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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА БІЗНЕС-МОДЕЛЬ
ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ІТ-ПІДПРИЄМСТВА

INFORMATIONAL AND ANALYTICAL BUSINESS MODEL
OF INFORMATION MANAGEMENT OF IT-ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ. Проведено дослідження розподілу часового проміжку від оде-
ржання фріланс-заявки до вирішення проблеми на ІТ-підприємстві, що
являється важливим індикатором якості роботи ІТ-фахівців підприємс-
тва.
У результаті дослідження представлено сфери, які підпадають під фрі-
ланста проведений аналіз розподілу за популярністю видів фрілансу в
Україні у сфері ІТ-послуг. Проаналізовано характерні для типової аутсо-
рсингової IT-фірми види діяльності. Представлено модифіковану шкалу
Харрінгтона, яка визначає результативність дій відносно процесів вико-
ристання фріланса.
Також запропоновано підходи до оцінювання якості роботи ІТ-фахівців.
Для перевірки правильності гіпотези, що розподіл статистики реакції
на фріланс-заявку і вирішення проблеми ІТ-фахівців підлягає під закон
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розподілу Пірсона, — використано критерій узгодженості Колмогорова з
рівнем значущості λ  = 0,01, що дозволило представити функцію щіль-
ності у вигляді розподілу Пірсона.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: аутсорсинг, ІТ-послуги, розподіл Пірсона, критерій
Колмогорова, щільність ймовірності, функції Лапласа.

АННОТАЦИЯ. Проведено исследование распределения временного про-
межутка от получения фриланс-заявки к решению проблемы на ИТ-
предприятии, является важным индикатором качества работы ИТ-
специалистов предприятия.
В результате исследования представлены сферы, подпадающие под
фриланс, и проведен анализ распределения по популярности видов фри-
ланса в Украине в сфере ИТ-услуг. Проанализированы характерные для
типичной аутсорсинговой IT-компании виды деятельности. Представ-
лена модифицированная шкала Харрингтона, которая определяет ре-
зультативность действий в отношении процессов использования фри-
ланса.
Также предложены подходы к оценке оценки качества работы ИТ-
специалистов. Для проверки правильности гипотезы, что распределе-
ние статистики реакции на фриланс-заявку и решение проблемы ИТ-
специалистов подпадает под закон распределения Пирсона, использо-
вано критерий согласованности Колмогорова с уровнем значимости =
0,01, что позволило представить функцию плотности в виде распреде-
ления Пирсона.
Ключевые слова: аутсорсинг, ИТ-услуги, распределение Пирсона, кри-
терий Колмогорова, плотность вероятности, функции Лапласа.
Abstract. The study of the distribution of the time interval from the receipt of the
freelance-application to the problem solving at IT-company is conducted, which
is an important indicator of the quality of work of the company IT- professionals.
As a result of the study, the areas covered by the freelance industry are
presented and an analysis of the distribution of the freelance types’ popularity
in Ukraine in the field of IT services has been conducted. The kinds of activities
which are typical for standard outsourcing IT-company were analyzed. The
modified Harrington scale is presented, which determines the effectiveness of
the actions regarding the freelance usage.
Also, the approaches of evaluating the work quality of IT professionals are
proposed. To verify the correctness of the hypothesis that the distribution of the
statistics of the freelance-application response and the solution of the IT
professionals problem is subject to Pearson distribution law, the Kolmogorov’s
criterion of relevance was used with a significance level of λ =0,01, which is
allowed to present the density function in the form of the Pearson distribution.

KEYWORDS: outsourcing, IT services, the Pearson distribution, the
Kolmogorov’s criterion, probability density, the Laplace transform.

Актуальність проблеми.
Фріланс знижує необхідність інвестування коштів у розвиток

основних фондів, пов’язаних з другорядними і непрофільними
функціями. Крім того, він може поліпшити певні фінансові пока-
зники компанії, оскільки відпадає необхідність показувати відда-
чу від вкладення капіталу в окремі види діяльності [1].

