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1. Загальні відомості 

  

1.1. Призначення системи 

 

 Платформа аналізу зведеної інформації для ДП «Медичні закупівлі 

України» призначена для формування зручних інтерактивних звітів для 

візуалізації діяльності компанії у публічному просторі мережі інтернет. 

    Діяльність Платформи повинна забезпечити досягнення наступних 

цілей: 

- Консолідація даних з різних джерел; 

-  Швидкодія, зручність і простота застосування для кінцевого 

користувача; 

-  Єдиний інтерфейс для аналізу даних з різних джерел з 

розмежуванням прав доступу. 

  

1.2. Умовне позначення і шифр 

  

Повне найменування: Платформа аналізу зведеної інформації в 

Державному підприємстві «Медичні закупівлі України». 

Умовне позначення (шифр): BI платформа ДП МЗУ. 

  

1.3. Визначення 

  

В цьому документі використовуються такі визначення: 

Динамічна звітність - аналітична звітність, що реалізується 

Системою у вигляді інтерактивних аналітичних панелей (дашбордів), що 

забезпечує користувачеві можливість взаємодії з аналізованими даними: 

фільтрація, повнотекстовий пошук, сортування, деталізація і агрегація, 



зміна переліку відображення показників, зміна використовуваних 

аналітичних розрізів і т.д. 

Статичний звіт - звіт, що згенерований Системою в форматі файлу 

Excel або PDF, що містить інформацію, актуальну на момент створення, і 

не передбачає інтерактивної роботи з даними звіту; 

Резервне копіювання - процес створення копії даних, призначений для 

відновлення цих даних у разі їх пошкодження або видалення; 

Аналітична панель - сукупність даних, зібраних у єдиний зріз 

інформації, і консолідовані в межах одного інтерфейсу; 

Виконавець - компанія, що надає послуги з впровадження та 

налаштування платформи; 

Модель даних - це сукупність взаємозалежних структур даних і 

операцій над цими структурами. 

  

1.4. Перелік умовних скорочень 

  

В цьому документі використовуються такі позначення і скорочення: 

ДП – Державне підприємство; 

МЗУ – Медичні закупівлі України; 

БД – база даних; 

Business intelligence (BI) - це збирання, зберігання і аналіз даних що 

утворюються при діяльності організації; 

Платформа (Система) - Платформа аналізу зведеної інформації в 

Державному підприємстві «Медичні закупівлі України»; 

MedData – інформаційно-аналітична система ДП «МЗУ». 

  

  

  

  



2. Призначення та цілі розробки системи 

  

2.1. Передумови необхідності BI 

  

ДП «Медичні закупівлі України» - національна закупівельна 

організація, що поетапно забезпечує централізовану закупівлю ліків та 

медвиробів за кошти державного бюджету. Підприємство має велике 

значення в системі охорони здоров’я України, так як виконує закупівлі в 

рамках 6 централізованих бюджетних програм. Сьогодні в Україні наявний 

запит громадянського суспільства на відкриті дані щодо закупівель 

лікарських засобів та медтоварів. Така інформація є суспільно важливою, 

оскільки впливає на кінцеву мету здійснення закупівельного процесу - 

безкоштовне отримання ліків (медтоварів) пацієнтом. Відповідні товари 

закуповуються за бюджетні кошти, а отже за кошти платників податків, 

тому інформація про них має бути оприлюднена у вільному доступі для 

громадськості. 

Поряд з цим, існує запит всередині ДП "МЗУ" на побудову звітів із 

певною специфікою для користування працівниками в рамках виконання 

своїх посадових обов’язків. 

Розроблене рішення буде мати такий ефект: 

1. Підвищена прозорість закупівельного процесу у галузі охорони здоров’я. 

Громадськість, у тому числі пацієнти та члени їх сімей, представники 

громадських організацій, ЗМІ, працівники галузі охорони здоров’я мають 

вільний доступ до відкритих даних щодо закупівель лікарських засобів та 

медичних товарів, у будь-який час можуть переглядати дані, завантажувати, 

опрацьовувати; 



2. Підвищити ефективність на всіх етапах закупівельного процесу за 

рахунок використання сучасних аналітичних інструментів. Доступ до 

комплексної системи аналітики підрозділами ДП «МЗУ» дозволить у 

значній мірі зекономити робочі ресурси та змінити підхід з формату “запит 

- очікування - отримання інформації”, на підхід “є питання - миттєва 

відповідь”. 

