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Wartości w usługach informatycznych – metody i kryteria 
oceny

Streszczenie

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest najszybciej rozwijającą się czę-
ścią sektora usług w Polsce, zatrudniającym obecnie ponad 150 tys. pracowników, 
gdzie 33% z nich znajduje zatrudnienie w usługach IT (ABSL 2015). To stwarza 
olbrzymie możliwości, jak również wyzwania dla zarządzających usługami. Jed-
ną z nich jest ocena usług pod kątem dostarczanej wartości. Celem rozważań jest 
przedstawienie koncepcji oceny wartości usług informatycznych. Zwrócono uwa-
gę na specyficzne cechy usług informatycznych − złożoność i zależności między 
poszczególnymi elementami. Omówiono kryteria, według których można ocenić 
wartość usług informatycznych. Zaproponowana została metoda badania wartości 
na podstawie analizy zgłoszeń konsumentów, stanowiąca rozszerzenie lub punkt 
wyjścia do badań typu CATI i CAWI. Artykuł ma charakter koncepcyjny.

Słowa kluczowe: usługa informatyczna, ocena wartości, kryteria oceny, analiza 
zgłoszeń.

Kody JEL: L84, L86, L87

Wstęp

Era oczekiwań najniższej ceny za usługi informatyczne (Information Technology −IT) 
kończy się. Wskazują na to różnego typu raporty i analizy realizowane przez branżowe fir-
my konsultingowe, jak Gartner czy McKinsey. Współcześni konsumenci spodziewają się 
optymalnych cenowo usług IT, o najwyższej wartości. Dotychczasowe badania poziomów 
dostarczanej wartości usług informatycznych koncentrują się na badaniach typu CATI 
(Computer Assisted Telephone Interview, czyli wspomagany komputerowo wywiad telefo-
niczny), CAWI (Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad 
przy pomocy strony WWW). Celem opracowania jest przedstawienie propozycji badania 
wartości usług IT na podstawie analizy bazy zgłoszeń konsumentów tychże usług. W ra-
mach rozważań nad wartością przedstawiona została geneza wartości usług IT w formie 
łańcucha wartości. Dodatkowo omówione zostały wielowymiarowe kryteria wspierające 
analizę wartości usług IT.
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Łańcuch świadczenia usługi informatycznej

Łańcuch wartości opracowany przez M. Portera (2006) to narzędzie analityczne, dzięki 
któremu można wyodrębnić te działania, które stanowią o przewadze konkurencyjnej firmy. 
Poddanie usługi IT podobnej analizie skutkuje szerszym poznaniem najbardziej wartościo-
wych elementów, które wchodzą w jej skład. Jak zauważa Porter (2006, s. 215), „techno-
logia systemów informatycznych odgrywa szczególną rolę w łańcuchu wartości, ponieważ 
każde działanie wartościowe wykorzystuje informacje i jednocześnie je tworzy”, tym sa-
mym usługi IT oraz wartości, które dostarczają, stanowią jedną ze wskazówek odnośnie 
przewagi konkurencyjnej.

Usługi w ogólniejszym ujęciu można podzielić na dwa typy (Tyagi, Gupta 2010):
 - usługi o charakterze transakcyjnym – cechy podobne jak w procesach produkcyjnych, 

wysoko wolumenowe, o ustalonym wkładzie konsumenta;
 - usługi o charakterze interakcyjnym – bardziej złożone, nisko wolumenowe, o zróżnico-

wanym wkładzie konsumenta, lepiej dopasowane do jego potrzeb, o wyższej wartości 
niż usługi transakcyjne.
W zależności od typu usługi informatycznej mamy do czynienia z usługami transakcyj-

nymi (np. dostawa sprzętu komputerowego), usługami interakcyjnymi (np. budowa dedyko-
wanego systemu informatycznego) lub mieszanymi zawierającymi elementy interakcyjne na 
bazie usługi transakcyjnej (np. usługa wydruku centralnego).

