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Анотація 

Здійснено аналіз потреб підприємства, як користувача модуля керування товарними запасами, на основі 

якого розроблено модель мобільного додатку. Розглянуто структурну та функціональну організацію програм-

ного засобу. 
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Abstract 

The analysis of the needs of enterprise of inventory management module, as a result the model of  mobile applications 

was developed. The functional and structural organization of the software was considered.  
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Вступ  

Сьогодні майже кожне підприємство, яке займається продажами будь -якої техніки, зазнає трудно-

щів з оперативним повідомленням продавців про залишки на складі, швидким оформленням покупки 

чи прийманням товару на гарантійне обслуговування.  

Тому існує потреба в розробці певного програмного забезпечення, яке буде використовуватись для 

управління товарними запасами, продажом та прийманням товару на гарантійне обслуговування . 

Метою роботи є розробка мобільного додатку для Android, за допомогою якого виконуються осно-

вні операції, такі як: прийом нового товару і розміщення його на складі, реал ізація товару продав-

цями магазину, повернення товару по гарантії.  

 

Результати дослідження 

Модуль управління товарними запасами адаптується під певне підприємство, в результаті чого воно  

отримає можливість частково автоматизувати усі процеси з товарами, поч инаючи з приймання товару 

і розміщення його на складі, подальшого продажу і навіть приймання товару на гарантійне обслугову-

вання. 

Розробка такого програмного забезпечення досить актуальна для підприємств, адже воно забезпе-

чить облік усієї унікальної інформації про різні види  товарів що продаються, яка також необхідна і при 

прийманні товару на гарантійне обслуговування. Також дуже важливим аспектом даного модуля є те 

що продавець в реальному часі має доступ до товарів, які знаходяться на складі, може бачити реальну 

ситуацію, аналізувати інформацію про те що в даний момент краще продається, перевіряти товари що 

принесли на гарантійне обслуговування. 

Модуль управління товарними запасами складається з серверної частини, W eb-клієнта, та мобіль-

ного додатку для Android. 

Мобільний додаток дає можливість: 

 Додавати товари в базу даних 

 Сканувати інформацію з пакування (різна для кожного виду товару)  

 Переглядати інформацію про товар і наявність на складі 

 Здійснювати продаж  

 Приймати товар на гарантійне обслуговування  

 Переглядати статистику про товари які найкраще продаються, найчастіше повертаються, із 

зниженими цінами 



 

Мобільний додаток розробляється використовуючи Xamarin. Xamarin дозволяє створювати одну 

єдину логіку додатка із застосуванням C # і .NET відразу для – Android та iOS. Загальна архітектура 

додатку зображена на рисунку 1.1 

 
Рисунок 1.1 – Архітектура додатку Xamarin.Forms 

 

У Xamarin.Forms візуальний інтерфейс складається з сторінок. Сторінка являє собою об'єкт класу 

Page, вона займає весь простір екрану. Тобто те, що відображається  на екрані мобільного пристрою - 

це сторінка. Додаток може мати одну або кілька сторінок.  Сторінка в якості вмісту приймає один з 

об'єктів компонування, який в свою чергу містить стандартні візуальні елементи типу кнопки і текстові 

поля, а також інші елементи компонування . Найкращим способом опису графічного інтерфейсу  є 

XAML. XAML представляє мову розмітки на основі xml для створення об'єктів декларативним чином.  

За допомогою XAML можна відокремити графічний інтерфейс від логіки додатка, завдяки чому над 

різними частинами додатка можуть  автономно працювати різні фахівці . XAML дозволяє описати інте-

рфейс більш ясним і зрозумілим способом, такий код набагато простіше підтримувати і оновлювати.  В 

цілому XAML дозволяє організувати весь призначений для користувача інтерфейс у вигляді набору 

сторінок подібно до того, як це робиться в HTML.   

  

Висновки 

Програмне забезпечення з управління товарними запасами необхідне підприємствам, які займа-

ються продажом техніки і її гарантійним обслуговуванням, в результаті аналізу їх потреб було розро-

блено прототип мобільного додатку для організації процесів  реалізації товарів  на підприємстві. 
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