2.2. Мета створення BI 

 

Метою створення модулю ВІ є реалізація права громадян на доступ 

до інформації про закупівлі лікарських засобів та медичних товарів за 

бюджетні кошти, а також покриття внутрішніх потреб ДП “МЗУ” у 

аналітиці. 

Система повинна надавати можливість роботи з даними для: 

1.    Публічного користування; 

2.    Внутрішнього користування. 

 

2.3.         Очікувані результати 

 

Результатом має стати BI платформа, яка: 

•        Інтегрується з джерелами даних ДП «МЗУ», в автоматичному 

режимі виконує оновлення та перерахунок\корекцію даних за 

необхідності; 



•        Має можливість візуалізації даних за попередньо заданими 

налаштуванням; 

•        В автоматичному режимі збирає інформацію щодо використання 

інформаційних панелей; 

•        Має можливість використання API для подальшого поширення 

даних; 

•        Має продуктивне та тестове оточення. 

  

3. Основні вимоги до Системи 

 

3.1. Загальні вимоги до Системи 

 

Платформа повинна використовувати клієнт-серверну технологію з 

можливістю підключення віддалених користувачів через WEB інтерфейс. 

На базі платформи може бути створено декілька додатків, кожен з яких 

реалізує певний напрям аналітики. На сервері Платформи повинен 

налаштовуватися доступ користувачів до певної програми та 

здійснюватиметься формування динамічної та статичної звітності, та їх 

візуалізації у вигляді графіків та дашбордів.  

В якості базового елементу Платформи передбачається використання 

промислового рішення класу Business Intelligence (BI). Платформа повинна 

забезпечувати одночасну роботу 40 користувачів з можливістю 

масштабування в разі збільшення їх кількості, та забезпечувати перегляд 

звітності для всіх бажаючих користувачів мережі інтернет. 



Дані, що будуть консолідуватись у платформі матимуть структуру 

багаторівневих списків, або можуть використовуватись інші масиви, що 

матимуть лінійну структуру даних. 

Платформа має підтримувати консолідацію даних з різних джерел 

(баз даних MySQL, файлів та веб-сторінок формату JSON, завантаження 

файлів з формату CSV). Приклад взаємодії – Рис.1.; 

 

 

Рис.1. Схема процесу створення аналітичної звітності 

Основними ролями Системи є: звичайні користувачі, що будуть 

користуватись окремо виділеними у Web-інтерфейсі аналітичними даними; 

працівники ДП “МЗУ”, які будуть мати доступ до аналітичної інформації 

Платформи з обмеженим типом доступу, та адміністратори, що будуть мати 

необмежений доступ до аналітичних даних ДП “МЗУ”. 

Базовий елемент Платформи повинен володіти технологічною 

повнотою, і забезпечувати розробку аналітичних рішень без необхідності 

внесення змін в існуючу інфраструктуру, бізнес-процеси і джерела даних 

ДП «МЗУ».  



Платформа повинна передбачати роботу користувачів через актуальні 

на момент здачі робіт версії браузерів (Microsoft Edge 85+, Mozilla Firefox 

80+, Google Chrome 85+, Safari 13+). 

 

3.2. Нефункціональні вимоги до Системи 

 

Платформа повинна забезпечувати виконання наступних 

нефункціональних вимог щодо формування аналітичної звітності: 

·    Зручний доступ до корпоративної інформації; 

·    Розмежування рівня доступу користувачів Системи (необхідні 

доступи з усіма правами для 5 користувачів Системи, та доступ з 

обмеженими параметрами (перегляд) для 35 користувачів); 

·    Гнучкість у побудові звітів - можливість довільно змінювати форму, 

групування та інші об’єкти звіту, відповідно до вбудованих у Платформі 

шаблонів та типів графіків; 

·    Безпека користування, від втрати даних; 

·    Консолідація даних з різних джерел (баз даних MySQL, файлів та веб-

сторінок формату JSON, завантаження файлів з формату CSV). Приклад 

взаємодії – Рис.1.); 

·       Платформа повинна володіти інтеграційними можливостями (обміном 

даних по API); 

·    Створення та збереження шаблонів звітів; 

·    Можливість графічного представлення даних і побудови трендів; 



·    Експорт результатів в файли різних форматів (* .xlsx, * .pdf, *.csv); 

·       Платформа повинна забезпечувати простий і ефективний доступ до 

даних; 

·    Швидкодія Системи; 

·    Побудова звіту по шаблонах; 

·    Відмовостійкість; 

·    Підтримка локалізації на українській та англійській мовах; 

·    Безпека Системи в частині зберігання і відображення даних; 

· Продуктивність Системи не повинна знижуватись при пікових 

навантаженнях і при наповненні баз даних Системи; 

·      Платформа повинна мати можливість реєструвати нових користувачів. 

