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Анотація 

Проаналізовано методи оцінки ефективності, запропоновано та реалізовано застосування  методу ROI для 

визначення оцінки ефективності функціонування інформаційної технології (ІТ) прийняття рішень щодо 

розвитку інформаційних систем. 
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Abstract 

In this paper was analyzed the methods of the evaluation the efficiency, proposed and realized the method of ROI  

for the evaluation the efficiency of the functionality decision-making information technology for the development of the 

information systems. 
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Вступ  

Використання ІТ та інформаційних систем в управлінні компанією є необхідною складовою робо-

ти підприємства. ІТ дозволяють приймати своєчасні стратегічні рішення в різних ситуаціях з викори-

станням великої кількості інформації та зручними формами її представлення [1]. Тому оцінка ефек-

тивності функціонування таких систем є необхідною складовою аналізу роботи та прогнозування 

розвитку будь-якого підприємства. Для оцінки ефективності роботи ІТ існує багато методів розраху-

нку.  

Метою роботи є аналіз методів та реалізація кращого для оцінки функціонування інформаційної 

технології прийняття рішень щодо розвитку інформаційних систем. 

 
Основна частина 

На сьогоднішній день аналітики підприємств мають великий вибір різнопланових  методів оцінки 

ефективності використання ІТ, кожен з яких має свої переваги та недоліки, свою специфіку розраху-

нку та даних для аналізу [2]. На практиці більшість підприємств надають перевагу 2 методам: метод 

сукупної вартості володіння TCO та метод повернення інвестицій ROІ (Returnment Of Investment) [3, 

4]. 

Потрібно враховувати як витрати, так і вигоди від застосування ІТ. Ці показники визначають за 

допомогою ROІ. Метод дозволяє оцінити рентабельність вкладень у розвиток інформаційної системи 

та впровадження нових систем за формулою [3]:  
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де 0K  – одноразові витрати на розвиток, E  – витрати від впроваджених дій щодо розвитку ІС. 

Витрати розраховується за формулою [3]: 
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Для розрахунку необхідно враховувати різні види витрат: 
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де IE  – прямі витрати на ІТ, грн; 1E  – витрати  на технічне забезпечення, грн; 2E  – витрати на про-

грамне забезпечення, грн; 3E  – витрати на оплату праці, грн; 4E  – витрати на відрахування на соціа-



  

льні заходи, грн; 5E  – витрати за аутсорсингові послуги, грн; 6E  – витрати на управління ІТ, грн; 7E  

– витрати на розробку прикладного програмного забезпечення, грн; 8E  – інші прямі витрати на впро-

вадження, грн. 
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де IIЕ  – непрямі витрати, грн; 9E  – витрати, що пов’язані з простоями системи, грн; 10E  – витрати, 

що пов’язані з людським фактором, грн. 

Зазвичай під економічним ефектом від впровадження дій щодо розвитку інформаційних систем  

розглядають: 

1) економія робочого часу співробітників підприємств;  

2) ефективне застосування людських ресурсів на підприємстві;  

3) скорочення вартості здійснення тієї або іншої операції на підприємстві. 

Для реальної оцінки економії часу від впровадження ІТ прийняття рішень щодо розвитку інфор-

маційних систем потрібно враховувати:  час виконання кожної операції до і після впровадження ІТ 

(операції, які приймають участь у цій системі розвитку), час отримання необхідного звіту до і після 

впровадження,  частота виконання кожної операції. 

ROІ з погляду наочності й простоти для керівників компанії є найпоширенішою з методологій. Він 

розраховується, враховуючи ті функціональні підрозділи, які включені у проект розвитку інформа-

ційної системи. ROI - це інтегральний показник, чутливий до різних внутрішніх змін, що дозволяє 

одразу побачити ефект при зміні будь-якого параметру. Недоліком цієї методології є те, що в рамках 

одного функціонального підрозділу складно кількісно оцінити якісну зміну в бізнес-процесі та їх 

покращенні. 

 

 Висновки 

Проаналізовано методи оцінки ефективності роботи ІТ, запропоновано та реалізовано застосуван-

ня  методу ROI для визначення оцінки ефективності функціонування інформаційної технології при-

йняття рішень щодо розвитку інформаційних систем. 
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