], Ситник В. Ф. [8], 
Хейг М. [9], Копитко Б. І. [10], Плескач В. Л. [11], Дюба-
нов О. С. [12], Лаудон K. C. [13], Козьє Д. [14], Хартман А.  
[15]. Відзначаючи вагомий і важливий внесок згаданих 
науковців у вивчення економічних аспектів електрон-
них засобів ведення торгівлі, варто зазначити, що пи-
тання розробки нових інформаційних технологій, які 
забезпечують функціонування електронного торговель-
ного ринку, залишається актуальним в силу появи нових 
механізмів і засобів ведення електронної торгівлі. 

Метою даної роботи є здійснення програмної ре-
алізації Web-системи управління взаємодією суб’єктів 
електронної торгівлі.

Попередньо проведені дослідження механізмів 
формування і функціонування електронних торговель-
них ринків [16, 17] дозволили визначитися із структур-
ною організацією компонентів і функціональним при-
значенням основних модулів обробки інформаційних 
потоків Web-системи управління взаємодією в електрон-
ній торгівлі та забезпечили можливість переходу до її 
програмно-апаратної реалізації. При розробці програм-
ного Web-додатка враховувалися бізнес-процеси, що су-
проводжують взаємодію учасників електронної торгівлі. 
Програмна реалізація системи управління взаємодією в 
електронній торгівлі здійснена на основі розроблених 
моделей трансакційних [18] і рекламних витрат [19].

Важливими аспектами розробленої Web-системи 
управління взаємодією в електронній торгівлі є 
автоматизація всіх розрахункових механізмів і 

процедур формування маршрутів доставки товарів та 
кросбраузерна підтримка роботи в комп’ютерній ме-
режі Інтернет, що забезпечує доступ до її ресурсів всіх 
територіально розподілених користувачів, незалежно 
від місцезнаходження. До складу розробленого Web-
додатка входять такі функціональні блоки:
 модуль аутентифікації користувача;
 модуль адміністрування;
 блок, що реалізує функції математичної моделі 

предметної області та процедур обробки ін-
формації;

 база даних, що призначена для зберігання по-
чаткових даних, показників торговельної діяль-
ності і результатів розрахунків, а також контен-
ту елементів інтерфейсу Web-додатка;

 модуль логістика;
 серверна частина, яка реалізує процедури до-

ступу до БД, формування режимів представ-
лення моделей і функцій математичної моделі 
предметної області; 

 інтерфейс, який забезпечує інтерактивний до-
ступ користувачів до функцій Web-додатка.

Модуль аутентифікації користувача. Даний мо-
дуль забезпечує функціональне розмежування режимів 
доступу до елементів управління Web-додатком і його 
ресурсів відповідно до ролі користувача, а також здій-
снює перевірку коректності введених користувачем реє-
страційних даних. Для доступу до функцій додатка не-
обхідно ввести логін і пароль, що зберігаються в системі 
після виконання процедури реєстрації у Web-системі. 
Даний модуль здійснює перевірку на відповідність вве-
дених користувачем даних із записами, що зберігаються 
у БД. У випадку коректного введення даних модуль на-
дає доступ до функціоналу і ресурсів Web-додатка від-
повідно до рівня доступу користувача, заданого адміні-
стратором системи.

Модуль адміністрування. Модуль призначений 
для задання рівнів доступу користувачів до ресурсів 
Web-системи. Модуль регламентує режими доступу до 
функцій Web-додатка із розрахунку на роботу з трьома 
групами користувачів (адміністратори, менеджери і ко-
ристувачі). 
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Блок реалізації функції математичної моделі пред - 
метної області і процедур обробки інформації. Блок 
реалізує розрахункові алгоритми визначення трансак-
ційних [18] і рекламних витрат [19] та здійснює авто-
матизацію процедур обробки інформації з продажів і 
доставки товарів.

