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The design stage of an increasing number of technical systems, both in 

industry and agriculture, is decisive in planning and determining the 
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performance of technical systems. In the field of agricultural engineering, the 

quality of newly created technical projects, in comparison with the best world 

models, is constantly decreasing. Therefore, researchers and scientists that are 

working in the field of agricultural engineering were tasking with reducing this 

negative trend. 

The development of modern technology is characterized by the 

widespread use of Computer Aided Design (CAD) systems. The latter not only 

improves the quality of the products created, but also reduces the costs and 

terms for its processing. Mostly, the basis of computer aided design is the 

geometric models of the developed engineering samples. Thus, the problem of 

further improving the efficiency of CAD systems by improving the processes of 

computer geometric modeling is quite urgent. 

Scientific prospects for generalization and integration of effective 

approaches in the field of multidimensional geometry for the reproduction of 

complex objects and processes, structural-parametric geometric modeling of 

machine-building products, research on processing of machines and processes 

of agricultural production are been considering promising now [1, p. 15]. 

This would allow obtaining more versatile geometric models of 

various technical objects and processes on the basis of certain theoretical 

provisions, proposed methods and techniques to improve the mathematical 

software, information and methodological support of modern CAD systems for 

successful reproduction of various complex multi-parameter dynamic systems. 

Creating an appropriate integrated geometric modeling methodology 

would increase the efficiency of the development of various technical objects in 

the form of complex multi-parametric dynamic systems in the CAD 

environment. 

In the field of designing of agricultural machines and implements, the 

working tools that interact with the soil have to influence of the working 

surfaces of the implements and soil mutually. Therefore, creating a design of 
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technical objects requires discovering properties of the soil and obtaining such 

valuable information as agro-physical and mechanical properties of its, 

dynamics of cultivation process, shaping processes in field of multidimensional 

geometry. 

The system of agricultural machines is characterized by a considerable 

variety of machines and implements whose working bodies directly interact 

with the soil. Thus, the processes of creation new machines or implements 

require significant energy-intensive operations [2, p. 48].  

As well as Ukraine is one of the largest agricultural countries in 

Europe, the creation of a strong knowledge base in agricultural engineering is a 

determining factor in the process of designing agro-technological facilities and 

systems. Thus, the theoretical basis for the design of such working bodies 

should include scientific studies on the displacement and deformation of the 

soil layer, which are the fundamental in interaction of the work surface with the 

soil. This relationship allows determining the dependence of the analytical, 

graphical and graph-analytic factors of the work of these surfaces on their 

geometric models and kinematic parameters. The basis for creation of such 

bases is the scientific development in field of agriculture were formed with 

researches of well-known Ukrainian scientists as V. Goryachkin, L. Gyachev, 

V. Zheligovsky, V. Vinogradov, I. Panov, A, Zelenin and their followers. 

In the methods of designing working bodies the basis of search is the 

geometric characteristics, appearance and parameters of trajectory 

displacements of their working surfaces, the modeling of agro technical 

processes is also rational to conduct in geometric images. Thus, deformation of 

the soil layer should be geometrically modeled in the form of vector pressure 

plots for elementary parts of the surface, and the movement of soil layers as 

known as the trajectory characteristics of the movement of elementary particles 

on the working surface of the tool. 
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Further development of the theoretical basis for the design of 

agricultural machines and implements may exist due to the further development 

of existing design methods and the creation of new promising methods for 

more efficient use of computers. It is rational, however, to use effective 

methods of designing work surfaces from other fields of science and 

technology.  

Therefore, rather effective methods of design in the creation of 

working bodies of agricultural machines was the use of vibrational hesitates of 

the active working bodies, which have found widespread use in new vibration 

diggers. Scientific achievements in such leading industries as aircraft, 

shipbuilding, tool production and general mechanical engineering deserve to be 

used in the theoretical base of agricultural engineering. By analogy with the soil 

working surface of the studied objects of these industries also moves in a 

certain environment: planes are in the air; the hulls of a vessel are in the water, 

the turning cutters are in the metal work piece so on. 

In the field of mechanical engineering, the desired effect can be given 

by the theory of cutting tools, in particular, the theory of coupled screw gear 

surfaces. Thus, using the theory of conjugation, one rational surface for action 

can get another. This could happened by the method of geometric modeling that 

is possible to obtain a derivative surface that would provide the functional 

action of the former. The effect of the use of theoretical research can be 

increased by the use of modern computer simulation [3, p. 30-33]. 

To construct conjugate surfaces, we use the kinematic screw diagram 

to determine the initial parameters of surface displacement (Fig. 1). 
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 a)    b) 

Fig. 1. Coupling of type "fork – disk" (VD) in squeezing diggers: a – kinematic 

scheme b – screw diagram 
 

The axial distance between the fork and disk diggers is given, which is 

determined from basic geometric models of the design of the root machine. Let 

it be equal to AB. We also know the speed of the initial surface of the fork 

digger that is Aω . Constructively determine the point of contact – point K , 

and hence we have: ABBAK =+ K and, the known dependencies of a;AK =  

b.KB =  Moreover, angles of installation of the axis of the fork digger are 

known. The construction algorithm allows you performing the inverse problem 

that is having the parameters of the working surface of the disk digger to obtain 

the surface of the fork digger. 

From the above graphical constructions we can conclude that the 

diagram of the kinematic screw should be used in addition (direct problem) and 

decomposition (inverse problem) of solid body motions. At the same time, it is 

possible to determine the kinematic characteristics of conjugate surfaces in 
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helical motion, geometric parameters of their orientation, to build conjugate 

surfaces with a linear touch, and to determine other parameters graphically. 

While designing new agricultural machines and tools, one of the most 

important areas of scientific research is to create new methods for designing 

their work surfaces, since work surfaces determine the efficiency of use of the 

entire machine largely. 

The development of analytical and analytical methods allows using the 

computer technology that reduces the number of samples, time and cost 

significantly. Furthermore, this simulation method improves the accuracy and 

performance of the computational work. While applying the method users 

should only be limited to conducting experimental checks on the results of new 

analytical design methods. 

While modeling conjugate of kinematic surfaces that touch each other 

along the line called the characteristic. The latter is important in the process of 

designing of surfaces. In the kinematic moving links of the conjugated surfaces 

is involved in their formation, however in the fixed space it forms the clutch 

surface. 

Conclusions and Prospects. Therefore, the application of a kinematic 

screw diagram in the field of geometric modeling is under discussion. As final 

result, the geometric modeling surface of active work is implemented on the 

example of fork-to-disk coupling in squeeze diggers. This process is effective 

in the CAD environment as it relies to increase the efficiency of the 

development of various technical objects in the form of complex multi-

parametric dynamic systems. 
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There is a task to design a complex work surface of a detail that would 

provide strength, rigidity and stability, as well as determine its optimal shape 

and dimensions during manufacture in geometric design. Mostly, application of 

theoretical calculations of a circle could be used to a wheel. Under these 

circumstances, it is advisable to use a kinematic screw diagram for construction 

difficult surfaces such as helicoids, various kinds of screws and other rotation 

shape and unique constructions.  

Using the theorem solves different levels of complexity of the 

problems, for instance, finding the geometrical parameters of the circle. 

Moreover, another problem of determining the magnitude of angles in the circle 

rises often, however can be solved using the theorem. Therefore, by organizing 

geometric problems, principles of common features, algorithms and scheme for 

solving could be formed. 

The sources [1, p. 52; 2, pp. 52-57] discuss the use of a kinematic 

screw diagram for constructing the conjugations of surfaces described for 

specific applications. 

Using a parametric screw diagram means to solve a task applying an 

advanced screw diagram, however, for more efficient design of geometric 

surfaces, the following theorem was formulated. 

Theorem. An angle whose sides have at least one common point 

with a circle is equal to half the sum of the arcs that are on a circle between 

the sides of the given angle and their extension. Thus, the positive arc sign 

is determined by circling clockwise from the intersection of one side of the 
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corner with the circle, and the negative sign counterclockwise. 

Proof the theorem. Since the magnitude of the angle associated with 

a circle is determined by the angular magnitude of the corresponding arcs of a 

given circle, therefore it refines the determination of the magnitude of the arc, 

depending on the position of the sides. 

The beginnings of each of the arcs, determine the magnitude of the 

angle associated with a given circle, are points of the given arc, common to the 

circle and to the same two straight lines that form the given angle. 

For instance, let an angle ABC∠  form straight lines 1lАВ − and 

2lСВ − . As a start of an arcs ( α=AC  and β=MN ) is the points of the same 

straight line, for example 1l  that are common to this circle and straight .2l  In 

this case, α is a cut-off between the sides of the corner and β is a cut-off 

between their continuation. Under these circumstances the following two cases 

could be obtained: 

1) for an angel ACB∠  point B  is located inside the circle, therefore 

0>= αAC  and 0>= βMN , since the direction of both arcs is 

counterclockwise, both arcs will have the same sign - positive or negative (fig. 

1, а); 

2) for an angel 111 СВA∠  point B  lies behind the circle, therefore 

011 >=∪ αCA  (counterclockwise), then 011 <−=∪ βNM  (clockwise). 

Both arcs lie between the sides of the given angle and the magnitude of the 

smaller arc have a negative sign, that is opposite to the sign of the other arc 

(fig. 1, b). 

Let consider the following case. Between the parties of an angle

ABС∠  (fig. 1, а) that are α=∪ AC  (the large arc) and arc between the sides 

extending MN  (the small arc) could be obtained next analytical relationship: 
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β=MN , ,11 α=CA  β−=11NM  (both arcs are placed between the sides of 

the corner kji СВA
), (fig. 1, b). Therefore, .βα ±≥  

It is necessary to prove two geometrical dependences of 

2
βα +

=ABC
 and 

.
2

)(
11

βα −+
=CBA

 

The sign of the magnitude of the angle in each case would be 

determined by the sign of the arc of a length .α   

Let put 0≥α  (in case of 0<α  definition of l  which is the 

magnitude of the angle will be negative in all cases considered below). 

To prove the theorem ten possible cases needed to be considered. 

Case 1. A vertex of an angle ABС∠  lies inside the circle (fig. 1, а). 