 

Платформа повинна забезпечувати виконання таких вимог при 

роботі кінцевих користувачів з аналітичної звітністю: 

1. Забезпечення доступу користувача до динамічної звітності з 

використанням Інтернет-браузера без додаткових налаштувань і установок 

окремого програмного забезпечення на робочій машині користувача; 

2. Робота користувача на будь-яких типах пристроїв, включаючи 

стаціонарні і мобільні ПК, планшети і смартфони, в тому числі під 

управлінням операційних систем Apple iOS, Microsoft Windows і Google 

Android; 



3. Надання внутрішньому користувачеві можливостей по налаштуванню 

власних аналітичних панелей в режимі візуального редактора без 

необхідності написання програмного коду, в т.ч. таких операцій як: 

• створення нової аналітичної панелі на основі існуючої або «з нуля»; 

• зміна складу візуальних об'єктів на аналітичну панель; 

• зміна типу візуалізації (графіків) для об'єкта, зі збереженням зв'язку даних; 

• зміна набору показників і вимірювань в об'єкті (числових, текстових, дата 

форматів, тощо); 

• визначення параметрів сортування; 

• визначення форматів виведення даних; 

• створення та візуалізація нових обчислюваних вимірів та показників у 

вигляді графіків та дашбордів. 

4. Підтримка інструментів, що забезпечують взаємодію співробітників в 

процесі дослідження даних: 

• інструменти повинні передбачати обмін зрізами аналітичної звітності із 

зазначенням додаткової інформації, коментарів користувачів; 

• можливість збереження налаштованих вибірок даних (наборів фільтрів) і 

застосування їх усіма користувачами, завдяки створенню конфігурованих 

фільтрів. 

5. Підтримка можливостей відображення всіх асоціативних взаємозв'язків 

даних в інтерфейсі користувача; 



6. Підтримка пошуку усіх наявних даних у дашбордах та таблицях 

Результатом пошуку мають стати посилання на об'єкт пошуку у різних 

аналітичних панелях. 

 

3.3 Функціональні вимоги до Системи 

 

Платформа повинна забезпечувати виконання наступних 

функціональних вимог щодо формування аналітичної звітності: 

1. Формування динамічної звітності у вигляді аналітичних панелей, що 

складаються з необхідної кількості взаємопов'язаних візуальних об'єктів. 

На даний час система має більше 10 тисяч унікальних строк, що будуть 

консолідуватись у 20 аналітичних панелей, але кількість даних надалі буде 

ще зростати; 

2. Формування статичної звітності в форматах Excel, PDF відповідно до 

заданих шаблонів. Формування та збереження шаблонів статичних звітів; 

3. Параметричне задання способів відображення інформації, без 

необхідності використання додаткових засобів розробки і написання 

програмного коду, у форматі чіткого та нечіткого пошуку у межах 

аналітичних панелей, та у форматі фільтрів з фіксованими параметрами 

пошуку; 

4. Динамічне оновлення інформації в звітності (щогодинно); 

5. Забезпечення побудови різних аналітичних форм: 

•        простих таблиць; 

•        зведених таблиць; 



•        графіків; 

•        комбографіків; 

•        стовпчастих діаграм; 

•        кругових діаграм; 

•        бульбашкових діаграм; 

•        точкових діаграм; 

•        блокових діаграм; 

•        діаграм датчиків; 

•        діаграм воронок. 

6. Забезпечення підтримки технології Drill-Down (послідовної деталізації 

даних по ієрархії), та функціонал із роботи з посилальними зв'язками Drill-

Touch; 

7. Можливість використання вбудованих статистичних алгоритмів для 

виконання задач статистичного аналізу; 

8. Формування презентацій та аналітичних записок з використанням зрізів 

даних, що відображаються на інтерактивних аналітичних панелях (Це 

відбувається при натисканні кнопки формування презентації, що дозволяє 

згенерувати її для подальшого завантаження).  