Podejście do analizy oceny wartości dostarczanych usług informatycznych determi-
nują różne standardy i dobre praktyki branżowe, jak np. ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library). Usługa w ITIL-u rozumiana jest jako sposób dostarczania klien-
towi wartości, których oczekuje. Oznacza to, że klient nie bierze na siebie specyficznych 
kosztów, ani ryzyk związanych ze świadczeniem tych usług, które pozostają po stronie IT 
i definiowane są językiem biznesu. Jak się podkreśla, celem nie są więc technologie, ani 
infrastruktura, lecz wypracowanie wartości dodanej. Współczesny świat IT cechuje bardzo 
duża złożoność i zmienność wywołana przede wszystkim wpływem technologii, takich jak 
(HP 2015): chmura, mobilność, big data, bezpieczeństwo, korzystanie z prywatnych urzą-
dzeń w miejscu pracy. Efektem tego jest często chaos w dostarczanych do klienta usłu-
gach IT. Dzięki standardom architektonicznym, takim jak COBIT (Control Objectives for 
Information and related Technology), czy standardom procesowym, jak ITIL, możliwe jest 
uzyskanie przewidywalnych i przede wszystkim powtarzalnych efektów. Zbiór oczekiwa-
nych przez konsumenta efektów stanowi wartości IT. Punktem wyjścia do oceny wartości 
usług informatycznych jest zrozumienie sposobu ich realizacji (por. schemat 1). 

Ogólnie rzecz ujmując, każda współczesna usługa informatyczna jest dostarczana do od-
biorcy przechodząc przez wiele różnych komponentów (zwanych dalej elementami konfigu-
racji lub Configuration Item – CI). Zanim „dotrze” do końcowego konsumenta, przechodzi 
kolejno przez CI np.: lokalne serwery i bazy danych, serwery i bazy danych umieszczone 
w chmurze, aplikacje firm zewnętrznych, WAN (Wide Area Network, rozległa sieć kompu-
terowa), przeglądarkę internetową. 
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Na schemacie 1 przedstawiono przykładową awarię związaną z CI, jakim jest WAN. 
Jest to CI niezarządzany przez dostawcę usług, niemniej dostawca ma pośredni wpływ na 
jego pracę. Realizowane jest to przez umowy zawierające parametry SLA (Service Level 
Agreement, umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług)1 określające zobowią-
zania stron do utrzymania danego CI lub ich zbioru w określonym status quo.

Jednym z elementów świadczenia usługi jest zachowanie ciągłości. To oznacza, że 
wszystkie CI biorące udział w realizacji usługi muszą być sprawne i realizować swoje zada-
nia zgodnie z założeniami. Standardowe podejście do świadczenia usług IT zakłada monito-
rowanie tych CI, które należą lub są w pełni zarządzane przez dostawcę usług. Takie podej-
ście nie pokazuje,czy faktycznie dana usługa IT dostarcza wartość, czy też nie. Dodatkowo 
powoduje zagrożenie postrzegania dostarczania wartości przez dostawcę w odniesieniu do 
własnej infrastruktury informatycznej, tj. ograniczenie się do generowania wartości tylko na 
tych CI, które są zarządzane przez dostawcę usług IT. W takich sytuacjach dostawca naj-
częściej stwierdza „u mnie działa” nie martwiąc się o wartość dostarczaną do konsumenta.

Wartość usług IT

Wartość usług IT postrzegana jest przez pryzmat jakości. Opierając się na znormalizowa-
nych systemach zarządzania, jak np. ISO, przyjmuje się, że jakość to stopień, w jakim zbiór 

1  Szersze informacje o SLA można znaleźć w publikacjach Axelos dotyczących ITIL (edycja 2011).

Schemat 1
Łańcuch świadczenia usługi IT

Źródło: opracowanie własne.
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inherentnych właściwości spełnia wymagania konsumenta usług (Łańcucki 2010). Tym sa-
mym ocena wartości usług IT czerpie z tych samych mierników, co ocena jakości usług. 

Interesującą perspektywę przedstawił A.J. Blikle (2014) stwierdzając, że pojęcia jakości 
i wartości są od siebie niezależne. Z autorskiego opracowania wynika, że pojęcie wartości 
wynika z przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii marketingowej, w której nie można bez-
pośrednio zdecydować o poziomie jakości. 

W opracowaniu pt. Marketing. Koncepcja skutecznych działań pod redakcją L. Garbarskiego 
przedstawiono podobną koncepcję wyrażającą wartość jako różnicę między postrzeganymi 
przez nabywcę korzyściami a kosztami (por. schemat 2). Pożądana sytuacja to przewaga 
postrzeganych korzyści.

Schemat 2
Wartość usługi dla konsumenta

Źródło: opracowano na podstawie: Garbarski (2011b); Armstrong, Kotler (2015).