Thus, ,α=AC  ,β=MN  where points )(, ABMA ∈  and belongs to circle 

),;0( R  then CBNC ∈,  and belongs to circle ).;0( R  In triangle ABN∆  the 

angle ABС∠  is external, moreover the angles ANB∠  and BAN∠  are 

internal ones, therefore, ,BANANBABC +=  however the angles ANС∠  і 

MAN∠  are inscribed ones. Hence, 
 

;
22222
βαβα +

=+=+=
MNACABC

                           (1) 
 

  

                           а b      c 
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                           d e          f 
 

 

                                                g 
 

Fig. 1. Possible design cases of the vertices and the angles in a circle. 
 

The position of the vertex relative to the circle: a – inside, b – in the 

center, c – inside (the unfolded angle), d – inside (the inscribed angle), e – on 

the circle (the central angle), f – outside, and g – outside (the vertex goes to 

infinity). 

Case 2. A vertex of an angle АBС∠  0=B  and is a center of the 

circle, the angles АBС∠  and MBN∠  are the central angles, then the angle 

АBС∠  is congruent to the angle MBN∠  as the vertical angles, therefore the 

arc AC∪  is congruent to the arc MN∪ , hence, βα =  (fig. 1, c). Thus,  
 

;
22

0'' αα
=

+
== ABCBCA

                                     (2) 
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;
22

ACMNACABC ==
+

=
+

= ααα

                             (3) 
 

which confirms the notion of the magnitude of the central angle. 

Case 3. A vertex of an angle nB  locates inside the circle and ACBn ∈

, therefore the angle САBn∠  is the expanded angle (fig. 1, d), where ,AC=α  

.CMNA=β  In this case, 
 

;180
2

360
2




==
+

=
CMNAACCABn

                                 (4) 
 

Case 4. A vertex of an angle B∠  belongs to the circle ),;0( R  ],[ BA  

and ],[ CB  are chords, thus the angle ABC∠  is the inscribed one in this case 

(fig. 1, e). Let put α=C  and β=11NM  in CAB1∠ . Under these 

circumstances, points 1M  and 1N  are mixed in the circle to a point :В  
 

;...21 BMMM n =→→→                                        (5) 

;...21 BNNN n =→→→                                        (6) 

;...21 BBBB n =→→→                                        (7) 
 

in the extreme position when the arc ii NM  degenerates into a point 

,B then .0== βnn NM  Therefore,  
 

;
222

0
2

ACABC ==
+

=
+

=
ααβα

                                (8) 
 

which confirms the notion of the magnitude of the central angle. 

Case 5. A vertex of an angle B∠  belongs to the circle ),;0( R  the angle
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ABC∠  is the one between the chord ],[ BA  and the tangent BC  (fig. 1, e).  

For the inscribed angle 0ABC∠  point A  is fixed one and it lies on the 

circle, and point 0С  moves on the arc ВAC0∪  up to the vertex .B  Consider 

the facts above could be formulate the following formula: 
 

;...210 BCCCC n =→→→→                               (9) 
 

in the extreme position ;BCn =  secant 0BC  becomes tangible to BC  

and the magnitude of the arc between the sides of the angle ,0 BAC=α  and the 

magnitude of the arc between the continuation of its sides becomes .0=β  

Case 6. Only one vertex of an angle B∠  belongs to the circle ),;0( R  

that forms the angle ``BCA∠  (fig. 1, d and fig. 1, e). Therefore, extended sides 

of this angle lead to cases 4 or 5: 
 

;
222

0 0 BAC
ABC ==

+
=

αα

                                     (10) 
 

Case 7. A vertex of an angle B∠  lies out of a circle (fig. 1, f). In the 

triangle 11BNA∆  the angle 111 CNA∠  is external one, however the angles 

11BNA∠  and 11NBA∠  are internal ones. Therefore, 
 

;1111111 NBACNABNA −=                                   (11) 
 

For the inscribed angles: 
 

,
2

11
111

CACNA =
 

;
2

11
11111

NMNBANAM ==
                (12) 
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;
2

)(
222

1111
1111

βαβα −+
=

−
=−==

NMCABNABCA
           (13) 

 

The same result could be obtained by the above theorem for the 

11BСA∠  both arcs α  and β  lie between the sides of the given angle and the 

arc β  (according to definition) and it has an opposite sign to sign of the arc α , 

as well as arcs α=∪ 11СА  and .11 β=∪ NM  Thus, following the proving a 

new formula could be generated: 
 

;
2

)(
11

βα −+
=BCA

                                          (14) 
 

Case 8. Sides of an angle ABС∠  are coincident and point B  lies out 

of the circle ),;0( R  then CA =  and AC  belongs to circle ).;0( R  Hence, 
 

;0
2

=
+

=
βαABC

                                         (15) 
 

Case 9. A vertex of an angle ABС∠  is point ,B  located out of the 

circle, sides BA  and BС  are tangent to the circle (fig. 1, f). Points that are 

common to the angle 11BСA∠  and circles move on the circle. Thus: 
 

;...21 AААА k =→→→                                    (16) 

;...21 CCCC k =→→→                                   (17) 

;...21 AMMM k =→→→                                    (18) 

....21 CNNN k =→→→                                 (19) 
 

Case 10. A vertex of an angle moves away from the circle to infinity 

(fig. 1, g). 
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;...21 nBBB →→→                                      (20) 
 

Therefore, the following two cases are possible: 

1) if an arc АС∪  is fixed (α  is const.), then ,∞= ВВ  secant 

),(||)( CNАМ  МN∪   

is congruent to the arc АС∪  and .|||| αβ =−  Therefore, 
 

;0
2

)( =
−+

=∞
βαCAB

                                   (21) 
 

Under these circumstances, the smallest magnitude of the angle is 

between parallel lines АM  and СN ;  

2) if kAА →  and kСС →  (fig. 1, g), then parallel secants )(АМ  and )(CN  

become parallel tangents in critical position: ,)( kаАМ →  ,)( kcCN →  

where .|| kk cа   

Therefore, °== 180kk ACCАα  and .180°== kk NMACβ  The 

angle between the parallel lines kа  and kc  is equal to:  
 

;0
2

)( =
−+

=∞
βαCAB

                                 (22) 
 

The application of this theorem has many implications, in particular in 

the fields of applied mechanics, descriptive geometry and mechanical 

engineering [3. p. 29]. 

Conclusions and Prospects. For simplified use of the kinematic 

screw diagram and the rational design of surfaces, it is advisable to use the 

proposed theorem for measuring the magnitude of different angles in a circle, to 
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simplify the numerical values of the angles in solving problems associated with 

the circle. The above theorem is valid for all possible cases, whereby the 

magnitude of the angle associated with the circle may vary from 0 degree to 

180 degrees. 
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Харчування є найважливішою фізіологічною потребою 

людського організму, задоволення якої, значною мірою визначає стан 

здоров’я та якість життя людини. На сьогоднішній день, в усьому світі 

чітко простежується тенденція підвищення попиту на швидкозаморожені 

м’ясні напівфабрикати, зокрема пельмені. 

Харчова цінність м’ясних напівфабрикатів зумовлена вмістом 

повноцінних білків, широкого спектру мінеральних речовин, насичених та 

поліненасичених жирних кислот, вітамінів та інших поживних речовин. 

Крім того, перевагою швидкозаморожених м’ясних напівфабрикатів є 

висока збереженість органолептичних характеристик після 

заморожування та швидкість приготування.  

Заморжування як спосіб консервування забезпечує значні 

переваги при реалізації та розподілі продовольства, без яких ніколи б не 

були вирішені задачі продовольчого забезпечення населення, пов’язані з 

сезонними та географічними особливостями, а також безпечності 

харчових продуктів при їх тривалому зберіганні та транспортуванні. 

Сучасні технології заморожування та холодильного зберігання 

заморожених м’ясних продуктів мають у своєму розпорядженні широкий 

арсенал технічних засобів і великі можливості реалізації різних 

технологічних режимів [1]. Науковці визначають, що перевага 

заморожування щодо енерговитрат та економічної ефективності 

порівняно з іншими методами консервування зумовила інтенсивний 

розвиток виробництва заморожених напівфабрикатів та готових страв в 

багатьох країнах. 

Піддаючи продукт заморожуванню, необхідно прагнути 

передусім зберегти його поживні та смакові властивості. Для цього 
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необхідно досягти максимальної оборотності явищ, що відбуваються під 

час заморожування. 

Одним з найбільш дієвих шляхів покращення стану здоров’я 

споживачів є розширення асортименту продукції для здорового 

харчування. Асортимент таких продуктів постійно розширюється. 

Особливий інтерес викликає використання у рецептурах нетрадиційної 

сировини, тому робота по введенню такого інгредієнта, а саме сухої 

молочної сироватки збагаченої Mg та Mn, до складу м’ясних 

напівфабрикатів, тобто, пельменів є актуальною. Терапевтичний й 

профілактичній ефект сухої молочної сироватки збагаченої Mg та Mn, 

обумовлений її унікальним хімічним складом. Суха молочна сироватка, 

збагачена Mg та Мn, яка містить у своєму складі всі незамінні 

амінокислоти: валін, ізолейцин, лейцин, лізин, треонін, фенілаланін, 

метіонін, триптофан, вуглеводи, ліпіди, органічні кислоти, майже всі 

мінеральні речовини: кальцій, фосфор і калій, а також магній та манган, за 

рахунок додаткового збагачення. Вітаміни: А, В1, В2, В6, РР, С, холін та β-

каротин, ферменти, – підвищує біологічну цінність та засвоюваність 

продукту, покращує травлення. Враховуючи корисність сухої молочної 

сироватки збагаченої Mg та Mn, вона була вибрана для використання в 

якості джерела додаткового білку при виробництві м’ясних 

напівфабрикатів [2-3]. 

Тому, метою роботи була розробка рецептури напівфабрикатів з 

додаванням сухої молочної сироватки збагаченої Mg та Mn. 

Отже, були проведені дослідження по встановленню впливу сухої 

молочної сироватки на функціонально-технологічні властивості фаршевих 

систем. 

Дослідження показали, що додавання сухої молочної сироватки в 

модельні м’ясні фарші призводить до зменшення у них масової частки 

вологи. Це пояснюється тим, що суха молочна сироватка була додана 
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відповідно у сухому вигляді, отже, і призведе до невеликого зменшення 

вологи у даному фарші. Вологозв’язуюча здатність (ВЗЗ) дослідних 

зразків підвищується, що пов’язано зі зниженням в них вмісту вологи при 

додаванні сироватки. І відповідно, підвищення ВЗЗ сприяло зниженню 

втрат маси зразків при термообробці. Було помічено, що при додаванні в 

модельні фаршеві системи сухої молочної сироватки, консистенція фаршу 

ущільнюється та стає однорідною. 

