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Тема уроку: Основні компоненти інформації та  інформаційних систем. 

Мета уроку: 

- розкрити основні положення та зміст понять теми;  

- розглянути основні компоненти ІС та етапи їх створення. 

Опорні поняття: інформаційна система, життєвий цикл, система опрацювання 

даних, модель життєвого циклу, функціональна повнота, функціональна надійність. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література: 

1. Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології: управління 

знаннями : навч. посібник / В. М. Антоненко, С. Д. Мамченко, Ю. В. Рогушина. – 

Ірпінь : Нац. університет ДПС України, 2016. – 212 с. 

2. Поморцева О. Є. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни 

"Комп’ютерні засоби в економіці та підприємництві": навчально- практичний 

посібник / О. Є. Поморцева ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 127 с 

3. Сендзюк М.А. Інформаційні системи і технології в економіці: навч.-метод. 

посіб. для самост. вивч. дисципліни / М.А. Сендзюк; М-во освіти і науки України, 

ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2010. 

– 68 с. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Гомонай-Стрижко М.В. Інформаційні системи та технології на 

підприємстві:. Конспект лекцій. − Львів: НЛТУ, 2014. − 200 с. [Електрон. ресурс]. / 

Гомонай-Стрижко М.В., Якімцов В.В. − http://ep.nltu.edu.ua/ 

images/Kafedra_EP/Kafedra_EP_PDFs/kl_isitp.pdf 

 

Матеріали уроку: 

Компоненти системи опрацювання даних 

Основна функція системи опрацювання даних − це реалізація таких типо- вих 

операцій: 

− збирання, реєстрація і перенесення інформації на машинні носії; 

− передача інформації в місця її зберігання й опрацювання; 

− введення інформації в ЕОМ, контроль введення та компонування інфор- 



 
 

мації в пам'яті комп'ютера; 

− створення і ведення внутрішньомашинної інформаційної бази опрацювання 

інформації на ЕОМ (накопичення, сортування, коригування, вибірка, арифметичне і 

логічне опрацювання) для виконання функціона- льних завдань системи (підсистеми) 

управління об'єктом; 

− виведення інформації у вигляді табуляграм, відеограм, сигналів для прямо- 

го управління технологічними процесами, інформації для зв'язку з іншими системами; 

− організація, управління (адміністрування) обчислювальним процесом 

(планування, облік, контроль, аналіз обчислень у локальних і глобальних 

обчислювальних мережах). 

Система опрацювання даних (СОД) призначена для інформаційного об- 

слуговування фахівців різних органів управління організації, що приймають 

управлінські рішення. 

Практично всі системи опрацювання даних інформаційних систем неза- лежно 

від сфери їх застосування включають однаковий набір складових (компо- нентів), що 

називаються видами забезпечення (рис. 1.2). Прийнято виокремлю- вати 

інформаційне, програмне, технічне, правове, лінгвістичне забезпечення. 

Інформаційне забезпечення − це сукупність методів і засобів розміщення й 

організації інформації, що включають системи класифікації і кодування, уні- фіковані 

системи документації, раціоналізації документообігу та форми доку- ментів, методів 

створення внутрішньомашинної інформаційної бази інформацій- ної системи. Від 

якості розробленого інформаційного забезпечення особливо залежать достовірність і 

якість прийнятих управлінських рішень. 

Стадії розробки ІС. 

Державний стандарт розрізняє вісім стадій створення інформаційних систем: 

1) формування вимог до Інформаційної (автоматизованої) системи (ІС); 

2) розробка концепції ІС; 

3) технічне завдання; 

4) ескізний проект; 

5) технічний проект; 

6) робоча документація; 

7) введення в експлуатацію; 

8) супроводження ІС. 

На першому етапі провадиться обстеження об'єкта та обґрунтовується 

необхідність створення ІС, формулюються вимоги користувача до ІС, оформля- 

ються звіт про виконану роботу. 

Під час обстеження об'єкта з'ясовується документообіг, форми початкових та 

вихідних документів, методики розрахунку окремих показників. Обстеження має 

виявити проблеми, розв'язання яких можливе засобами обчислювальної техніки, та 



 
 

надати оцінку доцільності створення ІС. 

Обстеження провадиться шляхом бесід та консультацій із працівниками 

установи, для якої буде створюватись ІС. В окремих випадках може провадитись 

самохронометраж роботи. 

На першому етапі разом із замовником погоджуються вимоги до ІС. Серед вимог 

можуть бути суми максимальних витрат на розробку, термін виконання розробки, 

умови функціонування системи, перелік функцій, які система має забезпечити, та ін. 

Звіт про обстеження складається в довільній формі. На його підставі надалі 

розроблятиметься технічний проект, тому бажано в додатках до звіту навести форми 

використовуваних документів. У ньому ж необхідно викласти погоджені із 

замовником методики розрахунку економічних показників. 

Вимоги до системи можуть бути оформлені як окремий документ. Для такого 

документа немає стандартної назви, але здебільшого він називається заявкою на 

розробку або тактико-технічне завдання. 

Під час розробки концепції ІС (другий етап) провадяться науково-дослідні 

роботи для пошуку шляхів та оцінки можливостей реалізації вимог користувача. На 

цьому етапі можна визначити методи, які будуть покладені в основу розрахунків, або 

принципові підходи до розв'язування конкретних задач. 
 

Питання і завдання: 
 Для контролю знань, самостійного опрацювання матеріал уроку та дати відповіді на запитання, 

надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com. У темі листа вказати номер групи, 

прізвище та ім’я. 

 

 

1. За якими ознаками класифікують ІС? 

2. З яких компонентів складається ІС? 

3. Що називають функціональною компонентою ІС? 

4. Що відноситься до компонент системи опрацювання даних? 

5. Що відноситься до організаційних компонент? 

6. Що таке технічне забезпечення ІС? 

7. Що таке програмне забезпечення ІС? 

8. Що таке інформаційне забезпечення ІС? 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 