Разом з тим існують задачі, що потребують обґрунтування та ре-
алізації математичного апарату прийняття управлінських рішень у
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діяльності ІТ-підприємства. Впровадження фрілансу розробляють з
урахуванням цілком визначених розмірів капіталовкладень і загаль-
них витрат, очікуваних обсягів прибутку, а також часових меж.

У межах даної статті запропоновано підходи до оцінювання
показників ІТ-підприємства, серед яких є підхід оцінювання яко-
сті роботи ІТ-фахівців з використанням розподілу статистики ре-
акції на заявку і вирішення проблемиІТ-фахівців, який підлягає
під закон розподілу Пірсона.

Актуальною проблемою є моделювання фінансово-еконо-
мічної діяльності ІТ-підприємства та розробки критеріїв оціню-
вання показників, що повиннозабезпечити найбільшу фінансово-
економічну ефективність для підприємства у сфері ІТ-послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У роботі [2, с. 33] дано таке визначення: фріланс (або фрілан-

серство) — залучення конкретного фахівця (фрілансера) для ви-
конання робіт без знаходження на території підприємства. Фрі-
лансер — незалежний професіонал високої кваліфікації, який не
перебуває у штаті організацій і не включений у традиційних тру-
дових відносин, а самостійно реалізує свої послугина ринку різ-
ним клієнтам, не будучи субпідрядником єдиного замовника.
Процес вибору має особливе значення, тому підприємству необ-
хідно виокремити критерії відбору потенційних фрілансерів. До
таких критеріїв можна віднести:

 наявність достатнього числа фрілансерів;
 вартість виконання завдання фрілансером;
 достатня спеціалізація і досвід для реалізації проекту фрі-

лансером;
 успішність попередніх проектів фрілансера.

У першу чергу необхідно зібрати дані про репутацію фрілан-
сера на ринку, які виступають у якості фахівців на предмет про-
фесійної підготовки та відповідності професійних якостей і про-
вести інтерв’ювання (тестування, пробне завдання).

У роботах [3, с. 11; 4] аутсорсинг розглядають з позицій біз-
нес-процесів і організаційної структури, а також враховують аут-
стаффінг, включаючи аутсорсинг функцій.

В основному в економічній літературі автори досліджують аут-
сорсинг окремих елементів організації: аутсорсинг фінансів, трудо-
вих ресурсів, збуту, аутсорсинг у логістиці, управлінні потужностя-
ми й ін. [4]. Кожен з перелічених видів може поділятися на підвиди.

Наприклад, аутсорсинг інформаційних технологій може бути
розділений на офшорне програмування, електронний бізнес, тес-
тування програмного забезпечення [5].
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На основі аналізу сучасної економічної літератури представи-
мо основні сфери, які підпадають під аутсорсинг. Окрім пошуку і
підбору персоналу, а також послуги в бухгалтерському обліку,
фінансовому консалтингу і дизайнерських і проектних розробках,
можна виокремити значну сферу аутсорсингу — ІТ-аутсорсинг
[6, с. 47].

У роботі [7] показано, що конкурентна перевага компанії
створюється за рахунок координації зв’язків у ланцюжку ство-
рення цінності, що знаходяться за межами бізнесу компанії, тоб-
то при використанні фрілансу для передачі непрофільних функ-
цій зовнішнім організаціям з виокремлюванням ключових
процесів, які є стратегічно важливими для компанії.

На сьогодні сукупність спеціалізованих ІТ-рішень дозволяє
здійснювати управління проектами розробки та операційною дія-
льністю компанії у цілому максимально ефективно. Отже, ґрун-
туючись на конкретних розрахунках та аналізі даних можна оці-
нити ефективність застосовуваного фрілансу в бізнес-моделю-
ванні інформаційного менеджменту підприємства.

