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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Половенко Л.П., Гнатюк К.А.
Вінницький торговельно-економічний інститут

Проведено аналіз існуючих методів оцінки інформаційних технологій. Розкрито методичні підходи до оцінки 
ефективності проекту впровадження інформаційних технологій на підприємствах. Визначені основні етапи оцінювання 
ефективності застосування ІТ в процесах управління діяльністю підприємства.
Ключові слова: ефективність, методи оцінки, інвестиції, інформаційна технологія, критерії оптимальності, економічна 
ефективність, сукупна вартість володіння ІТ, функціональна ефективність впровадження ІТ.

Постановка проблеми. Враховуючи сучасні 
тенденції розвитку економіки, інформацій-

ні технології відіграють важливу роль в діяльності 
будь-якого суб'єкта ринкової економіки, забезпечу-
ючи автоматизацію бізнес-процесів підприємства 
та чітке управління. Сьогодні необхідність викорис-
тання інформаційних технологій (ІТ) в управлінні 
підприємством вже не викликає сумнівів. Адже 
дозволяє керівництву будь-якої компанії прийма-
ти правильні і своєчасні стратегічні рішення на-
віть у найскладніших ситуаціях, коли необхідно 
оперувати величезною кількістю інформації. Проте 
впровадження та використання ІТ в діяльності під-
приємства є не завжди економічно ефективним для 
підприємства. Тому оцінка ефективності застосу-
вання ІТ є необхідною процедурою будь-якого під-
приємства, яка їх використовує. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У су-
часній вітчизняній і зарубіжній літературі тематика 
використання інформаційних технологій в управ-
лінні підприємствами представлена достатньо ши-
роко. Проблеми формування і використання інфор-
маційних технологій в управлінні підприємством 
розглянуто в працях як вітчизняних, так і зарубіж-
них економістів, зокрема І. О. Белебехи, Ф. Ф. Бу- 
тинця, Р. Ван дер Віла, І. І. Каракоза, А. Н. Кашає-
ва, О. Волкова і М. Денисенко, М. Йохна і В. Стад-
ник, І. Литвин, Г. Титоренко, Л. Федулова, Т. М. Ко-
вальчук, М. С. Пушкаря, О. Х. Румак, П. Т. Саблука,  
В. К. Савчука, В. В. Сопка, М. Г. Чумаченка та ін-
ших учених. Водночас багато питань залишаються 
нерозкритими і потребують подальшого досліджен-
ня щодо оцінки ефективності застосування ІТ.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Оцінка ефективності застосування ІТ 
є ключовою при прийнятті рішення про доцільність 
впровадження ІТ та інвестування для цього коштів. 

Це зумовлене двома основними причинами. По-
перше, дуже великими втратами у випадку при-
йняття помилкового рішення. По-друге, економічні 
вигоди від впровадження ІТ можуть бути отримані 
лише у випадку, коли вони виявлені ще на етапі 
проектування і закладені у цільові установки про-
екту, оскільки найбільшого успіху можна досягти, 
якщо цілі проекту тісно пов'язані з показниками 
оцінки результатів [2].

На практиці оцінка ефективності вкладень в 
інформаційні технології найчастіше здійснюється 
або на рівні інтуїції, або взагалі не здійснюється. 
З одного боку, це пояснюється небажанням по-
стачальників рішень докладати значних зусиль до 
проведення попереднього аналізу щодо доцільності 
їх впровадження, а з іншого боку, має місце недо-
віра споживачів до результатів таких досліджень. 
Однак, джерелом обох цих проблем є відсутність 
зрозумілих і надійних методик оцінки економічної 
ефективності застосування ІТ.

Мета статті є удосконалення підходів до оцінки 
ефективності впровадження інформаційних техно-
логій на підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективність інформаційних технологій – це така 
ситуація, у якій при наявних ресурсах і рівні роз-
витку інтелектуальних баз знань неможливо вико-
нувати більшу кількість технологічних функцій, не 
жертвуючи при цьому якістю. 