База даних. При розробці концептуальної мо-
делі предметної області були визначені її сутності та 
взаємозв’язки між ними. Кожна сутність при розробці 
бази даних перетворюється в таблицю, кожному атри-
буту сутності відповідає поле в таблиці бази даних. На 
рис. 1 представлена модель бази даних, яка використо-
вується у Web-системі управління взаємодією.

Проектування масивів даних передбачає визна-
чення їх складу, змісту, структури і вибір раціо-
нального способу їх подання База даних розроб-

лена із використанням СУБД MSSQL [20, 21], її логічну 
структуру можна побачити на рис. 1. База даних містить 
в собі такі таблиці:
 Adresses – використовується для збереження 

інформації про адреси покупців;
 AspNetRoles – використовується для збережен-

ня інформації про режими доступу користува-
чів;

 AspNetUserRoles – використовується для збе-
реження інформації про відповідність режимів 
доступу і користувачів;

 AspNetUsers – використовується для збережен-
ня інформації про зареєстрованих користува чів 
системи;

 AverangeValues – допоміжна таблиця для збере-
ження усереднених значень математичної мо-
делі предметної області;

 MarketEvents – використовується для збережен-
ня інформації про маркетингові заходи;

 Orders – використовується для збереження ін-
формації про замовлення;

 OrderDetails – використовується для збережен-
ня інформації про кількість і вартість товарів у 
замовленні;

 PaymentTypes – використовується для збережен-
ня інформації про різні форми оплати товарів і 
послуг;

 Products – використовується для збереження 
інформації про товари;

 Receipts – використовується для збереження 
інформації про квитанції на оплату товарів і 
послуг;

 ShippingTypes – використовується для збере-
ження інформації про способи доставки това-
рів;

 Shops – використовується для збереження ін-
формації про Інтернет-магазин;

 TariffCoefficients – використовується для збе-
реження інформації з визначення тарифного 
коефіцієнта;

 TransactRouteReceipts – використовується для 
збереження інформації про відповідність марш-

руту і квитанцій по замовленнях на маршруті 
доставки товарів;

 TransactRoutes – використовується для збере-
ження інформації про маршрути доставки то-
варів;

 WeightCategories – використовується для збере-
ження інформації про вагові категорії товарів.

Зв'язок Web-додатка і БД здійснюється на основі 
методу GET http-протоколу та забезпечується генера-
цією запитів до БД і формуванням результатів запитів 
[22, 23]. Результуючі вибірки серіалізуються у форматі 
*.JSON, для передачі у Web-додаток [21]. При необхід-
ності зберегти дані в БД Web-додаток формує об'єкт у 
форматі *.JSON, у php-шлюзі відбувається десеріалізація 
об'єкта, отриманого методом POST http-протоколу, а та-
кож формування відповідних запитів до БД (REPLACE 
або UPDATE) [20, 21, 24].

Модуль логістика. Модуль складається з двох 
функціональних частин – інтерактивної карти і таблиці 
списку маршрутів із структурою замовлень на маршру-
ті. Головне призначення модуля полягає в автоматизації 
механізмів транспортної логісти з доставки товарів по-
купцям і забезпеченні візуалізації процедур формування 
маршрутів доставки з графічним відображенням схеми 
маршруту на інтерактивній карті.

Функціонально модуль також забезпечує розра-
хунок і візуалізацію (передачею даних у блок аналізу 
торговельних показників) трансакційних витрат спожи-
вачів при індивідуальній доставці замовленого товару, 
при доставці товару за колективним маршрутом і розра-
хованих згідно з розробленою економіко-статистичною 
моделлю трансакційних витрат. 

