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КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПОКУПКАМИ У 
ВАШОМУ МОБІЛЬНОМУ ПРИСТРОЇ  

 
Анотація 
Автори запропонували  бізнес-модель реалізації системи управління покупками шляхом застосування мобі-

льного додатку. Така система дозволяє здійснювати моніторинг цін та акцій для покупок різноманітних то-
варів. Автори виконали аналіз прототипів, виявили сильні та слабкі сторони, виконали моделювання та реалі-
зацію першої версії додатку. 
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INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM PURCHASE FROM 
YOUR MOBILE DEVICE  

 
Abstract 
The authors proposed a business model implementation system of purchases through the use of mobile application. 

This system allows the monitoring of prices and shares to purchase various goods. The authors fulfilled an analysis of 
prototypes revealed strengths and weaknesses, fulfilled design and implementation of the first version of the 
application. 
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Використання мобільних пристроїв та різноманітних програмних додатків стає вже звичним в 
житті кожної людини. Економія часу, оптимізація покупок, швидке знаходження необхідних речей – 
все це можливо з використанням мобільного додатку SALE ON.  

Мета дослідження – автоматизувати процес пошуку акційних товарів, які необхідні покуп-
цю(користувачу), поєднавши це з піаром мереж магазинів, товари яких будуть у базі додатку, орієн-
туючись на визначені групи споживачів. 

Головною задачею роботи є розробка прикладного додатку, що заощаджуватиме час і кошти 
користувача. 

Об’єктом дослідженняє база даних акційних товарів в мережах магазинів. 
Предметом дослідження є прикладний мобільний додаток, що задовольняє потреби покупців 

(користувачів) для заощадження коштів на акційних товарах і за рахунок піар-стратегії, направленої 
на рекламу товарів і мереж магазинів цих товарів. 

Для просування програмного додатку на ринку необхідно: 
 розробити бізнес-план для фінансового обґрунтування створення веб-сервісу; 
створити  потужну динамічну базу даних з можливістю легкого внесення змін та її доповнен-

ня; 
сформувати умови співпраці з сформувати умови роботи з міжнародними онлайн та офлайн 

торговельними мережами [1]. 
Відомі інформаційні логістичні системи сьогодні можуть бути доповнені мобільними додат-

ками, стати більш динамічними та увійти в загальний маркетинговий комплекс просування товарів 
[2]. 

Розширений програмний додаток  буде мати модулю для реалізації «продаж з коліс», моніто-
рингу руху товару за допомогою служб доставки, різноманітних можливостей для споживачів. 

Автори виконали SWOT-аналіз та сформували шаблону бізнес модель (Рис. 1) . 



  

Рис. 1 SWOT-аналіз 
 
Виконаний SWOT-аналіз дозволяє виявити сильні та слабкі сторони, основні можливості та 

ризики  використання і просування даного мобільного додатку.  Відсутність інвесторів може бути 
компенсована подальшим розвитком програмних модулів для маркетологів торгових мереж з метою 
визначення «лідів» – реакції споживачів на нові продукти, акції, зміни в маркетинговій політиці тор-
говельної мережі, в її логістиці.  Важливим також є мінімалізм програмної архітектури та викорис-
тання оптимальних алгоритмів, що дозволить мобільному додатку більш стабільно працювати.  

В подальшому передбачається формування повного маркетингового циклу просування товару 
від вибору, відстеження логістики до відгуків споживачів та прогнозу подальших покупок. В такому 
розвитку можуть бути зацікавлені торговельні мережі, які і будуть виступати головними інвесторами. 
Активна співпраця з маркетинговими відділами та агентствами дозволить не тільки знайти інвесторів 
для підтримки і розвитку програмного додатку, а і зменшити загрозу несовпадіння вказаних знижок з 
реальними в магазині завдяки динамічній роботі працівників торгових мереж та їх маркетологів. 
Окремим питанням є просування програмного додатку як складової системи інформаційного забез-
печення мобільних телефонів з  постійним оновленням.  

Також планується відокремити групи онлайн-магазинів, традиційних магазинів, та змішаної 
онлайн та офлайн торгівлі, тобто традиційних магазинів з активної онлайн-підтримкою.  

Розробка прикладного мобільного додатку «SaleOn» орієнтована на середній клас користува-
чів. Головна мета додатку це економія коштів та часу. Він дозволить оптимізувати пошукові процеси 
та є основою до проведення рекламних акцій. Мобільна версія для роботи маркетологів буде містити 
модулі відстеження поведінки споживачів та їх відгуків щодо роботи магазинів, якості товарів та 
обслуговування. Функціонал«SaleOn» надає можливість використання декількох режимів: 

 режим «пошук товару» дозволяє здійснення пошукових процесів за категорією това-
рів; 

 режим «Улюблені магазини» дає можливість додати конкретний магазин у спеціаль-
ний список; 

 режим «список покупок» дозволяє складати список запланованих покупок; 
 режим «Акції» дозволяє здійснення пошукових процесів за конкретним магазином чи 

категорію товарів для перегляду поточних акцій. 
Створення програмного додатку виконано за допомогою інструментів візуального моделю-

вання та мови програмування Java [3]; [4].Практичне значення одержаних результатів: 
 даний програмний продукт є ефективним у пошуку акційних товарів в мережах мага-

зинів,  

Сили Слабкості 

 Додаток, призначений для мобіль-
них пристроїв. 
 Зручний,зрозумілий та привабливий 
інтерфейс. 
 Локалізація мереж магазинів в Укра-
їні. 
 Отримання інвестицій за рахунок 
реклами товарів магазинів. 

 
 Відсутність інвесторів. 
 Вимагає підключення до інтернет мере-
жі. 
 Наявність закордонних аналогів. 
 Високий рівень споживаня заряду баиа-
реї. 

Можливості Загрози 

 Можливо скласти список заплано-
ваних покупок. 
 Можливість додавати магазини в 
«Улюблені», щоб отримувати сповіщення 
про знижки в них. 
 Можливість пошуку товарів та по-
точних знижок на них. 
 Можливість змін кольорів теми ін-
терфейсу. 

 Погане покриття мережі. 
 Низький заряд акумулятора. 
 Неспівпадання вказаних знижок з дійс-
ними (несинхронізовані дані) 
 Розвиток ліні та шопоголізму в користу-
вачів. 



  

 цей програмний продукт є ефективним способом проведення піар-стратегій щодо під-
вищення відвідування цих магазинів через рекламу. 

 створений додаток задовольняє потреби покупців (користувачів) заощадити час та ко-
шти. 
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