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ВСТУП 

 

Згідно з навчальним планом спеціальності «Комп'ютерні науки» 

завершальним етапом підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «бакалавр» є виконання студентами дипломної роботи. 

Мета цього завершального етапу навчального процесу – узагальнити, 

систематизувати, закріпити і розширити знання, уміння і навички студента-

випускника з обраної ним спеціальності, надати йому можливість отримати 

власний досвід практичного їх використання у процесі розв'язання 

конкретних завдань майбутньої професійної діяльності з використанням 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; розвинути у студентів 

уміння й навички виконання самостійної дослідницької роботи, розробки 

математичного, інформаційного та програмного забезпечення 

автоматизованих систем; сприяти поглибленню опанування студентами 

методів аналізу і синтезу під час розв'язання конкретних навчально-

виробничих завдань інженерної (системотехнічної) діяльності; виявити 

рівень фахової підготовки студента до самостійної професійної роботи 

відповідно до сучасних вимог суспільства, науки, техніки, виробництва і 

культури. 

Дипломний проєкт виконується відповідно до завдання на дипломне 

проєктування на підставі глибокого вивчення відповідної літератури 

(підручників, навчальних посібників, монографій, періодичної літератури, 

нормативної літератури тощо) шляхом індивідуального підходу виконавця 

роботи до розв'язання конкретних завдань. За прийняті у дипломному 

проєкті рішення, достовірність усіх даних, якість виконання і оформлення, а 

також за подання роботи до захисту в установлений термін відповідає 

студент як автор роботи. 

Керівник і консультанти дипломного проєкту допомагають студенту у 

розв'язанні концептуальних питань і важких завдань, які виникають у 

процесі роботи над дипломним проєктом, проводять систематичний 



 4 

контроль за ходом та успішністю виконуваних робіт. 

Дипломний проєкт повинен включати розділ з питань економіки, який 

містить розрахунки показників економічної ефективності та відповідні 

кількісні й якісні висновки. 

У даному розділі розглядають питання відповідно до завдання, яке 

видається консультантом за даним розділом додатково до завдання на 

дипломне проєктування. Потрібно враховувати, що кожне технічне рішення 

повинно бути економічно обґрунтованим. Особливу увагу у цьому розділі 

потрібно приділити питанням ефективності та якості.  
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Методичні вказівки містять послідовність, методи та порядок 

виконання розрахунків, довідкові дані та посилання до спеціальної 

літератури, які дозволять студенту кваліфіковано, на достатньо високому 

науковому рівні виконати відповідні економічні розрахунки та 

обґрунтування розробки програмного продукту. 

Економічна оцінка розробки нових програмних продуктів, що 

виконується у дипломних роботах, повинна визначити їхню доцільність , 

корисність та очікуваний ефект від розробки і впровадження. 

Новий програмний продукт приймається для використання тільки на 

підставі достатньо обґрунтованих розрахунків, які підтверджують найбільш 

ефективне використання трудових, матеріальних і грошових ресурсів.  

Програмне забезпечення є не лише одним із видів найбільш 

поширених сучасних нематеріальних активів, але й найбільш складним 

серед них. Визначення собівартості нематеріальних активів, до яких 

відноситься програмне забезпечення, є досить складною проблемою, що 

обумовлено тим, що нематеріальні активи є результатом використання 

творчої праці, яка сьогодні практично не підлягає нормуванню. 

Незважаючи на складність задачі визначення собівартості нематеріальних 

активів, її рішення є обов’язковим елементом їх розроблення чи підготовки. 

Згідно з прийнятою методикою, всі організаційно-економічні питання 

висвітлюються у спеціальному розділі дипломної роботи. Економічне 

обґрунтування прийнятих рішень повинне бути єдиним, логічним і 

сумірним та включати наступні розділи: 

1 Опис розробленого програмного продукту. 

2. Розрахунок собівартості нового програмного продукту.  

3. Визначення ціни програмного продукту. 