Разом з тим, в економічній літературі недостатньо представ-
лено методів визначення ефективності фрілансу, хоча і сформу-
валося кілька підходів для оцінки ефективності праці в аутсорси-
нгу. Проте нами не виявлено досліджень відносно оцінювання
якості роботи ІТ-фахівців.

Метою роботи є представлення дослідження інтервального
статистичного ряду розподілу часового проміжку від одержання
фріланс-заявки до вирішення проблеми на ІТ-підприємстві, обчи-
слення числових характеристик і висунення гіпотези про підлег-
лість під закон розподілу Пірсона для визначення математичного
сподівання випадкової величини.

Викладення основного матеріалу дослідження.
Для типової аутсорсинго–вої IT-фірми характерні такі види

діяльності:
— розробка різних видів програмного забезпечення;
— обслуговування технічних і програмних засобів;
— управління інформаційними системами, системами зв’язку

і бізнес-процесами;
— web-дизайн,електронний бізнес;
— безпека ІТ.
Отже, напрямом IT-бізнесу є IT-фріланс, а також послуги да-

та-центрів (включаючи хмарні сервіси) [8].
Сукупність спеціалізованих ІТ-рішень дозволяє здійснювати

управління проектами розробки та операційною діяльністю ком-
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панії в цілому максимально ефективно. Отже, ґрунтуючись на
конкретних розрахунках та аналізу даних можна оцінити ефекти-
вність застосовуваного фрілансу.

Оцінка ефективності фрілансу проводиться з співставленням
досягнення бажаного ефекту з меншими витратами на його реалі-
зацію.

На рис. 1 представлено основні критерії для оцінювання ефек-
тивності системи залучення фріланс-ресурсу.

Ефективність системи залучення фріланс-ресурсу

Відповідність призначення
підприємств

Відповідність обсягу
наданих послуг

Якість обслуговування кінцевих споживачів

Використання інформації з аналізу
ринку постачальників послуг

Своєчасність надання послуг, згідно з договором

Виробничі можливості
потенційних постачальників

Економічність наданих послуг

Рис.1. Критерії для оцінювання ефективності
фріланс-ресурсу

Джерело: розроблено автором на основі [1,2,4]

Часто під аутсорсингом інформаційних процесів розуміється
аутсорсинг ІТ-процесів організацій, не пов’язаних з ІТ-галуззю
безпосередньо. У західних країнах поширений комплексний ІТ-
аутсорсинг, у рамках якого підряднику передається вся ІТ-
інфраструктура замовника. В Україні такий підхід використову-
ється вкрай рідко, компанії воліють використовувати його обме-
жені варіанти, такі як хостинг застосування чи підтримка корпо-
ративних сайтів. У той же час сьогодні динамічно розвивається
фріланс, ефективність якого майже не вивчається, а в економіч-
ній літературі сформувалося кілька підходів для оцінки ефектив-
ності праці в аутсорсингу. Серед них можна виокремити бюджет-
ний і проектний підходи. Бюджетний підхід оцінює проекти по
впровадженню ІТ-технологій у компанії. Проектний підхід вклю-
чає: чисту поточну вартість проекту, повернення інвестицій
(returnoninvestment), чистий прибуток від проекту, а також внут-
рішня рентабельність.
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Підходи до оцінювання показників аутсорсингового підпри-
ємства представлено в табл. 1.

Таблиця 1
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ
АУТСОРСИНГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Показники Оцінювання

Ефективність оцінок заявок
Оцінки трудомісткості: планові і фактичні тру-
довитрати відстежується в розрізах завдань,
типів робіт, ІТ-систем

Якість рішень
Кількість похибок на етапах розробки, тесту-
вання та експлуатації ІТ-систем; кількість звер-
нень за ІТ-рішеннями. Аналіз і розподіл похи-
бок за типами, ступенем критичності і т.д.

