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"Цілі та стандарти оцінки якості інформаційних систем
підприємств"
Розглянуто питання вирішення проблеми визначення мети та методології оцінки якості інформаційних систем (ІС), виконано обґрунтування
основних мотивів проведення робіт з оцінки якості ІС на підприємстві.
У результаті аналізу існуючих методологій контролю та управління ІС
сформульовано основні цілі та завдання оцінки якості ІС, розроблено
структурну модель якості ІС, засновану на якості всіх забезпечувальних
підсистем ІС, які використовуються на підприємстві.
Для оцінки якості інформаційних систем, що вже експлуатуються,
або тільки придбані, запропоновано використовувати методології, засновані на стандартах, оскільки вони дають можливість комплексної оцінки
стану всіх IT-ресурсів підприємства, що включають персонал, програмні
додатки, комп'ютерне обладнання, інформацію.
Отримані результати дослідження та порівняльного аналізу існуючих методологій контролю та управління інформаційними системами
й технологіями на підприємстві показали, що найбільш ефективною
і адекватною методологією контролю та оцінки якості ІС є методологія
Cobit, яку автори даної роботи поклали в основу подальших досліджень
Визначено структуру та характеристики функціональних складових
інформаційної системи, які найбільш адекватно описують реальний стан
системи автоматизації обробки інформації та традиційно використовуються на багатьох підприємствах в управлінських цілях. Отримана
структура використана для розробки моделі оцінки якості ІС. Визначивши
якість кожної складової, можна говорити про якість ІС в цілому. Таким
чином, можна отримати адекватні дані про стан інформаційної системи
підприємства, щоб встановити рівень її відповідності стандартам та оцінити її якість.
Результати даної роботи можуть бути використані для розробки
практичних методик, заснованих на оцінках експертів і дозволять адаптувати стандарт Cobit для української дійсності, що дасть можливість
проводити більш об'єктивне і достовірне оцінювання якості ІС підприємств.
На підставі методології, заснованої на стандартах, авторами передбачається розробити модель управління якістю інформаційних систем на

підприємстві, що передбачає два контури управління: для виконавчого
директора і для директора з інформаційних технологій. Такий підхід дозволить удосконалити теоретичні розробки в галузі оцінки якості інформаційних систем підприємства і розробити практичну методику оцінки
якості ІС.
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