4. Проведення моніторингу ринку аналогічних програмних продуктів 

(маркетингові дослідження ринку програмних продуктів). 

5. Висновки. 

Загальний обсяг економічної частини повинен складати 8–10 

сторінок. Розрахунки та текст повинні подаватися у відповідності до діючих 

стандартів оформлення дипломних робіт. 
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 СКЛАД ПІДРОЗДІЛІВ ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ 
РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 

 

1. ОПИС РОЗРОБЛЕНОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 

У підрозділі необхідно надати короткий опис своєї розробки: її 

сутність, актуальність, основні відмінності від аналогів. 

 

2. РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ПРОГРАМНОГО 

ПРОДУКТУ 

2.1. Визначення  

Собівартість програмного продукту – це виражені у грошовій формі 

витрати на його розробку і, при необхідності, реалізацію (тиражування). 

Діючи нормативні документи з формування собівартості дають можливість 

згрупувати витрати, пов'язані з розробленням програмного продукту і 

проведенням виробничих випробувань під час планування, обліку і 

калькулювання собівартості. Виходячи з переліку типових статей, 

собівартість програмного продукту (Спп) можна обчислити за формулою 

(2.1):  

 

Спп = Вопл.пр + Всоц.зах + Вмат + Вел + Ва,                           (2.1) 

 

де Вопл.пр – витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо зайняті 

розробкою програмного забезпечення; Всоц.зах – відрахування на соціальні 

заходи працівників; Вма – матеріальні витрати; Вел – витрати на 

електроенергію; Ва – амортизаційні відрахування.  

 

2.1.1. Витрати на оплату праці  

До статті «Витрати на оплату праці» належать витрати на виплату 

основної та додаткової заробітної плати керівникам відділів, лабораторій, 

секторів і груп, науковим, інженерно-технічним працівникам та іншим 

працівникам, безпосередньо зайнятим розробкою програмного 

забезпечення за конкретною темою (технічним завданням), обчисленої за 

посадовими окладами, відрядними розцінками, тарифними ставками згідно 

з діючими в організації системами оплати праці, включаючи будь-які види 

грошових і матеріальних доплат, які належать до елемента «Витрати на 
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оплату праці». 

Сумарні витрати по заробітній платі складають: 

 

                   В опл.пр = Зосн + Здод,                                      (2.2) 

 

де Зосн – основна заробітна плата; Здод – додаткова заробітна плата. 

 

Розмір основної заробітної плати розробників програмного продукту 

(Зосн.) визначається за формулою (2.3): 

 

     ч,З .
осн. tч

                                           (2.3) 

 

де tч – трудомісткість розробки програмного продукту, (люд.-год.); ч – 

частина заробітної плати, що приходиться на 1 люд.-год. трудомісткості. 

 

                 
Т

з
ч n

міс

ср

м  ,                                                (2.4) 

 

де З
ср.

м
 – середньомісячна заробітна плата виконавців; Т

n

міс
 – місячний 

плановий фонд робочого часу. Звичайно приймається у розмірі 200 годин 

(25 днів · 8 годин на день = 200 годин). 

 

                
n

... ЗЗЗ
З

i

м

2

м

1

мср

м


 ,                                        (2.5) 

 

де З
1

м
, З

2

м
, ... З

i

м
 – відповідно заробітна плата розробників програмного 

продукту, (грн.); n – кількість розробників, (чол.) 