Якість роботи ІТ-фахівців

Кількість помилок, виявлених на стадіях тесту-
вання і експлуатаційних рішень, — у співвід-
ношенні з окремими програмістами і командою
в цілому. Для служби підтримки — співвідно-
шення кількості невирішених запитів із загаль-
ною кількістю запитів за певний період часу,
середній час реакції на заявку і вирішення проб-
леми

Завантаження ресурсів

Співвідношення тимчасових витрат на вироб-
ничі активності (розробка ПЗ) і невиробничу
діяльність (навчання, комунікації та ін.). Аналіз
динаміки показників в кількох розрізах — по
програмним продуктам, бізнес-підрозділам, ти-
пами робіт (розробка, підтримка, тестування)

Розподіл витрат

Розрахунок трудовитрат у кількох розрізах —
програмні продукти, типи робіт і т.д. Співвід-
ношення даних з погодинними ставками фахів-
ців і непрямими витратами для розрахунку вар-
тості реалізації кожного запиту

Кваліфікація ресурсів
Кількість фахівців різного рівня кваліфікації, роз-
поділ за функціональними ролями (керівництво,
аналітика, проектування, розробка, тестування),
ефективність відбору та прийому фахівців

Плинність кадрів Відсоток працівників, які звільнилися, причини
звільнення

Джерело: складено автором на основі [3, 7–9]

Для того, щоб дослідити якість роботи ІТ-фахівців дослідимо
статистичні дані реакції на фріланс-заявку і вирішення проблеми.
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Введемо параметр Zt  — часовий проміжок від одержання фрі-
ланс-заявки до вирішення проблеми (год).

Дослідимо Zt  для ІТ-підприємства, що працює в полі ринко-
вих відносин ІТ-послуг. Для цього проаналізуємо інтервальний
статистичний розподіл вибірки Zt  для ІТ-підприємства з обсягом
вибірки 11013 (табл. 2).

Таблиця 2
ІНТЕРВАЛЬНИЙ РЯД РОЗПОДІЛУ ЧАСОВИХ ПРОМІЖКІВ
ВІД ОДЕРЖАННЯ ЗАЯВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Інтервал
(год)

Частота
пі

Відносна частота
Wi

0--1 0 0

1--2 14 0,001271

2--3 642 0,058295

3--4 2363 0,214565

4--5 2181 0,198039

5--6 1539 0,139744

6--7 1224 0,111141

7--8 998 0,09062

8--9 650 0,059021

9--10 465 0,042223

10--11 347 0,031508

11--12 272 0,024698

12--13 153 0,013893

13--14 94 0,008535

14--15 46 0,004177

15--16 16 0,001453

16--17 9 0,000817

На рис. 2 представлено графік відносних частот, де 1−−= ii xxh  —
довжина і-го інтервалу, iW  — відносна частота і-го інтервалу.
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Рис. 2. Діаграма відносних частот часового проміжку
від одержання фріланс-заявки до вирішення проблеми

Одержано основні числові характеристики дискретного роз-
поділу часових проміжків від одержання фріланс-заявки до вирі-
шення проблеми:

Середнє вибіркове — 4,93; Дисперсія — 6,67, Середнє квадра-
тичне відхилення — 2,59, Асиметрія — 1,09, Ексцес — 3,91.

На рис. 3 представлено графік відносних частот і підбір зако-
ну розподілу.
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Рис. 3. Графік відносних частот часового проміжку
від одержання заявки до вирішення проблеми
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За формою графіків відносних частот можемо припустити, що
величина Zt має 2χ -розподіл Пірсона (рис. 4), за умови зсуву
графіка відносних частот часового проміжку від одержання фрі-
ланс-заявки до вирішення проблеми на один інтервал вліво.

Рис.4. Залежність щільності ймовірності
в 2χ -розподілі Пірсона при різних степенях свободи

Джерело: [11].