Величину максимально допустимої кількості сухої молочної 

сироватки, яку можна додавати в м’ясний фарш напівфабрикатів, 

визначали за органолептичними показниками готових виробів. Для цього 

готували і визначали якість контрольних і дослідних зразків, при цьому в 

дослідні зразки додавали від 0,3 до 1,5 % сухої молочної сироватки. 

Фарш для контрольних зразків готували шляхом змішування 

компонентів фаршу за рецептурою. Дані зразки приготовано таким чином, 

що м’ясо двічі пропускають через м’ясорубку, додають підготовлену 

завчасно подрібнену свіжу ріпчасту цибулю, кухонну сіль, меланж, 

чорний мелений перець, суху молочну сироватку збагачену Mg та Mn. Із 

приготованого фаршу формуються напівфабрикати, а саме пельмені. 

Тістова оболонка готується таким чином: до просіяного борошна додають 

попередньо розморожений меланж, кухонну сіль, воду та цукор- пісок. 

Дані компоненти ретельно вимішуються, для отримання пружної та 

еластичної маси. Термообробку контрольних і дослідних зразків 

проводили при однакових температурних режимах [4]. 

Виходячи з отриманих результатів було встановлено, що 

найбільш раціонально без практичного зниження органолептичних 

показників, додати в рецептуру напівфабрикатів до 0,62 % (до маси 

фаршу) сухої молочної сироватки збагаченої Mg та Mn. Загальна оцінка 

зразків напівфабрикатів – склала (8,96 + 0,3) бали, що відповідає ступеню 

якості від «дуже доброї» до «відмінної» [5]. 
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Вступ 

Збільшення нафто- та газовилучення стоїть важливим питанням 

сьогодення в Україні та світі. Проблема раціоналізації використання 

природних ресурсів все гостріше постає перед нафтовидобувними 

компаніями, оскільки нові родовища відкриваються все рідше, а старі 

переходять на стадію виснаження. Задача полягає в максимальному 

збільшенні кінцевого коефіцієнта вилучення вуглеводнів з надр землі. 

Актуальність проблеми 

На сьогоднішній день відомо безліч різних способів дії на пласт з 

метою збільшення проникності в привибійній зоні пласта. Одним з 

найпоширеніших є гідравлічний розрив пласта (ГРП). Однак рядом з його 

беззаперечною ефективністю постає ряд важливих, а інколи навіть 

критичних питань. Одним з таких питань є вплив на екологію. Перед нами 

постає питання пошуку способу дії на плат, що буде не менш ефективним 
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за ГРП, але в свою чергу матиме ряд переваг в порівнянні з ним. 

Рішенням цієї проблеми може бути молодий метод ГазГан, що здатен 

конкурувати з ГРП на рівних. 

Технологія ГазГан працює на основі твердого низьковибухового 

пропіланту, який з великою швидкістю утворює велику кількість газу під 

високим тиском і утворює тріщини в пластах. Швидкість є підібраною 

відповідно до характеристик пласта і є достатньою, щоб створити 

численні тріщини від 10 до 100 футів (3-30 м), але не настільки високою, 

щоб зруйнувати і ущільнити породу, як це відбувається у випадку 

класичних вибухових речовин. Чисельні тріщини у формі зірки усувають 

пошкодження або забруднення свердловини фільтратом бурового розчину 

і підвищують проникність пласта в привибійній зоні пласта. 

Застосований пропілант є подібним до пропіланту, який 

використовується у віськовій техніці. Хоча концепція вжитку твердого 

пропіланту для стимуляції свердловин є не новою, ГазГан має значно 

покращену конструкцію з прогресивно згораючим пропілантом, який, як 

показали незалежні дослідження, є набагато ефективнішим в створенні 

тріщин і збільшенню проникності привибійної зони пласта [1]. 

Техніка реалізації ГазГан 

ГазГан є простий і легкий в обслуговувавнні. Пропілант є 

запомпований в пласт під тиском стовпа рідини висотою 300-4000 футів 

(90-1220 м). Стовп рідини забезпечує обмеження енергії в привибійній 

зоні пласта. Рідина може бути майже сумісна з пластом (прісна вода, 

розсіл, нафта або розчинник). 

Обладнанням зазвичай керують з допомогою електричного дроту. 

Воно приєднується до електричної лінії так само, як перфоратор, і його 

можна вистрілити за допомогою локатора фланця корпусу, або без нього. 

Заряд запалюється після його спуску на потрібну глибину. При 

необхідності можуть використовуватися пристрої контролю тиску. 
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ГазГан розроблений у двох версіях: корпусній і безкорпусній. 

Перфорований корпус повинен бути хорошої якості і мати щільність 

перфорації не менше чотирьох впускних отворів на 1 фут (0.305 м) з 

діаметром входу 0,5 дюйма (0.013 м) або шістьма входами на 1 фут з 

вхідним отвором 0,375 дюймів (0,01 м) забезпечити достатній простір для 

виходу газу під високим тиском із труби. Обладнання ГазГан 

випускається зі стандартним діаметром 3¼ дюйми (0,083 м) i довжиною 2, 

4, 6, 8 i 10 фути (0.61; 1.22; 1.83; 2.44; 3.05 м). Оброблення зон товщиною 

понад 10 футів (3.05 м) стимулюється з’єднанням декількох інструментів. 

Можливо стимулювати до 50 футів (15.25 м) за один захід [1]. 

Сильні вибухові матеріали, такі як нітрогліцерин чи желатин, 

детонують і утворюють ударну хвилю. Створений тиск є дуже високим 

але триває всього кілька мікросекунд (Рисунок 1): 
 

 

Рис. 1. Профіль логарифму тиску і логарифму часу трьох методів 

стимуляції [2] 

Твердий пропілант, який застосовується в ГазГан не підлягає 

детонації, відбується процес дефлаграції. Дефлаграція – процес згорання, 
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який відбувється без жодного зовнішнього джерела кисню. Утворює тиск 

газу в межах 20 000 psi (біля 138 МПа), який триває біля 10 мілісекунд. 

Ударна хвиля не утворюється, порода є швидше розділена ніж ущільнена і 

утворюється багато тріщин. ГазГан виділяє велику кількість газу під 

високим тиском, який швидко розширює щілини в привибійній зоні 

пласта. Свердловину можна одразу ж пускати в експлуатацію. ГазГан 

може бути застосований як в необсадженій свердловині, так і в 

свердловині з перфоруванням. 

Технологія ГазГан 

Технологія ГазГан була впровадження в 1990 році і 

зарекомедувала себе з дуже позитивним ефектом. На сьогоднішній день 

зроблено понад 15000 операцій з підкисленням і без по цілому світі і всі 

операції успішні. Переваги технології ГазГан: 

− усуває скін-ефект і дефекти від перфорації чи буріння, частинок 

породи, осаду фільтрату бурового розчину, цементу тощо; 

− збільшує якість кислотгих обробок; 

− стимулює природні тріщини породи (Рисунок 2); 

− є чудовим підготовчим етапом для проведення гідравлічного розриву 

пласта. 
 

 

Рис. 2. Стимуляція природних тріщин породи [3] 
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Хоча технологія ГазГан ніколи не замінить гідравлічного розриву, 

вона має ряд переваг перед гідравлічним розривом пласта: 

− мінімальний вертикальний ріст (багато горизонтальних каналів); 

− численні тріщини; 

− стимулюється вся зона; 

− немає необхідності в пакеруванні затрубного простору; 

− мінімальна шкода пласту несумісними рідинами; 

− набагато менше необхідного обладнання для проведення операції; 

− набагато менша вартість операції. 

Застосування технології успішно збільшило продукцію в широкій 

гамі свердловин в різних басейнах і пластах по цілому світу, з 

конкретними результатами залежно від ступеня, в якому ефективна 

проникність з причин забруднення і пошкодження привибійної зони 

пласта була зменшена, коефіцієнт скін-ефекту є позитивний. В ідеалі 

рішення про використання технології ГазГан має базуватися на аналізі 

підвищення тиску, але це неможливо або не передбачає високого 

підвищення тиску у багатьох свердловинах, тому рішення може 

базуватися на низькій продуктивності свердловини, де петрофізичні дані 

свідчать про значну шкоду. 

Висновок. З огляду на результат уже проведених операцій у світі 

та їх результати, варто розглянути можливість впровадження цієї 

технології на теренах України. Ця технологія має потенціал для 

збільшення видобутку, а тому економічно доцільна при використанні для 

вирішення конкретних проблем, пов’язаних із пошкодженнями в 

привибійній зоні пласта. 
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Основним фактором, який описує руйнування продуктивного 

пласта (Рис. 1.) при русі пластової продукції у привибійній зоні та 

обмежує її максимальний природний видобуток, є скін-ефект (S). Якщо 

значення скін-ефекту дорівнює нулю, то руйнування привибійної зони 
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відсутнє, якщо позитивним – ми маємо справу з погіршенням 

фільтраційних властивостей пласта, а коли значення скін-ефекту 

негативне – з покращенням цих властивостей [1]. 
 

 

Рис. 1. Схема руйнування продуктивного пласта 
 

При розрахунку скін-ефекту на гідродинамічний рух рідини 

впливають механічні властивості та динамічна зміна властивостей породи 

[2]. Тому скін-ефект умовно поділяють на механічну і динамічну його 

складові.  

Для визначення скін-ефекту розраховують наступні параметри. 

1. Скін-ефект забрудненої зони (Damaged zone skin). Це елемент скін-

ефекту, який відповідає за додаткові втрати тиску, спричинені потоком 
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рідини через зруйновану зону, що є результатом процесу буріння та 

закінчування свердловини. Для розрахунку цього значення повинні бути 

відомі товщина hd зруйнованої зони та її проникність kd або відношення 

проникностей kd/k зруйнованої зони (k – проникність пласта). Якщо 

значення цих параметрів відсутні, то товщина зруйнованої зони дорівнює 

нулю і, відповідно, скін-ефект забрудненої зони буде рівним нулю. 

2. Скін-ефект перфорованої зони (Perforation skin). Цей скін враховує 

додаткові втрати тиску за рахунок конвергенції потоку рідини в 

перфораційні канали та через них. Це залежить від геометрії 

перфораційних каналів (довжини та діаметру), кількості перфораційних 

каналів на 1 м розкритої товщини пласта тощо. 

3. Скін-ефект часткового розкриття пласта (Partial penetration skin). 