Przez ryzyko należy rozumieć określony stopień niepewności konsumenta co do przy-
szłych skutków decyzji zakupowej (Garbarski 2011b). Przez koszty eksploatacyjne − pe-
wien zespół kosztów, np. użytkowania, utrzymania status quo produktu, utylizacji produktu. 
Koszty transakcyjne to zespół kosztów pieniężnych, np. poszukiwania oferty, pozyskania 
produktu, dystrybucji. Przez korzyści należy rozumieć zespół cech, jak np. jakość produk-
tu, jakość usługi, cechy rdzenia produktu, cechy usług dodatkowych, korzyści społeczne, 
korzyści finansowe (Garbarski 2011a). G. Armstrong i Ph. Kotler (2015, s. 47) zwracają 
uwagę, że różnica między korzyściami, a kosztami musi wynikać z perspektywy klienta, 
a jednocześnie wynik musi być wyższy niż oferta konkurencji. Autorzy wspomnianego 
wcześniej opracowania pod red. L. Garbarskiego (2011b) wskazali, że na kształtowanie się 
wartości wpływają warunki działania w danym sektorze. Jest to rzadkie podejście w litera-
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turze, uwzględniające w tworzeniu wartości dynamikę zmian w sektorze. To podejście ma 
jednak zastosowanie w gospodarkach rozwijających się, w których sektory dopiero tworzą 
się lub są dobrze ustrukturalizowane. 

Zdaniem autora artykułu, w gospodarkach rozwiniętych, w których organizacje kładą 
większy nacisk na powiązania sieciowe i współpracę międzyorganizacyjną wpływ sektora 
nie jest już taki istotny. Koncepcje przedstawione w ww. ujęciu dla usług IT należy dodatko-
wo rozszerzyć o specyfikę i dynamikę otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego organizacji2.

Pozostając w sferze marketingu należy uwzględnić koncepcję Marketingu 3.0. Zakłada 
ona m.in. współtworzenie produktu/usługi przez konsumentów i producentów. Efektem prac 
jest produkt/usługa o wartości rozumianej jako zbiór doświadczeń indywidualnych konsu-
mentów (Kotler i in. 2010). Jest to podejście spójne z najnowszym nurtem opisu teorii orga-
nizacji, który zakłada synergię zasobów i kooperację wielu różnych organizacji. Jak zauwa-
ża A. Koźmiński, „coraz częściej wartość tworzy się na styku organizacji i przez procesy 
współpracy” (Koźmiński, Latusek-Jurczak 2011, s. 123).

Na konferencji Business Process Management GigaCon 2009, poświęconej procesom 
i usługom IT jeden z prelegentów przyrównał wartość usług do informacji, która kreuje 
produkt lub usługę. Sposób tworzenia wartości w usługach IT został opisany we wspomnia-
nych już dobrych praktykach ITIL. Zakłada on podział usługi na dwie części − funkcjonalną 
i niefunkcjonalną. Pierwsza z nich to zakres i istota samej usługi, druga natomiast określa 
jej status quo w czasie. Schemat 3 ilustruje podejście do tworzenia wartości zgodnie z ITIL.

2  Szerzej o otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym organizacji (w:) Strategor (2001).

Schemat 3
Tworzenie wartości zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL

Źródło: opracowano na podstawie: Cannon (2011).
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Kwestie funkcjonalne usługi IT, zgodnie z założeniem ITIL, rozstrzygają się w dwóch 
płaszczyznach. W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze wsparciem usługi bizne-
sowej przez usługę IT – tworzenie możliwości, a w drugim usługa IT usuwa ograniczenia 
realizacji usługi biznesowej – usuwanie barier. Kwestie niefunkcjonalne koncentrują się na 
czterech różnych płaszczyznach: dostępności, pojemności, ciągłości oraz bezpieczeństwie. 
Ich cechą wspólną jest utrzymanie zdefiniowanego status quo w określonym czasie. 

W tabeli 1 przedstawiono propozycję kryteriów oceny wartości usług IT.

