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АНАЛІЗ ІНТЕРАКТИВНИХ WEB-СЕРВІСІВ ДЛЯ ПОШУКУ ДОМАШНІХ ТВАРИН 

 

Щодня десятки людей втрачають і знаходять домашніх улюбленців. Як правило, загублена тварина для її 

власника має набагато вищу цінність, ніж для іншої людини. Швидкий і зручний пошук та повернення 

знайдених/загублених домашніх тварин на сьогоднішній день дуже важливий. 

Ми можемо гратися на вулиця і раптово натрапити на загублену домашню тварину. На даний час у кожного із 

нас є мобільний телефон з доступом до інтернету. Таким чином ми можемо сфотографувати загублену тварину і 

створити оголошення. За допомогою веб-сервісу створити оголошення дуже зручно и швидко. 

Щоб зрозуміти яким повинен бути веб-сервіс потрібно проаналізувати його аналоги. На сьогоднішній день їх 

налічується велика кількість, переглянувши їх я зміг відібрати декілька. Розглянемо детальніше кожний. 

Всеукраїнське онлайн бюро-знахідок “Верни” – перевагами цього сервісу є те, що він має фільтр по регіонам, 

для створення об’яви не потрібно реєструватись та пошук по об’явам. Недоліками сервісу є те, що він не підтримує 

локалізацію інших мов, в об’явах немає карти на якій відображається місце знахідки/пропажі також сервіс немає 

фільтра по іншим критеріям об’яви. 

Інформаційно пошуковий портал “Бюро находок” – сервіс має статистику по об’явам, пошук по об’явам та 

фільтр по містам. Особливість цього сервісу є те, що він має VIP об’яви завдяки яким користувачі можуть 

розмістити свої об’яви на головній сторінці і тим самим збільшити шанси знайти свою домашню тварину. 

Недоліками сервісу є те, що у нього застарілий дизайн і фільтр по містам не дуже зручний. 

Єдина Національна Служба “Бюро знахідок” – переваги сервісу в тому, що він має розширений пошук по 

об’явам, який допомагає користувачам швидко і зручно знайти свою домашню тварину. Також він має сортування 

за різними критеріями. Недоліки сервісу в тому, що перелік об’яв не дуже зручний для користувача і не має 

локалізацію для інших мов. 

LUCKFIND – переваги сервісу в тому, що він має сучасний дизайн, локалізацію трьома мовами, пошук по 

об’ява, відображає місце знахідки/пропажі на карті, розроблений на сучасній мові програмування AngularJS. 

Недоліки його в тому, що він не має фільтрів, меню розміщено тільки внизу сторінки та авторизацію яку важко 

знайти. Для того, щоб зробити якісь висновки потрібно порівняти їх на функціональні можливості (табл. 1): 

 

Таблиця 1.–  Функціональні можливості 

Назва 

Бюро 

знахідок 

“Верни” 

ІПП 

“Бюро 

находок” 

ЄНС 

“Бюро 

находок” 

LUCKFIND 

Електронний 

вхід/вихід 
- - + + 

Пошук + + + + 

Фільтр + - + - 

Служба 

підтримки 
- + + + 

Відображення 

місця втрати та 

знахідки на 

карті 

- - - + 

Адміністративні 

функції 
- + - + 

Мобільна версія 

сайту 
+ - - + 

Локалізація - - - + 

“-” – функціонал не реалізовано; “+” – функціонал реалізовано. 

 

Переглянувши список аналогів веб-сервісів бюро знахідок можна зробити висновки, що майже всі веб-сервіси 

однотипні і тільки одна відрізняється від інших і це “LUCKFIND”. Таким чином можна зробити висновок, що наш 

сервіс повинен мати такі функціональні можливості: 

 Фільтр за різними критеріями; 

 Електронний вхід/вихід; 

 Відображення місця втрати та знахідки на карті; 

 Модерація оголошень; 

 Локалізація; 

 Пошук. 

Для успішної роботи на ринку послуг з пошуку тварин саме ці вдосконалення приведуть до успіху. 