Цей скін спричиняє додаткові втрати тиску, які виникають, коли товщина 

пласта не повністю розкрита перфорацією або не пробурена на всю 

ефективну товщину пласта. Конвергенція потоку у стовбур свердловини, 

який частково розкритий, призводить до додаткових втрат тиску. Цей скін 

буде рівним нулю, якщо вся товщина пласта буде перфорованою. 

4. Скін-ефект відхилення стовбура свердловини від вертикальної осі 

(Deviation skin). Цей скін враховує додаткові втрати тиску, які виникають 

від конвергенції потоку у стовбур свердловини на основі його відхилення. 

Чим більший кут відхилення свердловини (від вертикалі) на глибині 

закінчування, тим більша площа охоплення потоку флюїдом і тим менші 

втрати тиску та відхилення скін-ефекту.  

5. Скін-ефект ущільненої/подрібненої зони (Compacted/Crushed zone skin). 

Подрібнена/ущільнена зона – це область зниженої проникності, створена 

навколо перфораційних каналів. Ця подрібнена зона утворюється через те, 

що надвелика сила, спричинена перфорацією (гідро піскоструминна 

перфорація (ГПП) буде покращувати скін-ефект у цій зоні, а кумулятивна 

перфорація – навпаки погіршувати), яка детонується у процесі перфорації, 
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руйнує породу навколо перфораційних каналів. Цю ущільнену/подрібнену 

зону можна зменшити, пробиваючи динамічні умови врівноваження за 

допомогою технології Schlumberger PURE. Неврівноваженість перфорації 

означає, що перфорація проводиться в умовах, коли тиск у стовбурі 

свердловини нижчий за пластовий тиск, що створює всмоктування, 

необхідне для очищення перфораційних каналів та видалення частинок з 

подрібненої зони. Скін подрібненої зони моделюється за такими 

параметрами: товщина подрібненої зони та її проникність (kc) або 

проникність подрібненої зони до незміненого коефіцієнта проникності 

резервуара (kc/k). За допомогою технології PURE зазвичай може бути 

досягнуто співвідношення kc/k 0,8 до 1. 

Проведені нами теоретичні дослідження у програмному 

середовищі PipeSim компанії Schlumberger дають можливість оцінити 

вплив скін-ефекту на режим роботи свердловини. На графічній залежності 

(Рис. 2.) показано вплив скін-ефекту на дебіт газу та вибійний тиск. 
 

Рис. 2. Залежність вибійного тиску від дебіту газу для різних значень скін-

ефекту 
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В основі моделювання даних досліджень використано метод 

вузлового аналізу. Суть методу полягає в тому, що для визначення дебіту 

свердловини та вибійного тиску будують криву припливу та криву 

відпливу, перетин яких показує режим роботи свердловини. 

Аналіз графічної залежності (Рис. 2.) свідчить про те, що дебіт 

газу та вибійний тиск значно зростають із зменшенням скін-ефекту. Тому 

проведення методів інтенсифікації у видобувних свердловинах з метою 

зменшення скін-ефекту, як наслідок, призводить до збільшення дебіту, а 

це, в свою чергу, підвищує техніко-економічні показники. 
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Книга служить способом відображення і засобом формування 

суспільної та індивідуальної свідомості, засобом естетичного виховання, 

тому поняття якості видань є важливим чинником книгодрукування. У 

цьому контексті вирішення поставленої проблеми на сучасному етапі 

можливе шляхом удосконалення технології редакційно-видавничого 

процесу та розроблення засобів автоматизації додрукарських процесів 

підготовки видань [2]. 

Досягнення належної якості видавничо-поліграфічних процесів, 

орієнтованих на випуск друкованої продукції довільного призначення, в 

час динамічного поступу виробничих відносин, комп’ютеризації 

виробництва, активного впровадження інформаційних технологій, 

обмеження енергетичних запасів, набуває першочергового значення. 

Проблема полягає у відсутності на даний час механізму прогностичного 

оцінювання ефективності реалізації етапів, стадій чи окремих операцій 

видавничо-поліграфічного процесу, що унеможливлює апріорне 

забезпечення якості друкованої продукції. Постає завдання теоретичного 

обґрунтування і практичної реалізації моделей та інформаційних 

технологій прогнозування і забезпечення якості видавничо-поліграфічних 

процесів, що сприятиме отриманню продукції належного рівня. 
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Визначальні процедури оцінювання якості поліграфічної 

продукції здійснюються переважно на етапі друкування накладу та у 

процесі брошурувально-палітурних та оздоблювальних робіт. Зрозуміло, 

що використовувані методи, способи і засоби контролю дають належний 

результат, однак є недостатніми, оскільки, контроль здійснюється на 

завершальних етапах випуску друкованої продукції, у той же час 

відсутній механізм оцінювання результатів реалізації попередніх етапів - 

проектування та додрукарського підготування [1]. 

Інший аспект цієї проблеми полягає у відсутності на даний час 

засобів, які б уможливили прогностичне забезпечення якості видання на 

основі виявлення множини факторів та міри їх впливу на якісне 

завершення кожного з етапів книготворення. 

Множину вимог та правил, які стосуються показників якісного 

завершення процедур, неможливо задати лише числовими параметрами. 

Так, наприклад, достатньо велика кількість вимог у технологічних 

інструкціях зі складальних процесів носить словесно описовий характер. 

Набір таких мовних характеристик процесів, явищ чи предметів, прийнято 

називати лінгвістичними змінними, які є основою теорії нечітких множин. 

При цьому використовуються методи багатофакторного аналізу 

технологічного процесу випуску книжкових видань засобами 

інтелектуальних технологій. 

Ефективність видавничої діяльності, зокрема процесу 

проектування книжкових видань, в сучасних умовах могла б бути вищою, 

якщо б організація роботи видавця (редактора) спиралася на більш 

надійну наукову основу, насичену сучасними засобами теоретичного 

обґрунтування процесу формування та забезпечення якості 

додрукарського підготування публікацій. До неї з повним правом можна 

віднести інформаційну технологію прогностичного оцінювання якості 
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редакційно-видавничого процесу, реалізовану з використанням методів 

системного аналізу і засобів нечіткої логіки. 

Важливим також є методи прогностичного оцінювання якості 

видань з урахуванням сукупного впливу узагальнених критеріїв, таких, як 

структурованість видання, художнє оформлення, фарбовість, шрифтова 

гама, тип паперу, брошурувально-палітурні роботи та ін. [3]. 

Проблема забезпечення якістю залишається актуальною і на 

сьогодні до кінця не вирішеною. Побудована ієрархічна багаторівнева 

модель дослідження апріорі забезпечуватиме якість процесу і 

результуючого продукту – книжкових видань [1]. 

 

Рис. 1. Ієрархічна модель дослідження процесу формування якості 

книжкового видання 
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В останні роки бурхливого розвитку та застосування набули 

інформаційні технологій, у яких для визначення якості книги 

пропонується використовувати так званий інтегральний параметр, що 

враховує інформаційні компоненти. Оцінювання якості книжкових видань 

пропонованими способами стосується, в основному, конструкції книги, не 

оминаючи при цьому її інформаційної складової, що трактується як 

інформаційна компонента моделі оцінювання якості поліграфічної 

продукції. 

До основних системних компонент віднесено аналітичні, графічні 

та логічні моделі визначення якості поліграфічної продукції, семантичний 

словник предметної області та систему текстових опис її окремих 

фрагментів.  

Поліграфічне виробництво містить велику кількість 

різнопланових технологічних операцій та процедур, тому очевидною стає 

необхідність системного підходу до аналізу, дослідження та оцінювання 

складних об’єктів і явищ системи «книга-якість». 

З позицій системотехніки процес керування якістю книги можна 

розглядати як інформаційну технологію опрацювання даних, особливості 

яких визначаються специфікою поліграфічного виробництва. 

Таким чином, із наведених вище міркувань випливає, що книга є 

визначальним елементом складної системи створення інтелектуального 

продукту, покращення якості якого за всю багатовікову історію свого 

існування не втратило актуальності. Слідуючи методології сучасних 

інформаційних технологій, об’єктом дослідження служить процес 

створення книжкового видання, предметом якого виступають методи, 

моделі, фактори, засоби, що забезпечать отримання якісної друкованої 

продукції. 
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Recently, interest in solving practical problems of error correction of 

various types in draft Ukrainian-language electronic texts has increased. One of 

the main problems is the transfer of data from old documents to modern 

electronic databases. The transfer process is usually expensive because it is 

done manually and working with electronic and paper documents at the same 

time is not only inefficient but also very time consuming. This application will 

help to significantly increase the amount of work performed per unit of time 

without requiring additional worker effort. Thus, it will be possible to reduce 
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the cost of this work [2]. It will be optimal to create an application for 

improving the quality of recognition of Ukrainian-language documents. 

Evaluation of this technology gives a clear example of the 

effectiveness of its application. Let us take a look at the numbers. The average 

type speed is 200 characters per minute [1]. And the average number of 

characters in document is near 1000. That means worker will need at least 5 

minutes to process the document. But when using well optimized recognition 

tool, the time needed to process the document can`t be more than 30 seconds. 

Nevertheless, the average error of recognition is 5 %, that gives us 50 

characters worker will need to retype. It will take ¼ of minute (15 seconds), 

let`s add another 15 seconds to check the document again. In total that gives us 

1 minute, which means we can do that work 5 times faster now, without 

decreasing correctness.  

Since we make the work even easier, we don`t have to increase salary. 

Thereby, we can get 5 times amount of work done at the same amount of time. 

Thus, the amount of money spent for the same work can be reduced by 5 times. 

That is why the application can be considered more than profitable and 

definitely worth paying attention to it at the market. 
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Contemporary trends in the development of the energy sector reflect 

an increase in the share of the use of alternative energy sources. Thereafter, the 

increase in the share of startup projects in the market of alternative energy 

sources reflects the growing interest on behalf of investors. The main thrust of 

such startup projects is to automate the process of computing of energy 

generation produced by different power sources. Such calculations take into 

account many factors, and calculating the amount of potential energy is not an 

easy task and requires significant human time. Consequently, it is important to 

create a software product to automate the calculation process and provide the 

user with a user-friendly interface for entering all the necessary parameters. 

Nowadays, energy sources are divided into two types – traditional and 

alternative. Minerals such as oil, natural gas or coal are considered traditional. 

Despite the fact that our planet still has enough fossil fuels it is a matter of time 
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when even the richest deposits will run out. Therefore, searching for more 

innovative ways to obtain energy is becoming more relevant task every year. 

