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АНОТАЦІЯ 

 

В даній дипломній роботі розробляється інформаційна система 

управління проектами з вбудованою системою логічної інтеграції та 

очищення даних. 

Мета роботи – проектування та побудова інформаційної системи 

управління проектами з вбудованою системою логічної інтеграції та 

очищення даних. Особливістю даної системи є можливість будувати процеси 

за допомогою методології OKR, а також можливість встановлювати 

динамічні зв’язки між об’єктами. В інформаційній системі реалізований 

захист від несанкціонованого доступу та здійснено розмежування 

повноважень різних категорій користувачів.  

Для розробки інформаційної системи використані СУБД PostgreSQL та 

Neo4j, а також мова програмування JavaScript (фреймворк Express). 

Клієнтська частина реалізована за допомогою фреймворка Vue JS.  

Результатом дипломної роботи є інформаційна система управління 

проектами, яка дозволяє користувачам ефективно планувати розподіл 

ресурсів, підвищувати якість комунікації між підрозділами, зв’язувати цілі 

бізнесу з цілями співробітників і, як наслідок, покращувати процеси 

управління проектами.   



ABSTRACT 

 

In this graduate work, a project management information system with a 

built-in system of data logical integration and purification is developed. 

The purpose of the work is to design and build a project management 

information system with a built-in system of logical integration and data 

purification. A feature of this system is the ability to build processes using the 

OKR methodology, as well as the ability to establish dynamic relationships 

between objects. The information system provides protection against unauthorized 

access and differentiates the powers of different categories of users. 

PostgreSQL and Neo4j databases, as well as JavaScript programming 

language (Express framework) were used to develop the information system. The 

client part is implemented using the Vue JS framework. 

The thesis results in a project management information system that allows 

users to effectively plan the allocation of resources, improve the quality of 

communication between departments, link business goals to employee goals and, 

as a result, improve project management processes.  



АННОТАЦИЯ 

 

В данной дипломной работе разрабатывается информационная система 

управления проектами со встроенной системой логической интеграции и 

очистки данных. 

Цель работы – проектирование и построение информационной системы 

управления проектами со встроенной системой логической интеграции и 

очистки данных. Особенностью данной системы является возможность 

строить процессы с помощью методологии OKR, а также возможность 

устанавливать динамические связи между объектами. В информационной 

системе реализована защита от несанкционированного доступа и 

осуществлено разграничение полномочий различных категорий 

пользователей. 

Для разработки информационной системы использованы СУБД 

PostgreSQL и Neo4j, а также язык программирования JavaScript (фреймворк 

Express). Клиентская часть реализована с помощью фреймворка Vue JS. 

Результатом работы является информационная система управления 

проектами, которая позволяет пользователям эффективно планировать 

распределение ресурсов, повышать качество коммуникации между 

подразделениями, связывать цели бизнеса с целями сотрудников и, как 

следствие, улучшать процессы управления проектами. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

ПрО – предметна область. 

AJAX – Asynchronous JavaScript аnd XML. 

API (Application Program Interface) – прикладний програмний інтерфейс. 

JWT – JSON Web Token. 

ORM (Object-Relational Mapping) – об’єктно-реляційне відображення. 

SPA (Single Page Application) – односторінковий застосунок. 
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ВСТУП 

 

На сьогоднішній день з підвищенням темпів промисловості та 

зростанням вибагливості ринку все важливішу роль в процесах виробництва 

товарів та надання послуг займає управлінська сфера. Проекти стають 

масштабнішими і такими, що потребують більшого професіоналізму в 

управлінні. В той самий час діяльність менеджерів, пов’язаних з виконанням 

проектів, вимагає спеціальних навичок, організаційної структури та 

інструментів. 

Завдання управління проектами – досягти встановлених цілей за 

показниками обсягів, часу, витрат та якості. Основні цілі проекту 

досягаються за допомогою певних процесів управління. І одне з головних 

завдань сучасних систем управління проектами полягає у   забезпеченні 

планування, аналізу і управління всіма етапами проекту, пов'язавши ресурси і 

завдання зі стратегією бізнесу і бізнес-цілей. 