Tabela 1
Kryteria oceny wartości usług IT  

L.p. Kryterium oceny wartości usług IT

1. Solidność i niezawodność
2. Zdolność do reagowania
3. Pewność (wiedza i umiejętności; ograniczanie ryzyka i niepewności)
4. Empatię (kontakt, otwartość i zaangażowanie dostawcy)
5. Fizyczne środki realizacji usługi
6. Skuteczność w realizacji
7. Zadowolenie
8. Obsługa posprzedażna (obsługa serwisowa, obsługa reklamacji)
9. Odczuwalny poziom realizacji

10. Oczekiwany poziom realizacji
11. Rzeczywisty poziom realizacji
12. Eliminacja lub redukcja czynnika
13. Kreacja lub usprawnienie czynnika

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Łańcucki (2010); Garbarki (2011b); ITIL Service Design 2011, 
https://tomjsmyth.files.wordpress.com/2015/04/itilv3sd-itil-v3-service-design.pdf [dostęp: 19.10.2015]; doświad-
czenia zawodowe autora opracowania

Powyższe kryteria wymagają zastosowania wymiaru matematycznego. Chodzi tu o oce-
nę, w jakim stopniu dane kryterium zostało osiągnięte. Kolejny istotny aspekt to zastoso-
wanie punktu odniesienia. Można w tym celu wykorzystać benchmarking lub baselining. 
Benchmarking dotyczy porównywania z wzorcem będącym np. standardem branżowym lub 
liderem w danym sektorze, ale będącym poza organizacją. Baselining wymaga zebrania 
dużej ilości danych będących zbiorem faktów i zdarzeń wyrażonych w sposób liczbowy, na 
podstawie których tworzy się wskaźniki; dane pochodzą wyłącznie z wnętrza organizacji. 
Benchmarking jest bardziej przydatny do dobrze opisanych procesów lub kryteriów, takich 
jak np. satysfakcja. Baselining jest skuteczniejszy w odniesieniu do specyficznych cech wła-
snej organizacji (Harrison, Pratt 1993). 

Zaproponowane kryteria oceny wartości można podzielić na trzy grupy. Pierwsza z nich 
to grupa kryteriów wynikających bezpośrednio z zasobów posiadanych przez dostawcę,  
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tj. pkt. 1-3, 5-6, 8, 11. Dostawca usług ma bezpośredni wpływ na kształtowanie poziomu tych 
kryteriów. Przykładowo, zdolność do reagowania wynika z przyjętej przez dostawcę organiza-
cji pracy oraz wykorzystania wspierających narzędzi informatycznych. Podobnie w przypad-
ku obsługi posprzedażnej. Tu największą rolę odgrywa polityka firmy, która reguluje aspek-
ty związane z obsługą reklamacji wsparcia posprzedażnego usługi. Druga grupa kryteriów 
w ocenie autora opracowania dotyczy wsparcia przez IT procesów biznesowych klienta. To 
punkty 12 i 13. Dotyczą sytuacji, w których proces biznesowy klienta jest wspierany, kreowa-
ny lub optymalizowany przy wsparciu usług IT. Ostatnia, trzecia grupa kryteriów (pozostałe 
punkty) to kryteria stanowiące subiektywne odczucia klienta. Przykładowo, badania zadowo-
lenia lub oczekiwanego poziomu realizacji stanowią ważny wyznacznik dla dostawcy usług 
co do kierunku rozwoju świadczonych usług. Jest to najbardziej wrażliwa grupa kryteriów, 
ponieważ ma wpływ na świadczenie przez dostawcę usług IT w przyszłości. 

Określenie mierników do każdego z ww. kryteriów stanowi punkt wyjścia do oceny stop-
nia spełnienia wymagań konsumentów, bazując na definicji zaczerpniętej z systemu zarzą-
dzania jakością ISO. 

Analiza zgłoszeń od konsumentów usług jako dodatkowy sposób oceny 
wartości usług IT 

Dostarczanie usługi IT wiąże się ze złożonym procesem zarządzania wieloma elementa-
mi infrastruktury będącej w pośrednim lub pośrednim zarządzaniu dostawcy usług. Poziom 
dostarczanej wartości jest mierzony przy pomocy różnych wskaźników, z wykorzystaniem 
metod analizy statystycznej, metod scenariuszowych itp. Specyfika usług IT ma jednak tę 
cechę, że dana usługa może być równocześnie dostarczana i rozwijana (typ usługi interak-
cyjnej). W celu analizy dostarczanej wartości proponuje się rozszerzenie badań typu CAWI 
i CATI o analizę zgłoszeń od konsumentów usług. W przyjętej metodzie zgłoszenia stanowią 
kontakt konsumenta z dostawcą usług w jednym z dwóch obszarów3:
1) Wystąpienia Incydentu lub zgłoszenia Wniosku o usługę do usługi będącej w fazie eks-

ploatacji.
2) Wystąpienia Incydentu lub zgłoszenia Wniosku o usługę do usługi będącej w fazie roz-

wijania.
Takie podejście oznacza, że baza zgłoszeń będzie zawierać dwie kategorie usług. Usługi 

będące w fazie projektu – rozwijane, oznaczone zostaną dopiskiem CR. Usługi bez dopisku 
będą oznaczać usługi w fazie eksploatacji. 