One of the types of alternative energy source is wind energy. People have 

managed to master this technology and now with the use of modern wind 

turbines, we produce a big quantity of energy. 

Based on 2019 statistics, the number of wind farms is increasing every 

year. Wind power now accounts for 15 % of EU electricity needs (up from 

14 % in 2018). And wind power increased by 15.2 GW in 2019, 31 % more 

than in 2018. The United Kingdom, with more wind power (2.4 GW), followed 

by Spain, Sweden, France and Germany, is among the leading countries in 

wind power generation [1]. 

The modern market for startups in the field of alternative energy 

sources is constantly developing and improving. More and more ideas come out 

every day. As the number of wind turbines worldwide continues to grow, 

startups are developing innovative solutions to increase efficiency and reduce 

the cost of wind power generation. A notable start-up company in the UK, Kite 

Power Systems, is developing commercial power plants operated by kites. 

Kites have advantages over wind turbines because they can fly and thus reach 

higher winds. The company also manufactures quiet and elegant wind turbines 

for private houses. 

One of the potential startup projects that might be offered is the 

automation of the process of computing of energy generation (of energy 

produced by the wind turbine). This project significantly simplifies the 

calculation process and provides an opportunity to calculate the amount of 

energy generated over a period of time under meteorological conditions (wind 

activity) and the base of energy characteristics of the wind turbine. There is 

also a map linking function that allows a user to access an area or a specific 

region in order to demonstrate the efficiency of the wind farm in the selected 

area. Data on wind activity, such as wind speed, direction and gusts, can be 
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found in the public domain on various sites and uploaded to the system 

database for further processing [2]. Also, the system has a database of 

characteristics of wind turbines, which is constantly updated with new models. 

The user is given the opportunity to choose a model from the proposed list. It is 

possible to estimate the efficiency of the wind power plant on the specified area 

based on the meteorological data that have been recorded in the region. After 

all the calculations, the program allows you to build graphs for visualization 

and better perception of the results. 

Another advantage of such a project is that additional software does 

not need to be installed. It’s a regular site that you can access from a 

smartphone. All calculations are carried out on the server-side, this makes it 

possible to speed up the calculation considerably and does not require the user 

to have almost no computational power. The only condition is a high-speed 

Internet connection. However, this is not a big problem nowadays in digital 

technology. 

Our world does not stand still, but constantly moving forward. New 

ideas for a better life emerge every day. There is no doubt that beyond 

alternative sources of energy is the future. The proposed system will also help 

to save precious time and simplify calculations considerably. 
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Кожного дня кількість інформаційних систем зростає з 

неймовірною швидкістю. Все більше компаній, а також організацій 

цікавляться розробками, власних інформаційних систем. Тому кожного 

дня глобальну мережу інтернет наповнюють як великі офісні компанії, так 

і звичайні користувачі цього ринку, які вирішили розробити щось для себе 

і для інших. Так, як для прикладу і весільні агенції, що в свою чергу 

прагнуть залучити більше клієнтів, а також вийти на новий рівень. Проте, 

більшість цих систем далекі від ідеалу, тому і надалі продовжується їхній 

невпинний розвиток і удосконалення. 

На теперішній час тенденція на створення інформаційних систем 

саме таких агентств підвищується, так як люди почали розуміти, що 

легше вибрати те, що вони хочуть і заплатити гроші, та в кінцевому 

результаті зекономити свій час, та отримати задоволення від усього 

процесу. А також, не хвилюватися через різні нюанси, які випливають під 

час планування, а отримати всю цю роботу вже зроблену професіоналами. 
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Зараз на ринку інформаційних систем є дуже велика кількість 

систем, які надають можливість загального ознайомлення з послугами. 

Також, вони надають можливість простого перегляду вмісту даної 

сторінки з усіма послугами, які може надати та чи інша весільна агенція. 

Проте, всі вони зосереджені лише на тому, щоб показати свої надані вже 

послуги. Більшість з них також надають можливість лише перегляду 

контактних даних, без любої змоги зв’язатися з ними. Існує лише 

можливість влаштувати персональну зустріч. Тому серед популярних та 

часто вживаних програмних продуктів немає такого, який орієнтований 

саме на допомогу при виборі. А тим більше, який зосереджений на 

конкретно наданій рекомендації щодо вподобань кожного користувача 

[2]. 

Дана система створюється з метою оптимізації процесу співпраці 

з клієнтом. Також полегшує процес надання рекомендацій. Головне 

призначення даної системи – спрощення процесу надання рекомендацій 

щодо організації весілля [1]. 

Дане рішення має досить високу ринкову цінність на сьогодні. 

Адже, весільна сфера на теперішній час розвивається досить швидкими 

темпами. Дана система надає можливість значного спрощення роботи для 

працівників даної сфери. З використання цієї системи виникне 

полегшення для працівників надання рекомендацій щодо організації 

весілля. Молоді пари будуть приходити вже з конкретно отриманими 

рекомендаціями щодо своїх вподобань. Все перераховане вище надає 

можливість оптимістично оцінити майбутнє пропонованої системи. Тому, 

це говорить про те, що якісно розроблений продукт буде мати попит серед 

сучасних споживачів на ринку інформаційних технологій. 

Також з розвитком діяльності ці сценарії будуть змінюватися 

відповідно до новинок, які виходитимуть на ринок, розвитку самого 

ринку, від сезону, а також від потреб споживачів. 
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Такі фактори як зростання затребуваності надання весільних 

послуг, стрімкий розвиток весільної сфери, а також постійне оновлення 

потреб користувачів, методів і засобів надання цих послуг, а також брак 

фахівців у даній галузі спричиняє нестачу ресурсів, переважно людських, 

для втілення нових ідей і проектів [2]. 

Узагальнюючи вище написане, можна зробити висновок, що 

розробка такої системи буде доцільною. Адже, основна категорія 

споживачів це особи, які потребують надання рекомендацій щодо послуг 

відповідно до їхніх вподобань, а також зосередження на конкретно 

наданій рекомендації. Саме це вважається конкурентною перевагою серед 

усіх інших існуючих інформаційних систем. А основні конкуренти – це 

системи весільних агентств, в яких надається лише перелік усіх можливо 

наданих послуг, а не власне надання рекомендацій згідно наведених 

вподобань. 

Метою даної статті є ознайомлення з розробкою інформаційної 

системи надання рекомендацій щодо організації весілля. 

Актуальність теми полягає в тому, що на сьогоднішній день все 

менше наречених мають бажання самостійно організовувати своє весілля і 

повністю займатися організаційними питаннями. Тому, ідея платити за 

усю координацію весілля для більшості може здатися справжньою мрією. 

Адже саме координатори, а також організатори весілля допомагають при 

розробленні порядку денного даного заходу, при цьому включаючи 

церемонію, а також декор, сам прийом та розваги. Для всіх присутніх на 

даному святі координатори створюють унікальні, а також незабутні 

враження. Є потреба, щоб створити систему, яка буде містити відповідні 

дані про роботу агентства. Її суть полягає в тому, щоб здійснювати 

контроль, а також координувати усю діяльність виконавців таких, як: 

операторів, флористів, тамаду, водіїв, музикантів і так далі, а також 
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слідкувати і за станом їх виконання. А у разі виникнення якихось 

непередбачуваних ситуацій попереджувати молодят. 

Тому створення інформаційної системи надання рекомендацій 

щодо організації весілля є актуальною задачею [1]. 

Контекстну діаграму показано на Рис. 1. Вона розроблена для 

інформаційної системи надання рекомендацій щодо організації весілля. 

Ця контекстна діаграма зображує основний процес роботи відповідної 

системи. Вона містить головний процес Отримати рекомендації щодо 

організації весілля, а також зовнішні сутності Користувач та 

Адміністратор. Користувач системи розпочавши роботу найперше 

здійснює реєстрацію у системі, в свою чергу передаючи деякі необхідні 

свої дані для подальшої обробки системою, а також для отримання 

відповідної інформації про успішну, або можливо неуспішну авторизацію. 

Користувач системи надає інформацію про свої вподобання та побажання, 

а також очікує на надання системою переліку послуг та індивідуальних 

пропозицій щодо вподобань. Користувач системи надсилає запит на 

консультацію та отримує відповідь. Користувач системи виконує вибір 

рекомендацій щодо наявних послуг та пропозицій і, у разі здійснення 

вибору, він отримує рекомендації. Адміністратор системи отримує запит 

на отримання консультації, та надсилає зворотну відповідь [2]. 
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Рис. 1. Контекстна діаграма інформаційної системи надання рекомендацій 

щодо організації весілля 
 

Після того, як контекстна діаграма побудована, треба здійснити 

деталізовану декомпозицію першого рівня (Рис. 2). В цьому випадку 

основним процесом вважається «Отримання рекомендацій щодо 

організації весілля». Складається цей основний процес з чотирьох 

основних підпроцесів (тобто модулів): 

• отримати обліковий запис; 

• опрацювати запит вподобань та побажань користувача; 

• здійснити пошук згідно вподобань користувача; 

• отримати рекомендації. 
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Рис. 2. Деталізована (декомпозиція 1 рівня) діаграма потоків даних 
 

«Отримати обліковий запис» – найперший процес, який 

відповідає за те, щоб користувач міг зареєструватись у системі. Після 

того, як користувач здійснює реєстрацію, йому приходить інформація про 

те, чи успішно чи не успішно пройшла дана авторизація. Після цього, 

користувач має можливість здійснювати перегляд послуг. Процес 

«Опрацювати запит вподобань та побажань користувача» відповідає за 

збір інформації про вподобані послуги серед можливих послуг, а також 

опрацьовує запит побажань користувача. Процес «Здійснити пошук згідно 

вподобань користувача» відповідає за здійснення пошуку послуг або 

пакетів послуг відповідно до наданих вподобань користувачів. Процес 

«Отримати рекомендації» відповідає вже за кінцевий етап. Він необхідний 

для того, аби визначити що саме подобається користувачу, які в нього 

власні побажання, та що він чекає отримати в результаті. Відповідно до 

всіх цих даних здійснюється пошук відповідних і найоптимальніших 

рекомендацій до тої чи іншої послуги, чи пакету послуг і надання їх у 

вигляді готової рекомендації користувачу. 
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Головна сторінка даної інформаційної системи «Mon Amour» 

містить загальну інформацію про весільну агенцію «Mon Amour». 