Таким чином, висувається нульова гіпотеза 0Н : ознака Zt  зі
зсувом на один інтервал може бути представлена у вигляді 2χ -
розподілу Пірсона.

Відомо, що функція 2χ -розподілу дорівнює [11, с. 244]:

⎪
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де w  — число ступенів свободи.
Для 2χ -розподілу функція щільності ймовірності знаходиться

у вигляді:
2

2
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22
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Ймовірність ( )αχ χ≥2 2P  того, що значення 2χ  при заданому v
буде менше значення αχ

2 , отриманого із спостереження, знахо-
диться за формулою[11]:

( ) ( ) ( )
2

2

1
12 2 2 222

2

1

2
2

w w

wP e d
wГ α

α
χ

χ χ χ χ
∞ −−

≥ =
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ . (3)

Розподіл статистики 2χ , заданий формулою (3), називається
2χ  — розподілом Пірсона. Для перевірки правильності 0Н  вико-

ристаємо критерій узгодженості Колмогорова )(λK  з рівнем зна-
чущості λ  = 0,01.

Цей критерій пов’язаний з розрахунком емпіричних функцій
розподілу λ-критерій Колмогороваі застосовується для перевірки
гіпотези про розподіл неперервної випадкової величини. При йо-
го використанніпорівнюються емпірична ( )nF x  і передбачувана

( )F x  функція розподілу.
Приведемо алгоритм проведення перевірки:
1. Проводиться вибірка обсягом більша, ніж 150.
2. Знаходиться емпірична функцію розподілу ( )nF x
3. За даними вибірки ix  для передбачуваної функції розподілу

( )F x  визначимо ( )iF x

4. Обчислимо значення статистики: 2
*max | ( ) ( ) |nn F x F xχλ = ⋅ −

5. За рівнем значущості λ  = 0,01 з таблиці знаходимо критич-
ну точку kpλ

6. Якщо kpλ λ< ,то відмінності між емпіричним і передбачуваним
теоретичним розподілами несуттєві. Якщо kpλ λ< , то відмін-

ностіміж емпіричним і передбачуваним теоретичним розподіла-
миістотні.

Графічно та чисельно визначимо w , яке б задовольняло нері-
вність

)(1|)()(|max 2
* λχ KxFxFn n −<−⋅  (4)

та перевіримо правильність висунутої нульової гіпотези.
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Обсяг вибірки 11013, тоді знаходимо:

2
*

0max | ( ) ( ) | 104,942 0, 0064 0, 671634<0,76nn F x F x
χ

λ⋅ − = = ⋅ =    (5)

Отже, за критерієм узгодженості 0,67<0,76 — гіпотеза при-
ймається

Таким чином, висунута гіпотеза 0Н  підтверджується і ознаку

Zt  представити у вигляді 2χ -розподілу Пірсона.
Після дослідження за критерієм Колмогорова правильності гі-

потези, функцію щільності ймовірності 2χ -розподілу необхідно
зсунути вправо по осі абсцис (рис. 5).

Рис. 5. Ілюстрація чисельного розв’язку зсуву функції
щільності ймовірності 2χ -розподілу до графіка відносних частот Zt

З рис. 5 видно, що найкращий результат досягається, коли
3,208, 1,64w u= = , якщо область визначення: 170 << x .
Знаходимо аналітичний вираз щільності ймовірності 2χ -роз-

поділу:
1,604

0,604 2
1,604

1( ) ( 1,641)
2 (1,604)

x

f x x e
Г

−−
= − , (6)
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Аналітичний вигляд інтегральної функції:

0, 0,
1,641( ) 1,604;
2 , 0

(1,604)

x
xF x Г

x
Г

<⎧
⎪⎪ −⎛ ⎞= ⎨ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎪ >
⎪⎩

 (7)

Для того, щоб встановити числове значення показника Zt  ви-
значимо числові характеристики 2χ -розподілу у вигляді:

Математичне сподівання:
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2 2 2