Оцінка результатів упровадження обраної інфор-
маційної технології управління на підприємстві має 
здійснюватися у двох напрямах. Перший – класич-
ний напрям – включає оцінку фінансово-економіч-
них показників діяльності, таких як аналіз звіту про 
прибуток і збитки в динаміці, аналіз бухгалтерсько-
го балансу, ліквідності, фінансової стійкості (також 
у динаміці), а оцінку ефективності інвестиційного 
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проекту із впровадження інформаційної технології 
управління. Другий напрям пов'язаний з аналізом 
зміни показників, що характеризують реалізацію 
кліентоорієнтованої стратегії розвитку підприєм-
ства: збільшення клієнтської бази, частки ринку, 
частки постійних клієнтів у загальному обсязі клі-
єнтської бази, договорів генеральних підрядників [4].

Основна проблема полягає у тому, що вплив ін-
формаційних технологій на доходність підприєм-
ства, як правило є опосередкованим через покра-
щення управління бізнес-процесами підприємства, 
підвищення компетентності працівників, задово-
лення клієнтів.

Вимірювання цих ефектів у фінансовому вимірі 
ускладнене, тому і значення показника ефектив-
ності не забезпечить точної інформації щодо ефек-
тивності впровадження інформаційних технологій. 
За даними умовами, вважаємо, під ефективністю 
впровадження інформаційних технологій слід ро-
зуміти адекватність функціональних характерис-
тик технологій конкретним цілям і завданням, які 
визначаються при прийнятті рішення щодо впро-
вадження або модернізації інформаційної системи 
підприємства. Отже, саме від цілей проекту, в пер-
шу чергу, залежить набір ефектів від впроваджен-
ня інформаційних технологій, а відповідно і ефек-
тивність [5].

Оцінка ефективності проекту впровадження 
інформаційних технологій має бути спрямована, 
передусім, на аналіз потенційної вигоди для під-
приємства і, отже, на таку реалізацію проекту, що 
дозволить максимально збільшити саме цю вигоду. 

Розробка і впровадження нових ІТ вимагає вели-
ких одноразових витрат, експлуатаційних витрат, 
витрат живої праці. При обґрунтуванні доцільності 
здійснення таких великих витрат інвестор зазвичай 
вимагає проведення розрахунків за оцінкою ефек-
тивності заходів, що проводяться. Для цього необ-
хідно встановити [1]: чинники, дію яких забезпечує 
ефективність; напрями дії цих чинників; показники 
для кількісного вимірювання ступеня впливу даних 
чинників; методи розрахунку цих показників.

Основними чинниками є підвищення якості про-
ведення обчислювальних робіт, підвищення надій-
ності функціонування обчислювальних ресурсів, 
скорочення термінів створення і освоєння нових 
інформаційних технологій, збільшення об'єму і ско-
рочення термінів переробки інформації, підвищен-
ня продуктивності праці розробників і користувачів 
знову створених інформаційних технологій та ін. [2].

На практиці для оцінки ефективності й доціль-
ності капіталовкладень у модернізацію вже існую-
чої або впровадження нової ІТ широко використо-
вують наступні показники:

1) чистий дисконтований дохід (ЧДД) визнача-
ється як сума поточних ефектів за весь розрахун-
ковий період, приведена до початкового кроку, або 
як перевищення інтегральних результатів над ін-
тегральними витратами. Якщо протягом розрахун-
кового періоду не відбувається інфляційної зміни 
цін або розрахунок проводиться в базових цінах, 
то величина ЧДД для постійної норми дисконту об-
числюється за формулою (1):
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де ΣДПt•Kdt – сума дисконтованого грошового 
потоку (чистого доходу в теперішній вартості) за 
весь період експлуатації проекту (або за період до 
початку нових вкладень у проект);

ΣІС + Рп – сума капіталовкладень на реалізацію 
проекту (варіанта) та інших витрат, пов'язаних з 
реалізацією проекту.

Грошовий потік t-го року (ДПt)
ДПt = Прt + Аt.                    (2)

Тут Прt – чистий доход (прибуток) від експлу-
атації об'єкта, або економія собівартості t–го року;

Аt – річна сума амортизаційних відрахувань на 
основні фонди (амортизація по капіталовкладеннях);

Дисконтований грошовий потік t-го року 
ДДПt = ДПt • Кдt.                 (3)

Дисконтний множник грошового потоку t-го 
року (Кдt)
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де Ек – дисконтна ставка процента, що задаєть-
ся інвестором самостійно залежно від умов інвес-
тування;

t – період експлуатації проекту (термін служби 
основних фондів), період від початку інвестування 
до нових вкладень у проект і т.п.