Користувач, зайшовши на даний інформаційний веб-застосунок, першим 

ділом, на головній сторінці бачить відео з роботами цієї агенції. На ньому 

також присутній слайдер з певною загальною інформацією, а також на 

хедері знаходяться навігація щодо переходу між усіма можливими 

сторінками. В правому верхньому куті можна побачити вхід і реєстрацію, 

а в лівому наведений номер телефону, а також пошта агенції. В лівому 

нижньому куті можна бачити прикріплену кнопку «вверх», яка при 

перегляді інформації донизу, надає можливість легкого повернення на 

головну сторінку (Рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Головна сторінка даної інформаційної системи 
 

Після того, як користувач добавив відповідні послуги до своїх 

вподобань, він може переглянути їх, а також натиснути на кнопку 

«Отримати рекомендації. Після того, як користувач натисне на «Отримати 

рекомендації» йому система надасть рекомендацію щодо організації 

весілля, у вигляді одного чи декількох відповідних пакетів послуг в 
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залежності до його вподобань. Нижче наведено приклад отриманої 

рекомендації. 
 

 

Рис. 4. Приклад отриманої рекомендації 
 

Основний висновок: інформаційна система «Mon Amour» слугує 

для надання рекомендацій весільним парам щодо організації їхнього 

весілля, дає можливість користувачам зосереджуватися на своїх 

вподобаннях, переглядаючи їх, та надає можливість отримувати 

консультацію, надіславши відповідне повідомлення у системі на пошту 

агенції. У статті була розкрита актуальність даної теми, а також 

спроектовано інформаційну систему надання рекомендацій щодо 

організації весілля. Розроблена система створена з метою оптимізації 

процесу співпраці з клієнтом, а також полегшує процес надання 

рекомендацій. А головне призначення даної системи – спрощення процесу 

надання рекомендацій щодо організації весілля. 
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У сучасному світі економічний̆ розвиток суспільства і його 

окремих суб’єктів залежить від багатьох аспектів, з яких важливе місце 

займає пошук та залучення фінансових ресурсів для розвитку 

інноваційних сфер економіки. Інноваційні способи отримання коштів за 

допомогою веб-сервісів створюють суттєву конкуренцію традиційним 

формам, таким як банківські кредити. Внаслідок глобалізації̈ і розвитку 

інформаційних технологій̆ були створені нові форми фінансування та 
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соціальні мережі, що базуються на участі громадськості. Власне 

розуміння, що самофінансування є досить актуальним способом пошуку 

таких ресурсів для власного розвитку виникає у сучасному суспільстві все 

частіше. Дана стаття містить дослідження потенціалу одного з таких 

інноваційних інструментів для пошуку фінансування – краудфандингу. 

Віртуальна мережа розширює межі розвитку суспільства. Розвиток і 

активне використання інформаційних технологій сприяє стрімкому 

поширенню цього поняття у різних сферах бізнесу. 

Дана стаття присвячена ознайомленню розвитку територіальних 

громад з використанням краудфандингової платформи. Краудфандинг 

створив шаленість у діловому співтоваристві та творчому секторі в 

наслідок його здатності гнучко і швидко збирати гроші, обминаючи 

традиційні джерела фінансування. Але він ще не набув такого широкого 

поширення серед місцевих органів влади. Адже, коли місцева влада 

співпрацює з платформами краудфандингу, жителі можуть користуватися 

можливістю, надаючи економічну підтримку конкретному проекту, таким 

чином стаючи учасниками, які приймають рішення та співфінансують 

ініціативи, що спрямовані на територіальний розвиток. 

Перш за все дамо визначення краудфандингу, це відносно нова 

форма збору коштів за допомогою Інтернету на конкретні ідеї чи проекти, 

що дозволяє будь-кому зробити невеликий внесок у конкретний бажаний 

проект. Платформи краудфандингу – це веб-сайти, що дозволяють 

публікувати свої проекти та отримувати зазвичай велику кількість 

невеликих внесків на їх розвиток [1]. Краудфандинг починає набирати 

свою силу у сфері фінансування локальних бізнесів і стартапів, що 

спрямовані на розвиток територіальних громад після вдалих реалізацій в 

галузі некомерційних соціальних та культурних проектів. Поширення 

краудфандингу посеред об’єднаних територіальних громад було тільки 

питанням часу. Завдяки співпраці органів місцевого самоврядування з 
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краудфандинговою платформою місцевим жителям надається можливість 

зробити свій внесок у розвиток тої чи іншої територіальної громади та 

зміцнення місцевої економіки таким чином стаючи учасниками, що 

приймають рішення та співфінансують ініціативи, спрямовані на 

територіальний розвиток [2]. 

Краудфандинг ще не набув такого широкого поширення серед 

територіальних громад. Це значною мірою зводиться до того, що громади 

справедливо обережні щодо нових дій, коли справа стосується 

поводження з грошима [1]. Однак значна частина цієї обережності 

випливає з плутанини щодо того, що саме є краудфандингом, як його 

можна використовувати в контексті місцевого самоврядування та як 

зважувати його ризики та вигоди. 

Дана інформаційна система розвитку територіальних громад з 

використанням краудфандингової платформи створюється з метою 

покращення розвитку саме територіальних громад. Головне призначення 

даної системи – можливість сприяти покращенню економіки та залучення 

громадян, а саме людей, які займаються своєю територією. 

Дана система розміщуватиметься в глобальній мережі інтернет, 

що надасть можливість простого її використання. 

Економічна доцільність розробки програмного продукту полягає 

в першу чергу у новизні та актуальтності даного продукту, адже на 

теперішній час на ринку немає великої кількості краудфандингових 

платформ. Це новітній метод фінансування різноманітних проектів, що не 

набув ще великої популярності в Україні, але поступово розвивається. 

Поки в Україні не існує жодної краудфандингової платформи, яка б 

зосереджувалася саме на розвитку об’єднаних територіальних громад. 

Так, як децентралізація проводилася не так давно, то більшість 

об’єднаних територіальних громад, в свою чергу, потребують фінансової 

підтримки для покращення свого економічного стану. 
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А в майбутньому місцевий краудфандинг буде залучати громадян 

розвивати свою територією та зв'язуватися з її бізнесом. Також органи 

місцевого самоврядування будуть використовувати даний продукт для 

прямого націлення на малий бізнес у своєму регіоні. Тому, все це 

говорить про те, що якісно розроблений продукт буде мати важливий 

внесок у покращення розвитку територіальних громад. 

Економічний розвиток суспільства, а також його окремих 

суб’єктів у сучасному світі залежить від досить багатьох таки аспектів, з 

яких пошук, а також залучення фінансових ресурсів займають важливе 

місце для розвитку саме інноваційних сфер економіки. Суттєву 

конкуренцію таким традиційним формам, як банківські кредити 

створюють інноваційні способи одержання коштів за рахунок веб-

сервісів. Власне через глобалізацію та розвиток інформаційних технологій 

були створені соціальні мережі нові форми фінансування, які базуються 

на громадській участі. На даний момент все частіше в сучасному 

суспільстві з’являється розуміння того, що актуальним способом для 

пошуку ресурсів саме для власного розвитку є самофінансування. 

Стрімкому поширенню у різних сферах бізнесу сприяє розвиток, а також 

активне використання саме інформаційних технологій. 

Згідно з вищенаписаним робимо висновок, що дана тема є 

актуальною та розробка такої системи є доцільною. Метою дослідження є 

створення інформаційної системи розвитку територіальних громад з 

використанням краудфандингової платформи, допомога підприємцям та 

бізнесу, що мають важливий територіальний вплив, знайти кошти, які 

потребують, пропонуючи місцевим жителям можливість зробити свій 

внесок у розвиток тої чи іншої територіальної громади та зміцнення 

місцевої економіки. Платформа хоче залучити якомога більше жителів 

територій до розвитку місцевої економіки, а також територіальних громад 

завдяки краудфандингу. 
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На Рис. 1. зображена контекстна діаграма, яка була розроблена 

для інформаційної системи розвитку територіальних громад з 

використанням краудфандингової платформи. Дана контекстна діаграма 

показує її взаємозв’язок з двома зовнішніми сутностями – автором 

проекту та доброчинцем. Автор проекту та доброчинець розпочавши 

роботу з системою спочатку реєструються у системі передаючи певні дані 

для подальшої обробки системою та очікує на інформацію про успішну чи 

неуспішну авторизацію. Автор проекту здійснює запит на додавання 

проекту вказавши усю необхідну інформацію про нього та очікує на 

відповідь системою щодо затвердження проекту. Доброчинець здійснює 

запит пошуку проектів, переглядає дані про проекти, у разі виникнення 

бажання підтримати чиюсь ідею, робить запит на вибір проекту. 

Отримавши відомості та реквізити проекту, доброчинець фінансує 

обраний проект. 

 
Рис. 1. Контекстна діаграма інформаційної системи розвитку 

територіальних громад з використанням краудфандингової платформи 
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Декомпозиція основного процесу контекстної діаграми буде 

наступним кроком. На Рис. 2. представлена DFD першого рівня. В 

подальшому важливим моментом буде збереження саме ієрархічної 

нумерації процесів. Варто врахувати те, що діаграми нижчого рівня 

будуть мати інформаційний зв'язок з компонентами діаграми вищого 

рівня. Тому нижче зображена декомпозиція контекстної діаграми першого 

рівня представляє такі процеси: отримати обліковий запис, опрацювати 

запит пошуку проектів, додати чи обрати проект, здійснити фінансування 

проекту. 
 

 

Рис. 2. Деталізована діаграма потоків даних 
 

Перший процес «Отримати обліковий запис» відповідає за 

можливість авторизації автором проекту та доброчинцем у системі. Після 

реєстрації користувачу приходить інформація про успішну чи неуспішну 

авторизацію. Далі користувач має можливість здійснювати запит пошуку 

проектів. Процес «Опрацювати запит пошуку проектів» представляє 

собою процес, який шукає проекти у системі відповідно до вказаних 

вимог користувача та певними заданими фільтрами чи категоріями. Отже, 

даний процес надає користувачу перелік усіх проектів згідно запитів. 

Процес «Додати чи обрати проект» в залежності до ролі користувача, у 
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випадку користувача, що являє собою автора проекту дозволяє здійснити 

запит на затвердження проекту, та у разі користувача, що являє собою 

доброчинця отримує відомості та реквізити проекту. У процесі 

«Здійснити фінансування обраного проекту» доброчинець має змогу 

профінансувати обраний ним проект. 