Poniżej przedstawiono przykład przeprowadzonej analizy dla jednej usługi związanej 
z dostarczeniem aplikacji klasy ERP:
1) ERP Moduł R,
2) ERP Moduł R – CR.

3  Szersze informacje o fazach usług, Incydentach i Wnioskach o usługę można znaleźć w publikacjach Axelos dotyczących 
ITIL (edycja 2011).
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Wykres 1
Udział zgłoszeń typu CR

Źródło: opracowanie własne.

Łączną liczbę analizowanych zgłoszeń za okres od dnia 1 października 2014 roku do  
30 września 2015 roku zarejestrowaną w systemie obsługi zgłoszeń spółki «x», przedsta-
wiono w tabeli 2.

Tabela 2
Zgłoszenia zarejestrowane w systemie obsługi zgłoszeń do usługi ERP Moduł R 

Wyszczególnienie ERP Moduł R ERP Moduł R - CR

Incydent 14711 1483
Wniosek o usługę 59 80
Zgłoszenie nieeskalowane 13623 11

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z definicjami przyjętymi w ITIL (Glosariusz… 2011):
 - Incydent jest to przerwa w działaniu lub odczuwalne przez konsumenta obniżenie jakości 

usługi informatycznej;
 - Wniosek o usługę jest to prośba konsumenta o dostarczenie elementu powiązanego 

z usługą informatyczną;
 - Zgłoszenie nieeskalowane może przyjąć formę incydentu lub wniosku o usługę z tym 

zastrzeżeniem, że jest ono rozwiązywane przy pierwszym kontakcie dostawcy z konsu-
mentem.
Całkowity udział zgłoszeń typu CR w badanym okresie stanowi 5,25% (por. wykres 1). 
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Na wykresie 2 przedstawiono podział zgłoszeń według typów.

Analizując dane przedstawione na wykresie 2 zwrócono uwagę na:
 - poprawne określenie próby badanych zgłoszeń i podjęcie decyzji, czy należy uwzględ-

niać zgłoszenia oznaczone jako CR. Jest to o tyle uzasadnione, że tylko usługa w fazie 
eksploatacji dostarcza wartość dla konsumenta. Usługi typu CR są jeszcze w budowie, 
co implikuje brak wpływu na wspierane procesy, a w konsekwencji brak możliwości 
dostarczania wartości. Dodatkowo, wysoki udział zgłoszeń typu CR może w istotny, ne-
gatywny sposób wpłynąć na wyniki badania;

 - duży udział zgłoszeń typu CR, który może świadczyć o dużej niedoskonałości prowa-
dzonego projektu lub osiąganiu niskiej wartości przez dotychczas eksploatowaną usługę.
Współczesne systemy kolejkowania i obsługi zgłoszeń informatycznych posiadają wiele 

różnych funkcjonalności umożliwiających lepszą klasyfikację niż ww. fundamentalne roz-
różnienie zalecane przez ITIL. Warto zastosować taką kategoryzację w obsłudze zgłoszeń, 
aby możliwa była odpowiedź na pytania:
1) Czy incydenty zgłaszane przez konsumentów usługi wynikają z błędnego działania sa-

mej usługi?
2) Czy incydenty zgłaszane przez konsumentów usługi wynikają z błędów popełnianych 

przez samych konsumentów?
3) Czy wnioski o usługę mają charakter próśb o informację?

Wykres 2
Udział różnego typu zgłoszeń w puli zgłoszeń

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 3
Liczba zgłoszeń w podziale na kategorie

Źródło: jak w wykresie 1.

4) Czy wnioski o usługę dotyczą uruchomienia nowych funkcjonalności (tego typu wnio-
ski trafiają do puli CR)?

5) Czy wnioski o usługę dotyczą udostępnienia istniejących funkcjonalności?
Odpowiedzi na tak zadane pytania mogą wiązać się z bezpośrednią oceną wartości do-

starczanej usługi IT. Zależnie od liczby zgłoszeń danego typu i danej kategorii należy podjąć 
decyzję o kształtowaniu wartości usługi IT.