 

Нормування праці в процесі створення ПП істотно ускладнено в силу 

творчого характеру праці програміста. Тому трудомісткість розробки ПП 

(tч) може бути розрахована на основі системи моделей з різною точністю 

оцінки за формулою (2.6):  

 



 8 

tч =  tпо + tо + tа + tс + tп + tн  + tт + tд,                               (2.6) 

 

де tпо – витрати праці на підготовку опису поставленої задачі (від 3-х до 5-

ти днів по 8 годин) (люд.-год.); tо – витрати праці на опис поставленої 

задачі, (люд.-год.); tа – витрати праці на розробку алгоритму рішення задачі, 

(люд.-год.); tс – витрати праці на розробку блок-схеми алгоритму, (люд.-

год.); tп – витрати праці на програмування по готовій блок-схемі, (люд.-

год.); tн – витрати праці на набивання програми, (люд.-год.); tт – витрати 

праці на налагодження та тестування програми на ЕОМ, (люд.-год.); tд– 

витрати праці на підготовку документації (від 3-х до 5-ти днів по 8 годин), 

(люд.-год.). 

tпо  береться за фактично відпрацьований час, а час інших етапів 

визначається розрахунково за умовною кількістю команд Q. 

Умовна кількість команд Q визначається за формулою (2.7): 

 

Q= q · c,                                                      (2.7) 

 

де q – коефіцієнт, що враховує умовну кількість команд в залежності від 

типу задачі; с – коефіцієнт, що враховує новизну і складність програми. 

Вибрати значення коефіцієнта q можна з таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Коефіцієнти, які враховують умовне число команд 

залежно від типу задачі 

Тип задачі Границі змін коефіцієнту 

Задачі обліку від 1400 до 1500 

Задачі оперативного управління від 1500 до 1700 

Задачі планування від 3000 до 3500 

Багатоваріантні задачі від 4500 до 5000 

Комплексні задачі від 5000 до 5500 

 

Програмні продукти за ступенем новизни можуть бути віднесені до 

однієї з 4-х груп: 

– група А – розробка принципово нових задач; 

– група Б – розробка оригінальних програм; 
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– група В – розробка програм з використанням типових рішень; 

– група Г – разове звичайне завдання. 

За ступенем складності програмні продукти можуть бути віднесені до 

однієї з 3-х груп: 

1 – алгоритми оптимізації і моделювання систем; 

2 – завдання обліку, звітності та статистики; 

3 – стандартні алгоритми. 

Коефіцієнт с визначається з табл. 2.2 на перетині груп складності і 

ступеня новизни. 

 

Таблиця 2.2 – Коефіцієнти, які враховують новизну та складність 

програми 

Мова 

програмування 

Група 

складності 

Ступінь новизни 

А Б В Г 

Високого 

рівня 

1 1,38 1,26 1,15 0,69 

2 1,3 1,19 1,08 0,65 

3 1,2 1,1 1,0 0,6 

Низького 

рівня 

1 1,58 1,45 1,32 0,79 

2 1,49 1,37 1,24 0,74 

3 1,38 1,26 1,15 0,69 

 

 tо  (витрати часу на опис задачі) визначається за формулою 2.8: 

 

 tо  = Q · B / (50 · K),                                         (2.8) 

 

де В – коефіцієнт врахування змін задач, в залежності від складності задачі і 

числа змін обирається в інтервалі від 1,2 до 1,5; К – коефіцієнт, що враховує 

кваліфікацію програміста.  

Вибрати значення коефіцієнту К можна з табл. 2.3.  

 

Витрати праці на розробку алгоритму ( tа ) розраховуються за 

формулою 2.9: 

 tа  = Q / (50 · K).                                            (2.9) 
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Таблиця 2.3 – Коефіцієнти, які враховують рівень кваліфікації 

програміста  

Стаж програміста Значення коефіцієнту К 

до 2-х років 0,8 

від 2 до 3 років 1,0 

від 3 до 5 років 1,1 – 1,2 

від 5 до 10 років 1,2 – 1,3 

більше 10 років 1,3 – 1,5 

 

Витрати праці на розробку блок-схеми (tс) визначаються аналогічно 

 tа  за формулою 2.9. 

Витрати праці на програмування по готовій блок-схемі (tп) 

визначаються за формулою 2.10. 

 

  tп  = Q · 1,5 / (50 · K).                                 (2.10) 

 

Витрати праці на набивання програми (tн) визначаються за формулою 

2.11. 

 tн  = Q / 50.                                            (2.11) 

 

Витрати праці на налагодження та тестування програми на ПЕОМ (tт) 

визначаються за формулою 2.12. 