2) індекс дохідності (ІД) являє собою відношення 
суми чистих грошових потоків до розміру вкладе-
них інвестицій (формула 5);
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де – чисті грошові потоки на t-му році розрахунку;
і – ставка дисконту;
ІВ – інвестиційні витрати;
t – конкретний рік реалізації проекту;
n – тривалість проекту в роках.
Якщо ІД > 1, то проект є ефективним, а якщо ж 

ІД < 1, – неефективним.
3) внутрішня норма дохідності (IRR) є ставка до-

хідності, яка прирівнює очікувані чисті грошові по-
токи до початкових витрат (формула 6). 
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                    (6)

NPV = 0. ІRR = r;
де ІRR – внутрішня норма доходності.
Економічний зміст цього показника полягає в 

тому, що він визначає максимально допустиму вар-
тість (ціну) капіталу, яка закінчується для реаліза-
ції цього проекту. Якщо IRR = 25%, то це означає, 
що недоцільно реалізовувати цей проект, якщо за-
лучати для його реалізації кредит за дисконтною 
ставкою більше 25%.

Внутрішня норма доходності показує у відсо-
тках прибуток з вкладеного капіталу за рік.

Визначення IRR проекту дає відповідь на питан-
ня, чи є він ефективним при певній заданій нормі 
дисконту (i). IRR проекту визначається в процесі 
розрахунку і потім порівнюється з передбачуваною 
інвестором нормою доходу на вкладений капітал. 
Якщо IRR дорівнює необхідній інвесторові нормі до-
ходу на капітал або більший за таку, інвестиції в да-
ний проект є виправданими, тож може розглядатися 
питання про його прийняття. У протилежному ви-
падку інвестор може відмовитися прийняти проект.

У переважній більшості випадків IRR – метод 
оцінки капітальних проектів. Він дає таке саме рі-
шення стосовно прийняття чи відхилення пропо-
зиції щодо інвестування. Проекти з позитивними 
значеннями чистої теперішньої вартості матимуть 
вартість r більшу за вартість k.

4) коефіцієнт рентабельності (ARR) – розрахо-
вується як відношення середнього рівня (середньо-
річного) чистого грошового потоку до інвестиційних 
витрат (формула 7):
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де n – кількість років, на протязі яких реалізу-
ється проект.
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Цей показник розраховується за фактичними 

даними без врахування фактора часу.
5) Термін окупності інвестицій (ПО) показує з 

якого моменту часу (року, місяця) проект починає 
приносити прибуток або за скільки років вкладені 
інвестиції повернуться (окупляться) (формула 8):

( )ndt
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t
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t)Ек1(
1Кдt

+
=

                     (8)

Слід зазначити, що всі перелічені показники є 
суто фінансовими і передбачають, що й економіч-
ний результат від ІТ, і витрати на її впровадження 
можна підрахувати кількісно в грошовій формі. Але 
якщо витрати на впровадження ІТ можна підраху-
вати по кошторисним документам, то економічний 
ефект дуже важко виміряти, адже ІТ не здатна 
прямо впливати на фінансово-економічні показни-
ки, вона лише може вчасно надавати необхідну ін-
формацію і, тим самим, забезпечувати високу якість 
управлінських рішень, тобто основу економічного 
зростання та підвищення конкурентоспроможності. 
А як відомо управлінські процеси мало формалізо-
вані і майже не піддаються кількісному виміру.

На сьогоднішній день для визначення ефективнос-
ті ІТ-інвестицій пропонується ряд методик, які можна 
згрупувати наступним чином (таблиця 1): Традиційні 
фінансові методики (Return on Investment, Total Cost 
of Ownership, Economic Value Added); Імовірнісні 
методи (Real Options Valuation, Applied Information 
Economics, Economic value sourced); Інструмен-
ти якісного аналізу (Balanced Scorecard, Portfolio 
management, Customer index) (Табл. 1).

Жоден з перерахованих критеріїв сам по собі не 
є достатнім для ухвалення проекту. Рішення про 
інвестування засобів в проект повинне ухвалюва-
тися з урахуванням значень всіх перерахованих 
критеріїв й інтересів всіх учасників інвестиційного 

проекту. Важливу роль в цьому рішенні повинна 
відігравати також структура і розподіл інвестицій, 
що привертаються для здійснення проекту за тер-
мінами, а також інші чинники, окремі з яких під-
даються тільки змістовному (а не формальному) 
обліку (наприклад, соціальні й екологічні чинники, 
що впливають на здоров'я людей, соціальна і еколо-
гічна обстановка в регіонах) [8].