На головній сторінці даного веб-додатку «InCrowd» знаходиться 

загальна інформація про краудфандингову платформу, яка зосереджена на 

розвитку територіальних громад (Рис. 3). Першим ділом користувач 

бачить слайдер на якому розміщені декілька проектів з короткою 

інформацією та можливість переглянути детальніше. На закріпленому 

хедері міститься перехід між головними сторінками веб-застосунка 

такими, як «Про нас», «Подати проект» та «Фондувати». У правому 

верхньому куті знаходиться «Вхід» та «Реєстрація». Так у лівому 

нижньому куті користувач бачить закріплену кнопку «вверх», за рахунок 

якої користувач легко може перейти на початок сторінки. 
 

 

Рис. 3. Вигляд головної сторінки 
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Вкладка «Подати проект» являє собою сторінку, на якій автор 

проекту може подати свій проект на розгляд, заповнивши усі 

запропоновані поля включаючи назву проекту, назву ОТГ, вплив на яку 

здійснює даний проект, бюджет, тривалість збору коштів, команду 

проекту, короткий та детальний опис, ціль та мету проекту, а також 

категорії (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Вигляд сторінки «Подати проект» 
 

Список проектів зображено на Рис. 5. Біля кожного проекту окрім 

його назви та короткого опису знаходиться ряд іконок. Серед них 

присутні «палець вверх» та «палець вниз», вони слугують громадською 

оцінкою щодо важливості, потрібності та актуальності проекту. 

Натиснути на ці кнопки може лише авторизований користувач. Така ж 

сама ситуація з кнопкою «зберегти», вона слугує для добавляння проектів 

до сторінки збережені та є потрібною у випадку, якщо користувача 

зацікавив певний проект, але присутні також роздуми щодо доцільності. 
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Рис. 5. Вигляд сторінки «Фондувати» 
 

Користувач виконавши дію «фондувати» переходить на форму 

для подання внеску попередньо ознайомившись з умовами даної 

краудфандингової платформи (Рис. 5). 

Основний висновок: інформаційна система «InCrowd» забезпечує 

функціонування, яке дає змогу сприяти покращенню розвитку 

територіальних громад, залучення громадськості, а також фінансово 

підтримувати авторів проектів, проекти яких мають неабиякий 

позитивний вплив на розвиток ОТГ.  

У статті була розкрита актуальність даної теми, а також 

спроектовано інформаційну систему інформаційна система розвитку 

територіальних громад з використанням краудфандингової платформи. В 

майбутньому місцевий краудфандинг буде залучати громадян розвивати 

свою територією та зв'язуватися з її бізнесом. Також органи місцевого 

самоврядування будуть використовувати даний продукт для прямого 

націлення на малий бізнес у своєму регіоні. 
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MicroPython – версія мови програмування Python (версії 3), яка 

імплементує базовий набір функцій стандартної бібліотеки спеціально 

оптимізованої під використання мікроконтролерів і в середовищах з 

обмеженими ресурсами. Мінімальними вимогами до апаратного 

забезпечення є 256 КБ ПЗП та 16 КБ ОЗП. Особливістю є 

кросплатформеність коду – фрагменти коду можуть застосовуватися на 

різних платформах без зміни коду [1]. 

Як і «звичайний»  Python, MicroPython можна використовувати в 

режимі інтерпретації – через командний інтерпретатор запущений 

безпосередньо на самому контроллері. Для взаємодії з апаратним 

забезпеченням – як наприклад, з аналогновими та цифровими 
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виходами/входами – MicroPython надає ряд функцій предствалених 

бібліотекою machine. Нижче представлено фрагмент коду для виконання 

базових операцій з цифровим виводом. 
 

 

Рис. 1. Приклад роботи з цифровим виводом 

 

На данний момент, найпоширеніша сфера використання 

MicroPython – це сфера IoT пристроїв, де завдяки перевагам Python 

досягається швидка реалізація поставленого завдання. Дана реалізація 

може застосовуватися на великій кількості плат-мікроконтролерів, проте 

офіційними є підтримка ESP 8266/32, pyboard, WiPy/CC3200 [2]. 

Розглянемо узагальнений приклад роботи з платою ESP 8266. Для 

виконання під’єднання до точки доступу Wi-Fi, необхідно використати 

методи стандартної бібліотеки network; в загальному, код реалізації 

доступу буде наступний: 
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Рис. 2. Код доступу до Wi-Fi 
 

Слід зазначити, що програмний код є досить читаємим і 

компактним в порівнянні з аналогічним кодом на С. 

Поєднавши «класичний» режим інтерпретації Python через 

командну строку та веб-інтерфейс, розробники MicroPython створили так 

званий WebREPL (web browser interactive prompt), який дозволяє 

виконувати інтерпретацію вхідних команд мікроконтролером через 

WebSocket в локальній мережі. Для роботи в цьому режимі, необхідно 

завантажити програму-клієнт та здійснити конфігурацію відповідно до 

виконуваних робіт. 

Таким чином, дана реалізація мови програмування Python є 

чудовою альтернативою для швидкої розробки чи протипування проектів 

на базі популярних мікроконтроллерів; серед переваг – змістовна 

документація, власне, швидкість розробки та широка підтримка різного 

роду пристроїв; серед основних недоліків – невелика швидкість та високі 

вимоги до апаратного забезпечення (порівняно з аналогічними для С). 
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Almost every 3D object today consist of several thousand triangles. 

Some can take up to million of them. All this is done by hand, of course, 

modern 3D modeling tools automate many processes of it, and it’s not as 

painful as was 15 years ago, but still it requires immense amount of time [2]. 

And to make it worse such models doesn’t work for game engines because they 

are too expensive to render. This requires modelers for games make same 

model couple of times for different resolutions and different hardware settings 

with lower and lower triangle count. This process is called – retopology [1], 

and can take up 50-70 % of modeling time, depending on model quality. 

3D modelers don’t need to model by hand at all. Everything is handled 

by mathematical formulas. And need for retopology is no more, because it is 
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indifferent for mathematical function what numbers to sample, it takes same 

amount of time up close and far away [3]. By clever use of different 

combinations of formulas, smooth functions, blend methods and boolean 

operations modelers can build 3D objects with vary complexity and size and 

don’t waste time for optimizing it to every piece of hardware, therefore saving 

money for game studios. 

In summary, Ray Marching method of creating 3D geometry is very 

fast comparing to traditional way of rendering. It requires some math 

knowledge, because is built around functions. It frees artist of need to do same 

work over and over just for optimization sake, and gives much more variety in 

creating impossible geometry like clouds, fractals, or even 4D objects, which 

required a lot of time spending on workarounds, because they aren’t possible to 

create with just triangles. 

It would be effective to build tool, which allow to create 3D model 

simple and fast with use of hundreds of built in SDF functions, or with custom 

written. 
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Кількість благодійних фондів зростає з кожним роком. На 

сьогоднішній день в Україні налічується близько 20 000 благодійних 

організацій. Волонтерські й благодійні організації відіграють вагому роль 

в акумуляції фінансових і людських ресурсів, спрямованих на допомогу 

соціально незахищених верств населення, військовослужбовцям ЗСУ, 

учасникам АТО, переселенцям та іншим постраждалим внаслідок 

збройного конфлікту. Події 2014 року мобілізували громадян на допомогу 

військовим у зоні АТО, пораненим, а також мирному населенню, яке 

постраждало внаслідок військового конфлікту на Сході країни. Це суттєво 

вплинуло на зміну місця України у рейтингу World Giving Index – 

щорічному дослідженні благодійності у світі, яке проводить Charities Aid 

Foundation (CAF) з позначки 103 у 2014 році до 89 позиції у 2015 році [1]. 

Для отримувачів фінансової допомоги і також для благодійників, 

які наповнюють благодійні фонди ресурсами є важливим застосування 

сучасних засобів електронного обліку операцій витрат та надходження 
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фінансів. Дана інформаційна система спрощує, виділення коштів для тих, 

хто їх потребує.  

У кожній розвиненій державі є організації, що виконують різні 

функції, не пов’язані з комерційною діяльністю. Мета, яку ставлять перед 

собою такі організації, – це не отримання прибутку, а допомога, як 

правило, малозабезпеченим верствам населення. Вони займаються 

розвитком спорту, куль-тури, благодійництвом, політикою тощо. 

Неприбуткові організації – це самостійні господарюючі суб’єкти, 

що мають права юридичних осіб та здійснюють діяльність, передбачену 

статутними документами, мають печатку, самостійний баланс, поточні 

рахунки в установах банків. Характерна риса неприбуткових організацій 

полягає в тому, що, згідно з Законом України від 7.03.91 р. № 887-ХІІ 

«Про підприємства в Україні», діяльність неприбуткових організацій, на 

відміну від підприємств, що здійснюють будь-які види господарської 

діяльності з метою отримання прибутку, спрямована на неприбуткове 

ведення господарської діяльності та не є підприємницькою діяльністю [2]. 

Детальніше розглянемо діяльність благодійних організацій. 

Здійснення благодійної діяльності на території України регулюється 

Законом про благодійництво. Організаційно-правові форми благодійних 

організацій визначено в ст.6 Закону про благодійництво. 

Перед тим, як розпочати свою благодійну діяльність, організація 

повинна набути статусу юридичної особи. Отримавши свідоцтво про 

державну реєстрацію, благодійна організація, як будь-який суб’єкт 

господарювання, зобов’язана зареєструватися в органах ДПС за її 

місцезнаходженням. для цього в місячний строк їй необхідно подати 

реєстраційну заяву за формою 1-РН для включення до Реєстру 

неприбуткових організацій та установ, звільнених від оподаткування, та 

визначення структури ознаки неприбуткової організації. Благодійним 

організаціям присвоєно код неприбутковості 0005. 
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Однак необхідно пам’ятати, якщо: 

− благодійна організація бере будь-яку участь у виборах або 

рекламуванні політичної партії чи окремої фізичної особи на виборні 

посади; 

− надходження або активи благодійної організації використовуються для 

отримання вигод або переваг будь-якою фізичною чи юридичною особою, 

крім отримання вигод належними набувачами благодійної допомоги, то 

така організація, згідно з Декретом КМУ, незважаючи на її реєстрацію як 

благодійної організації, не буде вважатися такою. 