Платформа повинна забезпечувати виконання наступних 

функціональних вимог в частині роботи з моделлю даних і джерелами 

даних: 



1. Підтримка інтеграції з різними картографічними сервісами, наприклад 

Google і схожими (наявність вбудованої мапи України); 

2. Наочне уявлення моделі даних у вигляді віртуальних об'єктів із назвами 

аналітичних панелей та колонок, наявність візуальних засобів редагування 

моделі даних (пов'язання даних по ключовим полям один до одного, один 

до багатьох і тд.); 

3. Підтримка формування наборів даних, що відповідають ролі користувача, 

по заданому набору критеріїв; 

4. Ефективне стиснення даних в оперативній пам'яті без зміни основних 

параметрів інформації, використовуючи сучасні підходи до їх стисненя, з 

можливістю їх часткового зберігання в оперативній пам’яті та на жорстких 

дисках одночасно, що дозволяє мінімізувати витрати апаратних ресурсів і 

надати можливість роботи з великими масивами даних, та підвищити 

надійність і відмовостійкість платформи. 

 

3.4. Типи даних що будуть використовуватись BI платформою 

 

Звіти, які будуть відображені у Системі, у своїй більшості будуть мати 

схожий характер побудови, але використовувати різні дані, що зараз 

знаходяться в таблицях Excel та базі даних MySQL, та відображатимуть 

інформацію за різними напрямами ДП «МЗУ». На даний час ми маємо 

більше 10 тисяч рядків для розміщення на аналітичній платформі BI, 

призначених для візуалізації у різних розрізах діяльності ДП «МЗУ» у 

більш ніж 20 аналітичних панелях. 

 



3.5. Приклад звіту для майбутньої реалізації на BI платформі 

  

ДП «МЗУ» відображає суспільно-необхідні дані по руху ліків у 

регіони та лікарні по всіх куточках України в тому числі по COVID-19. 

Тому співробітникам ДП «МЗУ» та користувачам важливо бачити всю 

інформацію, в межах певних дашбордів, що мають структури 

багаторівневих списків, і дають можливість візуально відобразити всю 

інформацію в межах предметної області (рівнів таблиці може бути від 1 до 

5). 

 

Рис. 2 Приклад вигляду верхнього рівня таблиці 

 



Рис. 3 Приклад вигляду нижнього рівня таблиці  

Звіти, що будуть відображені у Системі, у своїй більшості будуть мати 

схожий характер побудови, але відображатимуть інформацію за різними 

напрямами  ДП «МЗУ». 

 

4. Додаткові параметри Платформи 

 

4.1. Захист інформації і розмежування доступу 

  

Платформа повинна забезпечити реалізацію наступних функцій: 

1. Контроль і управління доступом користувачів до захищених 

інформаційних ресурсів Платформи; 

2. Розмежування прав доступу до даних за рольовою моделлю. Визначення 

логіна і пароля користувача, визначення доступних йому додатків, 

обмеження масивів інформації, які можуть бути доступні користувачеві для 

аналізу; 

3. Реєстрація та облік подій, пов'язаних з підключенням користувачів до 

Платформи; 

4. Авторизація користувачів за допомогою логіну та паролю, та його 

подальша ідентифікація у Платформі, відповідно до заданої ролі. 

  

 



4.2. Опис ролей та доступів 

 

Роль Дані, що доступні в платформі BI 

Звичайний 

користувач 
Всі дані, на яких не накладено обмеження доступу по ролі 

Працівник ДП 

«МЗУ» 

Всі опубліковані дані, до яких надано доступ тільки співробітникам ДП «МЗУ», 

та дані на яких не накладено обмеження доступу по ролі 

Адміністратор Доступ до всіх даних 

  

 

4.3. Вимоги до резервування даних 

  

Платформа має забезпечувати: 

-      збереження інформації на момент відмови або виходу з ладу будь-

якого з компонентів Системи незалежно від призначення, з наступним 

відновленням після проведення ремонтних і відновлювальних робіт; 

-      можливість резервування та відновлення інформації; 

-      резервування критично важливих компонентів і даних Системи, 

конфігурації та налаштувань Системи; 

-      вихід з ладу будь-якого робочого місця користувача не має впливати 

на працездатність Системи в цілому. 

 



4.4. Вимоги до потужності та безпеки Системи 

  Потужність Системи повинна бути розрахована на обробку 

відповідної кількості звернень з подвійним запасом. Відповідно до 

поточних статистичних даних, до звітних даних звертаються до 100 

одночасних користувачів. Оновлення даних має відбуватись з частотою 1 

раз на годину. 

При розширенні діяльності ДП «МЗУ» можливі пікові навантаження 

на Систему, в зв’язку з публічною зацікавленістю щодо діяльності та 

результатів ДП, тому можуть інколи виникати одноразові пікові 

навантаження до 10000 осіб. 