Структурна схема модуля логістики наведена на 
рис. 2. У структурі модуля можна виділити чоти-
ри основних елементи: блок доступу до функцій 

модуля – Logistic; блок контролю OrdersController; блок 
візуалізації шляхом застосування моделі представлен-
ня LogisticViewModel; блок провайдингу OrderManager. 
Структура його блоків та взаємозв’язків між ними ви-
значається, перш за все, функціональними вимогами до 
процесів доставки проданої товарної продукції покуп-
цям в електронній торгівлі. Функціонування модуля ло-
гістики здійснюється таким чином:
 контроллер OrdersController генерує список 

маршрутів Routes, на основі данних про вже 
оформлені для доставки замовлення покупців, 
які формуються методами GetReceiptsListAsync 
і GetTariffModel, а також передає сформований 
список для його візуалізації засобами моделі 
представлення LogisticViewModel;

 у моделі представлення LogisticViewModel за-
собами API Яндекс.Карт здійснюється розраху-
нок відстаней для кожного маршруту на основі 
списку адрес доставки товарів і передача цих 
даних в контролер OrdersController;

 метод Calqulate здійснює розрахунок тран-
сакційних витрат споживачів на основі даних 
маршруту доставки і методу CalqulateTariff, 
який надає дані тарифних коефіцієнтів і повер-
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Рис. 2. Структурна схема модуля логістики Webсистеми управління взаємодією в електронній торгівлі

тає розраховані дані в модель представлення 
LogisticViewModel;

 після підтвердження менеджером маршруту до-
ставки товарів і роздруківки відповідних марш-
рутних документів контролер OrdersController 
передає управління провайдеру OrderManager, 
який змінює статуси замовлень методом 
SetOrderShipping і зберігає інформації в БД ме-
тодом Save.

Серверна частина та інтерфейс Web-додатка. 
Програмною платформою для реалізації Web-системи 
управління взаємодією в електронній торгівлі були 
вибрані: база даних MSSQL, програмна частина реалі-
зована за допомогою ASP.NET MVC Framework [25] – 
фреймворк для створення Web-додатків, який генерує 
шаблон Model-View-Controller. 

Платформа ASP.NET MVC базується на взаємодії 
трьох компонент: контролера, моделі та представлен-
ня. Контролер приймає запити, обробляє інформацію, 
введену користувачем, взаємодіє з моделлю і представ-
ленням та повертає користувачеві результати обробки 
запиту. Для управління розміткою і вставками коду в 
запитах використовується генератор обробки запитів. 
Для управління розміткою і вставками коду в представ-
ленні використовується генератор представлень Razor. 
Як мова програмної реалізації Web-додатка управління 
взаємодією в електронній торгівлі використовується 
мова програмування C# [26, 27].

Для забезпечення взаємозв’язку інтерактивних 
елементів інтерфейсу Web-системи управління взаємо-
дією в електронній торгівлі з БД використовується ADO.
NET Entity Framework [28, 29] – об’єктноорієнтована 
технологія доступу до даних. 

Інтерфейс розробленої Web-системи управління 
взаємодією в електронній торгівлі містить у собі такі 
частини:
 елементи управління, що забезпечують аутенти-

фікацію користувача, верифікацію введених да-
них і надання доступу до функцій Web-додатка, 
відповідно до рівня доступу користувача;

 елементи управління, що забезпечують реє-
страцію користувача Web-додатка;

 модуль адміністрування для редагування па-
раметрів облікового запису і задання режимів 
доступу користувачів системи до функцій Web-
додатка; 

 меню Web-системи управління взаємодією в 
електронній торгівлі, що забезпечує навігацію 
користувачів Web-додатка, з такими пунктами 
меню: головна, товари, документи, маркетинг, 
логістика, аналіз;

 інформаційний блок з відображенням інфор-
мації про розроблену Web-систему управління 
взаємодією суб’єктами електронної торгівлі та 
технологію її використання; 

 інтерактивна карта регіону де територіального 
розташовані покупці Інтернет-магазину із за-
безпеченням можливості графічного представ-
лення обраного маршруту доставки товарів;

 модуль для відображення маршрутів доставки 
товарів і структури замовлень на маршруті із 
забезпеченням друку маршрутної документації 
(маршрут доставки, маршрутне завдання, спи-
сок замовлень на маршруті, квитанції на оплату 
замовлень і вартості доставки);
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 блок формування і відображення оперативної 
та звітної документації для опису бізнес-про-
цесів в електронній торгівлі;

 блок відображення переліку і характеристик 
маркетингових заходів та результатів розрахун-
ків рекламних витрат в електронній торгівлі;

 блок відображення результатів розрахунків 
трансакційних витрат споживачів в електрон-
ній торгівлі;

 блок відображення аналітичної інформації про 
показники торговельної діяльності у вигляді 
діаграм і графіків.