Благодійні організації можуть не реєструватися як платники ПДВ, 

якщо вони не здійснюють діяльність, результати якої підлягають 

оподаткуванню цим податком. Статтею 5 Закону про ПДВ визначено 

перелік операцій, звільнених від оподаткування. Під безоплатною 

передачею слід розуміти надання товарів (робіт, послуг) набувачам 

благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших 

видів компенсацій благодійній організації такими отримувачами або 

іншими особами, пов’язаними з ними. Порушення цього правила 

прирівнюється до навмисного ухиляння від оподаткування. Надання 

благодійної допомоги (безоплатна передача товарів (робіт, послуг)) 

благодійним організаціям з метою використання цієї допомоги у 

благодійницьких цілях, а також операції з безоплатної передачі таких 

товарів (робіт, послуг) набувачам благодійної допомоги звільняються від 

оподаткування ПДВ. 

Не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання 

благодійної допомоги у вигляді товарів (робіт, послуг), оподатковуваних 

акцизним збором, цінних паперів, нематеріальних активів та товарів 

(робіт, послуг), призначених для використання у підприємницькій 

діяльності, перелік яких визначається КМУ. 
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Відповідно до ст. 19 Закону про благодійництво, джерелами 

формування коштів та майна благодійної організації є: 

− внески засновників та інших благодійників; 

− благодійні внески та пожертвування, що мають цільовий характер 

(благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в 

грошовій та натуральній формі; 

− надходження від проведення благодійних кам-паній зі збору 

благодійних пожертвувань, благо-дійних масових заходів, благодійних 

лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які 

надійшли від благодійників; 

− доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від 

підприємств (організацій), що перебувають у власності благодійної 

організації; 

− інші джерела, не заборонені законодавством України. 

В нашій країні успішно функціонує чимала кількість благодійних 

фондів. Тому було здійснено порівняння відомих інформаційних систем 

діяльності благодійних фондів. На даний час в Україна є багато 

благодійних фондів.  

Найвідоміші з них це:  

• «Українська біржа благодійності» (УББ); 

• «Клуб добродіїв»; 

• «Запорука»; 

• «Кожен може». 

1.4.1 «Українська біржа благодійності» (УББ) 

Даний благодійний фонд є першою в Україні незалежною 

соціальною інфраструктурою онлайн-благодійності. Організація є онлайн-

сервісом, що допомагає у здійсненні доброчинної допомоги 

благодійникам та її отриманні для потребуючих. 



70 

Сайт благодійного фонду «УББ» насичений різноманітними 

функціями та інформацією. 

На головній сторінці сайту ми бачимо, що є декілька розділів. 

Головна сторінка зображена на рис. 1.1. Зокрема, ще є такі вкладки: 

проекти, як допомогти, оператори входу, спецпроекти, благодійність за 

допомогою SMS, загальна інформація про БО, інформація про те, що вже 

пророблено. 

На даному сайті можна здійснити реєстрацію. Також є хороша 

система пошуку. 

Можна побачити підрозділи, тобто в якій сфері можна здійснити 

благодійність: 

• Help UA; 

• Як вдома; 

• Здоров’я; 

• Екологія та тварини; 

• Освіта; 

• Наше місто; 

• Культура та спорт. 

Також на даному сайті є гаряча клавіша , що пропонує допомогти 

організації – «Допомогти нам». Зображено на рис. 1.2. 



71 

 

Рис. 1.1. Головна сторінка сайту БФ «УББ» 
 

 

Рис. 1.2. Розділ «Допомогти нам» 
 

1.4.2 «Клуб добродіїв» 

«Клубу Добродіїв» спрямований на освіту. Команда мотивує 

дітей до розширення світогляду і пізнання та впроваджує освітні 

програми. Основною ідеєю фонду є спрямування на розширення науково-

освітніх навичок сиріт на противагу простому співчуттю. Шляхом аналізу 

та виділення основних нагальних потреб, організація створює і 
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організовує освітні програми, які розкривають їхній потенціал, 

розвивають таланти, допомагають адаптуватися в суспільстві, щоб 

отримати шанс на успіх.  

Сайт благодійного фонду «Клуб добродіїв» можна знайти за 

такою адресою – https://dobrodiy.club. Переглядаючи даний сайт можна 

побачити, що тут, як і в усіх інших є декілька основних розділів. Головна 

сторінка сайту БФ «Клуб добродіїв» зображена на рис. 1.3. 

Як можна побачити на сайті БФ «Клуб добродіїв» не можна 

здійснити реєстрацію. Є гаряча клавіша «Допомогти». Після натискання 

даної клавіші здійснюється перехід на сторінку, де можна вибрати як 

допомогти та потрібно вказати свої персональні дані.  
 

 

Рис. 1.3. Головна сторінка сайту БФ «Клуб добродіїв» 
 

1.4.3 Благодійний фонд «Запорука»  

Благодійний фонд «Запорука» засновано у 2008 році. Працює в 

Києві та у Львові. 

Місія – ми поруч з тими, хто потребує, бо віримо у добро і 

керуємося трьома цінностями: людяність, чесність, ефективність.  

Щоб перейти на сайт благодійного фонду «Повір у себе» потрібно 

ввести таку інтернет-адресу – http://www.zaporuka.org.ua/. Головну 

https://dobrodiy.club/
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сторінку сайту можна побачити на рис. 1.4. На сайті є такі основні 

розділи: 

• про нас; 

• проєкти; 

• новини; 

• звіти; 

• ми вдячні; 

• контакти. 
 

 

Рис. 1.4. Головна сторінка сайту БФ «Запорука» 
 

Можна побачити, що на даному сайті є можливість вибору мови, 

на якій буде працювати сайт. Також присутня форма реєстрації за 

допомогою Facebook та за допомогою e-mail адреси та гаряча клавіша 

«Благодійна крамниця». Тут можна придбати деякі речі, а гроші які 

отримає благодійний фонд за цей товар підуть на благодійність. Такого 

розділу в мене в програмі немає. Зображено на рис. 1.5. 
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Рис. 1.5 Розділ «Благодійна крамниця» 
 

1.4.4. Благодійний фонд «Кожен може» 
 

Під час заснування БФ «Кожен Може» в 2013 році, його 

діяльність позиціонувалась як волонтерська спільнота. Як міжнародний 

благодійний фонд «Кожен може» було зареєстровано у вересні 2014. 

Місією є розвиток культури та освіта, підтримка потребуючих людей та 

створення толерантного соціуму, пробудження емпатії.  

Головну сторінку сайту БФ «Кожен може» можна побачити на 

рис. 1.6. На сайті благодійного фонду «Кожен може» можна побачити такі 

основні розділи: 

• допомогти зараз; 

• проекти; 

• ми вже допомогли; 

• звіти; 

• про нас. 
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Рис. 1.6. Головна сторінка сайту БФ «Кожен може» 
 

Можна побачити, що є посилання на сторінки в соціальних 

мережах, таких як YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Внизу головної 

сторінки можна побачити кнопку «Допомогти зараз!», тобто можна 

зробити благодійний внесок. Даний розділ можна побачити на рис. 1.7. 
 

 

Рис. 1.7. Розділ «Допомогти зараз» 
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Для створення програмного забезпечення, що б спростило роботу 

благодійного фонду та покрило всі його запити необхідно перш за все 

провести аналіз потреб, після чого виокремити болючі точки майбутніх 

користувачів, відмежувати першочергово-необхідні функції, від тих, що 

можуть реалізовуватись в наступних версіях продукту. Однією з 

першочергових задач є створення зручної та зрозумілої системи 

логування, адже організація має справу з фінансовим обігом. Після чого 

реалізувати функцію менеджменту профілів та інформації про 

користувачів, що включають в себе працівників, благодійників і т.д. Не 

менш важливим, а навіть ключовим фактором є менеджмент матеріальних 

ресурсів, які наявні в системі, надходять і списуються з її допомогою. 

Проектування і реалізація цих функцій закладається в загальну схему 

проектування та розробку програмного продукту для благодійного фонду.  

Підсумовуючи, можна зазначити, що має бути здійснено аналіз 

потреб користувача: визначення його больових точок, критичного та 

другорядного функціоналу та формулювання вимог до системи; 

проектування системи благодійного фонду: проектування дружнього 

інтерфейсу, БД та проектування структури взаємодії інформаційних 

потоків; виконання технічної реалізації включає в себе: створення та 

наповнення БД, розробка програмного продукту по дизайну та тестування 

створеного програмного продукту; заключною частиною, можна вважати: 

створення інструкцій для адміністратора та користувачів, технічну 

підтримку створеної системи. Побудоване в ході робіт дерево цілей 

наведено нижче на рис. 1.8. 
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Рис. 1.8. Дерево цілей 
 

Необхідно зазначити, що також було виділено такі якісні критерії 

для створюваної системи, як:  

• достовірність (відповідає за роботу системи суто з коректними 

даними); 

• точність (відповідає за роботу системи суто з актуальною/оновленою 

інформацією); 
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• якість (відповідає за надійність та достовірність інформації, яка 

отримується та опрацьовується системою); 

• продуктивність (відповідає за ефективність роботи створюваної 

системи, її швидкість); 

• відповідність (відповідає за відповідність створеної системи тим 

запитам роботи, які на неї поклав користувач). 

Ієрархія процесів (або функціональна діаграма декомпозиції) 

забезпечує графічний вигляд функцій системи та допомагає розкласти їх 

на дерево підпроцесів. Це зображення ходу декомпозиції складних 

процесів на детальні етапи або процеси нижчого рівня. Компоненти цих 

процесів вищого рівня абстрагування розташовані в ієрархічному 

форматі, розробленому в результаті декомпозиції кожного процесу на 

набір процесів нижчого рівня, які знову розкладаються далі. Бізнес-процес 

можна визначити як низку завдань, для отримання певного результату 

необхідні певні введення для запуску процесу або його ряду завдань.  

Важливим етапом робіт стала оцінка пріоритетності задач, що 

будуть виконані під час створення, проектування та реалізації системи. 

Створена ієрархія процесів наведена на рис. 1.9.  
 

 

Рис. 1.9. Ієрархія задач  
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В результаті роботи над статтею було ознайомлено з 

благодійними фондами України та їхньою роботою Дана робота 

присвячена для полегшення роботи супроводу діяльності благодійного 

фонду. Для отримувачів фінансової допомоги і також для благодійників, 

які наповнюють благодійні фонди ресурсами є важливим застосування 

сучасних засобів електронного обліку операцій витрат та надходження 

фінансів. Дана інформаційна система спрощує, виділення коштів для тих, 

хто їх потребує. 
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