Система має бути захищена від найбільш поширених типів атак, 

наприклад SQL injection, XSS, отримання доступу методом перебирання 

паролів, тощо. Інформація, що послаблює інформаційну безпеку (така, як id 

сесії, id користувача, тощо), не повинна відображатись публічно. Система 

повинна мати функціонал по обмеженню кількості запитів до БД з метою їх 

захисту від перевантаження. 

  

4.5. Вимоги до надійності та відмовостійкості  

Надійність Системи повинна бути забезпечена за наступними 

напрямами: 

●     забезпечення працездатності компонентів кожної підсистеми; 

●     збереження даних. 

При цьому повинна вимагатися мінімальна увага з боку системного 

адміністратора щодо реакції на усунення наслідків відмов компонентів, а 



також програмно-апаратними засобами повинно бути забезпечене 

збереження даних. 

Система повинна забезпечувати відмовостійку роботу в режимі 

24х7х365 і гарантувати доступність для роботи кінцевих користувачів на 

рівні мінімум 99%. 

Система має бути захищеною від фізичних відмов обладнання 

засобами логічного резервування даних і компонентів підсистем з 

використанням відповідних протоколів та засобів контейнеризації і 

віртуалізації. 

Максимальний час відновлення працездатності Системи не більше 48 

годин. Збереженість інформації на випадок аварій повинна бути 

забезпечена у повному обсязі. 

Резервне копіювання має відбуватися з періодичністю, що забезпечує 

повне збереження та відновлення даних. Затрати часу на відновлення 

Системи, з урахуванням технічних затримок, повинні бути мінімальними 

задля забезпечення безперервної роботи та не перевищувати двох діб. 

Платформа повинна надавати можливість створення облікових 

записів та надання прав на роботу з даними у відповідності до ролі 

користувача. 

 

4.6. Приймальні критерії 

Для прийняття Платформи до експлуатації повинна бути створена 

приймальна комісія у складі представників Замовника та Набувача. 



При здачі в експлуатацію Платформа повинна пройти приймальне 

тестування для визначення її відповідності ТЗ. 

За результатами приймальних випробувань складається акт, в якому 

міститься висновок про ступінь відповідності Платформи вимогам ТЗ та 

рішення про прийняття її в тестову експлуатацію. 

Платформа, що постачається, повинна бути інстальована та 

налаштована на серверах, визначених ДП “МЗУ”. 

Система повинна мати таку документацію: 

●       інструкція адміністратора Системи (документація 

платформи на англійській мові) ; 

●       інструкція користувача Системи у вигляді інтерактивної 

допомоги; 

●       акт передання-прийняття примірника Твору (Системи, що 

постачається); 

●       програма та методика випробувань, яка розробляється 

Набувачем; 

●       протокол випробувань та інших тестувань. 

Протокол випробувань та тестувань буде містити такі вимоги: 

- Формування тестової аналітичної панелі на основі корпоративних 

даних, та формування візуалізації/графіку; 

- Відкриття і можливість побачити дані платформи BI з різних 

браузерів та пристроїв з різною роздільною здатністю; 

-  Експортування звіту в необхідний формат (xlsx або аналог); 



-  Налаштування параметрів видимості аналітики BI для різних типів 

користувачів. 

 

5. Інші положення та вимоги 

Виконавець передає ДП “МЗУ” виключні права на розроблену 

Систему, за виключенням платформи розробки, на безстроковій основі, з 

можливістю надання технічної та консультаційної підтримки від Виконавця 

у майбутньому. В разі неможливості передачі виключних прав, Виконавець 

передає на безстроковій основі права на Систему, які передбачають 

можливість здійснення ДП “МЗУ”, чи обраними державним підприємством 

третіми сторонами, будь-яких модифікацій в Системі. 

Ліцензії на використання платформи розробки входять до предмету 

закупівлі. Питання придбання ліцензій, ліцензійні умови та функціонал 

доступний в рамках ліцензій обов’язково вказується у тендерній пропозиції 

учасника закупівлі.  

Ліцензійні обтяження: 

- ліцензійні обтяження не повинні перешкоджати зміні користувача 

цих прав; 

- якщо програмне рішення побудоване на базі платформи, що 

ліцензується, таке рішення повинно бути вільне від ліцензійних обтяжень 

(в тому числі фінансових), що перешкоджають його вільному 

використанню Замовником та Набувачем робіт у подальшому; 

- перевага при оцінюванні пропозицій надаватиметься безстроковим 

ліцензіям, допускаються ліцензії терміном на 3 роки. 