Порівнюючи між собою існуючі системи управління проектами можна 

легко дійти висновку, що більшість з них надмірно великі, створюють багато 

проблем під час налаштування  і мають заплутаний та не завжди інтуїтивний 

інтерфейс. Саме тому для пересічного представника проектного 

менеджменту іноді буває доволі складно якісно побудувати у них зручні 

процеси розробки продуктів. 

Така система повинна: 

1) підтримувати механізм побудови розгалужених зв’язків між цілями, 

ключовими результатами та задачами; 

2) надати користувачам можливість створювати корпоративні та 

особисті цілі та вимірювати їх кількісно за допомогою ключових результатів; 

3) спростити процес відстеження навантаження на співробітників; 

4) надати користувачам можливість створювати команди 

співробітників та призначати їм задачі. 



 8 

Крім того, в таких системах є необхідність встановлювати багатомірні 

зв'язки між сутностями та побудову складних багаторівневих ієрархій. 

Звісно, більшість понять предметної області можна розкласти у реляційну 

модель даних, але під час побудови зв’язків між ними з’являється проблеми. 

Стандартні методи виявляються доволі неефективними, так як структура 

бази даних буде ставати дедалі складнішою з кожною появою нового типу 

зв’язків між сутностями. Одним з рішень проблем такого типу є застосування 

інших моделей даних для зв’язування об’єктів одне з одним. У якості 

прикладу можна обрати графову модель даних. Якщо умовно прийняти  

вершини графа за об’єкти, то усі зв’язки можна представити у вигляді ребер 

графа між його вершинами. Такий підхід значно спрощує процес побудови 

ієрархічних структур та дозволяє гнучко маніпулювати зв’язками не 

змінюючи при цьому структуру бази даних. 

Отже, метою даного проекту є проектування та побудова 

інформаційної системи управління проектами з вбудованою системою 

логічної інтеграції та очищення даних. Для досягнення цієї мети необхідно 

вирішити наступні завдання: 

1) проаналізувати процеси управління проектами та існуючі системи 

їх автоматизації; 

2) визначити існуючі проблеми управління проектами та можливі 

способи їх вирішення; 

3) вибрати архітектуру системи і засоби реалізації; 

4) побудувати систему, яка дасть змогу особам, залученим  до 

управління проектами  контролювати процеси всередині компанії; 

5) забезпечити захист системи від несанкціонованого доступу і 

запровадити розмежування доступу з боку різних категорій користувачів. 
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ВИСНОВОК 

 

В ході виконання дипломної роботи створено робочу систему 

управління проектами з вбудованою підсистемою логічної інтеграції та 

очищення даних. Для цього проведений огляд існуючих систем управління 

проектами та проаналізовані їх основні недоліки. Виходячи з проблем 

систем, представлених на ринку, зроблений висновок про доцільність 

виконання даного проекту з метою вирішення виявлених проблем.  При 

створенні системи використані принципи і методи структурування 

предметної області на основі  онтологічного підходу.  Так як стандартні 

методи побудови багатовимірних зв'язків між сутностями   та створення 

складних багаторівневих ієрархій виявилися неефективними, вирішено взяти 

до використання графову модель даних для спрощення процесу побудови 

зв’язків між сутностями предметної області. Шляхом аналізу особливостей 

побудованої онтології була виведена модель інформаційної системи, у якій 

основні сутності предметної області представлені у вигляді реляційної 

моделі, а зв’язки між ними –  у вигляді графової моделі даних.  

Розроблена інформаційна система придатна для використання в 

управлінні проектами у компаніях, які потребують автоматизації 

управлінських процесів та прив’язки конкретних задач до бізнес-цілей. 

Актуальність роботи обговорена під час вісімнадцятої Всеукраїнської 

конференції студентів та молодих науковців, тези доповіді опубліковано. 

Подальший розвиток даного проекту можливий в декількох напрямках. 

По-перше, можливе розширення функціоналу, пов’язане з впровадженням 

нових засобів планування та відстеження робіт (діаграми Ганта, система 

бюджетування, тощо). По-друге, корисною функцією є вбудований в систему 

документообіг, який дозволить спростити процеси, пов’язані, наприклад, з 

бюджетуванням. Також ефективність даної системи можна підвищити за 

допомогою інтеграцій зі сторонніми сервісами для командної роботи 

(системи контролю версій, месенджери, тощо).  
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