Необхідно враховувати також непрямі фінансові 
результати, обумовлені здійсненням проекту, зміни 
доходів сторонніх підприємств і громадян, ринковою 
вартістю земельних ділянок, будівель й іншого майна, 
а також витрати на обумовлену реалізацією проекту 
консервацію або ліквідацію виробничих потужностей, 
втрати природних ресурсів і майна від можливих 
аварій та інших надзвичайних ситуацій [5].

Висновки і пропозиції. На сьогоднішній день 
сформувалася досить велика кількість різноманіт-
них методологій аналізу ефективності впроваджен-
ня і функціонування ІТ, проте не дивлячись на це, 
на даний момент немає єдиної методології, яка б 
підходила для оцінки ефективності ІТ. Тому існує 
досить складна проблема правильного вибору кон-
кретного методу оцінки ефективності, яка вимагає 
від управління компаній диференційованого підходу 
до кожного кроку впровадження і використання ІТ у 
своїй діяльності. Запропонована методика розрахун-
ку ефективності проекту впровадження інформацій-
них технологій дозволить враховувати прямі і якісні 
ефекти від впровадження інформаційних техноло-
гій, ризики проекту і приймати правильні управ-
лінські рішення щодо вибору проекту і наступного 
його контролю. Перспективи подальших досліджень 
спрямовані на порівняння різних методів і підходів 
до оцінки проектів з впровадження інформаційних 
технологій та моделювання процесу прийняття рі-
шення щодо удосконалення ІТ підприємств.

Таблиця 1
Порівняльна характеристика методів оцінювання економічної ефективності ІС [7]

Групи методів Методики Переваги Недоліки

Фінансові

– Return on Investment 
(ROI)
– Total Cost of 
Ownership (TCO)
– Economic Value 
Added (EVA)

Базою є класична теорія визна-
чення економічної ефективності 
інвестицій. Використовуються за-
гальноприйняті у фінансовій сфері 
критерії (чиста поточна вартість, 
внутрішня норма прибутку)

Обмеженість застосування.
Оперують поняттями припливу 
та відпливу грошових ресурсів, 
які вимагають конкретики та 
точності.

Імовірнісні

– Real Options 
Valuation (ROV)
– Applied Information 
Economics (AIE)
– Economic value 
sourced (EVS)

Можливість оцінки імовірності по-
яви ризику і появи нових можли-
востей за допомогою статистичних 
та математичних моделей.

Необхідність системності.
Необхідність статистичних спо-
стережень та великого обсягу 
статистичних даних. Мож-
ливість випуску з поля зору 
інших проектних ризиків.

Якісні

– Balanced Scorecard 
(BSC)
– Portfolio management 
(PM)
– Customer index

Доповнення кількісних розрахун-
ків якісними оцінками. Можли-
вість оцінки явних і неявних фак-
торів та пов'язання їх з загальною 
стратегією.

Необхідність розробки власної 
детальної системи показників і 
впровадження її в усіх підроз-
ділах. Суттєвий суб'єктивний 
фактор при розробці системи 
показників.
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Постановка проблеми. В ринкових умовах про-
блема підвищення продуктивності праці, як 

джерела реального економічного прогресу, стає досить 
важливою для подальшого розвитку економіки. Як по-
казує світовий досвід, економічними лідерами стають 
не ті країни, які мають значні ресурси, а ті, які досягли 
високої продуктивності праці. Не випадково в еконо-
мічно розвинених країнах функціонують спеціальні 
установи, які займаються дослідженням і розробкою 
технології управління продуктивністю праці.

Продуктивності праці приділяється значна увага 
і на рівні суб'єктів господарювання всіх сфер діяль-

ності як одному з найважливіших показників ефек-
тивності, який характеризує рівень раціонального 
використання трудових ресурсів і використовується 
для внутрішнього аналізу і планування ефективної 
господарської діяльності підприємства. Тому, оцінка, 
аналіз та діагностування продуктивності праці була, 
є і буде у списку актуальних питань як серед відо-
мих науковців, так і серед молодих вчених.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-
укові розробки щодо дослідження показника 
продуктивності праці, обґрунтування методики 
вимірювання її рівня й динаміки, застосування різ-