Інтерфейс Web-системи управління взаємодією в 
електронній торгівлі розрахований на роботу з трьо-
ма групами користувачів (адміністратори, менеджери 

і користувачі) і забезпечує використання функціональ-
них можливостей і елементів управління Web-додатка 
залежно від рівня доступу конкретного користувача.

Адміністратори – мають доступ до редагування 
контексту Web-додатка та можуть здійснювати розпо-
діл прав доступу користувачів до функцій Web-додатка. 

Менеджери – мають доступ до всіх функцій Web-
додатка за виключенням згаданих вище прав адміні-

стратора. Менеджери можуть здійснювати редагування 
таблиць з інформацію про спектр товарної продукції та 
характеристиками торговельних процедур та ініціюють 
і регламентують всі розрахункові процедури та процеду-
ри формування звітності. По суті, режим доступу мене-
джера забезпечує повноцінне використання всіх функ-
цій Web-системи управління взаємодією в електронній 
торгівлі з метою автоматизації торговельної діяльності 
Інтернет-магазину. 

Користувачі – мають доступ до процедур вибору 
товару та формування замовлення на купівлю товарної 
продукції.

Web-додаток реалізовано з використанням пат-
терну Model-View-Controller [25, 30] (MVC – «модель-
представлення-контролер») – схема використання де-
кількох шаблонів проектування, за допомогою яких 
модель додатка, користувальницький інтерфейс і вза-
ємодія додатка з користувачем поділені на три окремі 
компоненти, таким чином, щоб модифікація одного 
з компонентів мала мінімальний вплив на інші. Схема 
розробленого Web-додатка представлена на рис. 3. 

Основними елементами Web-додатка (див. рис. 3) 
є моделі додатка (Web.Models), моделі представлення 
(View), контролери (Web.Controllers) і провайдери (Web).

Рис. 3. Структурна схема розробленого Webдодатка управління взаємодією в електронній торгівлі
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Моделі додатка (Web.Models) – представляють 
реа лізацію об’єктів БД:
 модель Adress – адреса із вказівкою міста, вули-

ці, номеру будинку;
 модель ApplicationDbContext – контекст даних;
 модель ApplicationRole – роль (рівень доступу) 

користувача;
 модель ApplicationUser – користувач Web-си-

стеми;
 модель MarketEvents – маркетинговий захід;
 модель Order – замовлення;
 модель OrderDetail – деталі замовлення;
 модель PaymentType – спосіб оплати;
 модель Product – товар;
 модель Receipt – квитанція;
 модель ShippingType – спосіб доставки;
 модель Shop – Інтернет-магазин;
 модель TariffCoefficient – модель для визначен-

ня тарифного коефіцієнта згідно з відповідни-
ми категоріями урбанізації та вагової категорії;

 модель TransactRoute – маршрут доставки;
 модель TransactRouteReceipt – модель відпо-

відності квитанцій на оплату товарів списку за-
мовлень на маршруті доставки;

 модель WeightCategory – вагова категорія.
Моделі представлення (View) – використовують-

ся у Web-додатку як джерела даних для відображення:
 CreateOrderViewModel – модель представлен-

ня даних про замовлення;
 LoginViewModel – модель представлення даних 

про аутентифікацію користувача;
 LogisticViewModel – модель представлення да-

них блоку логістики;
 ProductInOrderViewModel – модель представ-

лення товарів в замовленні;
 ProductViewModel – модель представлення то-

вару;
 ProfileClientViewModel – модель представления 

профіля клієнта;
 ReceiptViewModel – модель представления кви-

танції;
 RegisterViewModel – модель представлення да-

них про реєстрацію користувача;
 RouteViewModel – модель представления марш-

руту доставки;
 TariffModel – модель представления тарифу на 

доставку.
Контролери (Web.Controllers) – забезпечують зв’я -

зок між користувачем і системою та контролюють вве-
дення даних користувачем і використовують моделі до-
датку і представлення для активації необхідної реакції 
системи: 
 ApplicationRolesController – контролер рівнів 