0 0
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2 2 2

0 0

, 2
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w x
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w w w
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x t dx dt

M xf x dx c x e dx
t c

wГ

c t e dt с t e dt
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∞ ∞

−

∞ ∞
+− −

= =

= = = =
≤ < ∞ =

= = =

∫ ∫

∫ ∫

. 
1

2

2

1 2 ( 1) ( 1) ( )
2 2 2 22 ( )

2

w

w
w w w wГ Г Г w

wГ

+
= + = + = = .  (8)

Обчислимо для знаходження дисперсії:

2

12 2 2 2 2

0 0 2

2 , 2
1(( ) ) ( ) 0 ,

2 ( )
2

w x

w

x t dx dt

M x f x dx c x e dx t c
wГ

χ
χ

∞ ∞
+ −

= =

= = = =≤ < ∞ =∫ ∫

2 1 1
2 2 2

0 0

2 ( 2) ( 1) ( ) ( 2)
2 2 2 2

w w w
t t w w w wc t e dt t e dt Г Г w w

∞ ∞
+ + +− −= = = + = + = +∫ ∫ .   (9)

Тоді дисперсія буде мати вигляд:

wwwwMMD 2)2()())(()( 222222 =−+=−= χχχ .  (10)
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Середнє квадратичне відхилення:

w2)( 2 =χσ . (11)

Функція ( )f χ 2 має такі властивості:
при w = 1, коли

( ) ( ) χ
χ χ

π
−−

=
211

2 2 22
1

,
2

f e  (12)

функція на проміжку [ )0,∞  спадає від ∞  до 0; при w = 2, коли

( ) χ
χ

−
=

21
2 21

,
2

f e  (13)

функція на проміжку [ )0,∞  спадаєвід 
2
1  до 0 (маємопоказнико-

вийрозподіл

( ) 21
2

u

f u e
−

= , (14)

де 2u χ= );при 2w>  функція ( )f χ 2  на відрізку [ ]0, 2w −  зростає (в

точці χ
2

= w  — 2 — максимум), а на проміжку [ )2,w− ∞  повільно
асимтотично спадає до осі 2χ , тобто збігається з нормальним
розподілом.

Враховуючи (8), дослідимо Zt :

2( )zt M w uχ= = + . (15)

Таким чином, знайдено середнє значення 4,739zt ≈  (год) від
одержання фріланс-заявки до вирішення проблемидля ІТ-під-
приємства.

Висновки
Отже, в роботі представлена інформаційно-аналітична бізнес-

модель інформаційного менеджменту ІТ-підприємства. Запропо-
новано підходи до оцінювання інформаційного менеджменту ІТ-
підприємства, серед яких є підхід оцінювання якості роботи ІТ-
фахівців. Для перевірки правильності гіпотези, що розподіл ста-
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тистики реакції на фріланс-заявку і вирішення проблеми ІТ-
фахівців підлягає під закон розподілу Пірсона, — використано кри-
терій узгодженості Колмогорова з рівнем значущості λ  = 0,01, що
дозволило представити функцію щільності у вигляді розподілу
Пірсона.

Представлена ілюстрація чисельного розв’язку зсуву функції
щільності ймовірності розподілу Пірсонадо графіка відносних
частот. Для встановлення числових значень показника середньо-
го значення часового проміжку від одержання фріланс-заявки до
вирішення проблеми в ІТ-підприємстві визначено числові харак-
теристики розподілу Пірсона.

Таким чином, фріланс сприяє розвитку конкурентних переваг і
пошуку нових можливостей в нестабільних економічних умовах.

Насьогодні ІТ-підприємства потребують постійного прийнят-
тя стратегічних рішень на перспективу в умовах конкуренції та
ризиків у сфері IT-аутсорсингу, що вимагає впровадження меха-
нізмів управління, та сприяє моделювання їх фінансово-еко-
номічної діяльності.
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