Przykład przedstawiony na wykresie 3 ilustruje wyniki takiej kategoryzacji, bazując na 
puli zgłoszeń prezentowanych na wykresach 1 i 2.

W połączeniu z wynikami badania CATI lub CAWI oraz mając na uwadze informacje 
przedstawione na wykresie 3 należy rozpatrzyć, czy dostarczana usługa informatyczna 
ma zbyt niską wartość, ponieważ np. konsumenci usługi są źle przeszkoleni, aplikacja 
udostępniona w ramach usługi ma zbyt wiele błędów lub jest niedostosowana do potrzeb 
oczekiwań klienta (zgłoszenia CR). Zaletą analizy systemu obsługi zgłoszeń może być 
wytyczna do przeprowadzenia ukierunkowanych badań CATI lub CAWI. Wadą może być 
przedwczesne podejmowanie decyzji na podstawie łatwych do uzyskania analiz z systemu 
zgłoszeń.
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Podsumowanie

Podążając za przesłaniem P. Druckera – jeśli czegoś nie mierzysz, to nie możesz tym 
zarządzać – w artykule wskazano kryteria oceny i metody realizacji pomiarów na potrzeby 
oceny wartości usług IT. Wydaje się, że przedstawiona koncepcja może znaleźć zastosowa-
nie w ośrodkach usługowych świadczących usługi na rzecz konsumentów wewnętrznych 
i zewnętrznych. Koncepcja stanowi wartość w szczególności dla centrów usług obszaru 
IT. Ich rosnąca liczba, a tym samym rosnąca konkurencja mogą powodować ograniczenia 
wartości dostarczanej do konsumentów końcowych. Zaproponowana koncepcja pomiaru na 
podstawie zgłoszeń konsumentów uzupełnia dotychczasowe metody oceny wartości reali-
zowane na podstawie badań CATI i CAWI. Spoglądając krytycznie na IT obecne w polskim 
sektorze nowoczesnych usług dla biznesu można dojść do wniosków, że słowa Nicholasa 
Carra (2003) zapisane ponad dekadę temu na łamach “Harvard Business Review” – „IT 
nie ma znaczenia” są nadal aktualne. Zdaniem Carra nie można uzyskać przewagi konku-
rencyjnej wykorzystując powszechne i nieograniczone zasoby IT. Dostępność usług IT jest 
powszechna, a potrzeby konsumentów IT ciągle ewoluują. Tym samym coraz bardziej istot-
ne stają się metody i kryteria oceny poziomu dostarczanej wartości.
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Values in IT Services – Assessment Methods and Criteria

Summary

The sector of modern services for business is the fastest developing part of the 
service sector in Poland, currently employing more than 150 thou. workers where 
33% of them work in the IT services (ABSL 2015). This creates huge opportunities 
as well as challenges for service managers. One of them is assessment of services 
from the point of view of the provided value. An aim of considerations is to present 
the concept of assessment of IT service value. The author pays attention to the 
specific features of IT services: complexity and relationships between individual 
elements. He discussed the criteria, according to which one may evaluate IT service 
value. There is proposed the method of surveying values on the grounds of analysis 
of consumers’ reports, constituting the extension or start point for surveys of the 
CATI and CAWI type. The article is of the conceptual nature.

Key words: IT service, value assessment, assessment criteria, report analysis.

JEL codes: L84, L86, L87

Ценности в информатических услугах – методы и критерии 
оценки

Резюме

Сектор современных услуг для бизнеса – быстрее всего развивающаяся 
часть сектора услуг в Польше, в котором заняты свыше 150 тыс. работни-
ков, где 33% из них работает в информатических услугах (ABSL 2015). Это 
создаёт огромные возможности, а также вызовы для управляющих услугами. 
Одна из них – оценка услуг с точки зрения поставляемой ценности. Цель рас-
суждений – представить концепцию оценки стоимости информатических ус-
луг. Обратили внимание на специфические свойства информатических услуг: 
сложность и зависимости между отдельными элементами. Обсудили крите-
рии, в соответствии с которыми можно оценить стоимость информатических 
услуг. Предложили метод изучения стоимости на основе анализа заявлений 
потребителей, представляющий собой расширение или отправную точку для 
исследований типа CATI и CAWI. Статья имеет концептуальный характер.

Ключевые слова: информатическая услуга, оценка стоимости, критерий 
оценки, анализ заявлений.

Коды JEL: L84, L86, L87
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