доступу користувачів;
 ApplicationUsersController – контролер реєстра-

ції та аутентифікації користувачів;
 HomeController – контролер статичних сторі-

нок Web-системи («Головна», «Товари» та ін.);
 ManageController – контролер редагування да-

них користувача;

 MarketingsController – контролер редагування 
даних маркетингових заходів;

 OrdersController – контролер редагування да-
них замовлень і процедур логістики;

 ProductsController – контролер редагування да-
них про товари.

Провайдери (Web) – забезпечують зв’язок між кон - 
текстом і моделями представлення:
 провайдер AdressManager – використовується 

для зчитування і редагування даних, пов’язаних 
з адресами;

 провайдер ApplicationRoleManager – викорис-
товується для регламентації рівнів доступу ко-
ристувачів;

 провайдер ApplicationUserManager – викорис-
товується для маніпуляцій з даними користува-
чів Web-системи;

 провайдер OrderManager – використовується 
для маніпуляцій з даними замовлень, квитан-
цій, маршрутів доставки та ін.;

 провайдер ProductManager – використовується 
для маніпуляцій з даними про товари.

Технічні вимоги. Для забезпечення функціонуван-
ня Web-додатка на стороні сервера необхідна наявність 
такого програмного забезпечення:
 MS IIS 7.0 і вище;
 ASP.NET MVC 5.0 і вище;
 MSSQL 2008 і вище.

На клієнтській машині для надійного функціону-
вання Web-системи управління взаємодією в електрон-
ній торгівлі потрібна наявність встановленого сучасно-
го системного і прикладного (операційна система і бра-
узер) програмного забезпечення.

На рис. 4 представлено діалогове вікно розро-
бленої Web-системи управління взаємодією суб’єктів 
електронної торгівлі. Ця Web-система має трирівневу 
архітектуру програмно-апаратних засобів і призначе-
на для управління процесами взаємодії між інтернет-
магазином і он-лайн споживачами. Web-система не по-
требує спеціалізованої підготовки користувачів та може 
використовуватися незалежно від специфіки торговель-
ної діяльності конкретного Інтернет-магазину. 

ВИСНОВКИ
Розроблена Web-система управління взаємодією 

суб’єктів електронної торгівлі забезпечує управління 
торговельною діяльністю електронного підприємства 
в рамках моделей взаємодії В2С і В2В. Як засоби для 
програмної реалізації Web-додатка були обрані сучасні 
програмні засоби: MSSQL, ASP.NET MVC Framework 
та мова програмування C#. Web-додаток розрахований 
на роботу з трьома групами користувачів (адміністра-
тори, менеджери і користувачі) та забезпечує доступ до 
елементів управління взаємодією залежно від рівня до-
ступу конкретного користувача. Для кожної групи ко-
ристувачів Web-системи реалізуються заходи щодо за-
безпечення безпеки та надійності процедур проведення 
торговельних операцій, незалежно від їхнього терито-
ріального розподілу. Важливими аспектами розробле-
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Рис. 4. Головне вікно Webсистеми управління взаємодією суб’єктів електронної торгівлі

ної Web-системи управління взаємодією в електронній 
торгівлі є автоматизація всіх розрахункових механізмів 
і процедур формування маршрутів доставки товарів та 
кросбраузерна підтримка роботи в комп’ютерній мережі 
Інтернет. Web-система забезпечує розрахунок реклам-
них і трансакційних витрат та графічне відображення 
трансакційних витрат споживачів при індивідуальній 
доставці замовленого товару, при доставці товару за ко-
лективним маршрутом, що дозволяє Інтернет-продавцю 
відслідковувати зниження рівня трансакційних ви-
трат споживачів внаслідок впровадження колективних 
маршрутів доставки товарів.                   
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