 

tт= Q · 4,2 / (50 · K).                                         (2.12) 

 

Додаткова заробітна плата (премії, одноразові заохочення тощо) 

розраховується згідно з нормативом, який установлює підприємство і який 

складає 10–40 % від основної зарплати. 

 

2.1.2. Відрахування на соціальні заходи 

До статті «Відрахування на соціальні заходи» належать відрахування 

єдиного соціального внеску (ЄСВ) за встановленим законодавством 

нормативом і обчислюються як відсоток (22 %) від розміру витрат на 

оплату праці (основної та додаткової) працівників,  які безпосередньо 

зайняті розробкою програмного забезпечення.  
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2.1.3. Визначення розміру матеріальних витрат 

Визначення витрат на матеріали та окремі комплектуючі вироби 

(картридж, папір для друку, канцелярські приналежності, flash-пам’ять 

тощо) треба зробити з урахуванням вирішення поставленого конкретного 

завдання – розробки програмного продукту. У практиці розрахунку 

матеріальних витрат дипломант повинен максимально конкретизувати цей 

орієнтовний перелік, особливо ціну матеріальних ресурсів, використовуючи 

для цього дані виробничої практики і дані аналогічних розробок 

спеціальних організацій, підприємств. 

До складу матеріальних витрат доцільно залежно від конкретних умов 

включити витрати на профілактику у розмірі від 1,5 до 2 % від балансової 

вартості ПЕОМ з периферією.  

Розрахунок витрат на матеріали необхідно провести за формою 

таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.4 – Розрахунок матеріальних витрат на розробку 

програмного продукту 

№ 

з/п 

Найменування 

матеріалів 

Кількість, 

(один.) 

Ціна, 

(грн.) 

Сума, 

(грн.) 

     

 

2.1.4. Визначення розміру витрат на електроенергію 

Розмір витрат на електроенергію включає: 

 витрати на силову електроенергію; 

 витрати на електроенергію для освітлення.  

Витрати на силову електроенергію (грн.) визначаються: 

 

РЦТЗ ПЕОМе

год.

рпс.е
.. ,                                   (2.13) 

 

де Це – вартість 1 кВт/год.; РПЕОМ – сумарна потужність ПЕОМ з 

периферією у кіловат-годинах (складає 0,7 – 1,3 кіловат-години залежно від 

периферії); Т
год.

рп
 – тривалість розробки програмного продукту у годинах (tч). 

 

Витрати на електроенергію для освітлення визначаються по формулах 
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(2.13 – 2.14). 

 

        

З е о.
.Т

год.

рп
 Це  · Росв,                                (2.14) 

 

де Росв – сумарна потужність у кіловат-годинах, яка йде на освітлення. 

  

Для розрахунків у дипломній роботі Росв може бути прийнята у 

розмірі 200–250 Вт/год. 

 Загальні витрати на електроенергію розраховують за 

формулою 2.15: 

 

        Вел = Зс.е + Зо.е.                               (2.15) 

 

2.1.5. Визначення розміру амортизаційних відрахувань  

Визначення розміру амортизаційних відрахувань (Ва) визначається за 

формулою (2.16): 

Т
К

В рм

аб

а 10012

.



 N ,                                      (2.16) 

 

де Кб – балансова вартість однієї ПЕОМ з периферією; Na – річна норма 

амортизаційних відрахувань (%); Трм – тривалість розробки програмного 

продукту у місяцях.  

 

Т
Т

.міс

ч

рм n

t
 .                                             (2.17) 

 

 Річні норми амортизаційних відрахувань для ПЕОМ 

приймаються у розмірі 25 %.  

 

3. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 

Існують такі методи ціноутворення ПП (з позиції виробника): 

 на основі витрат; 

 з орієнтацією на попит;  
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 з орієнтацією на конкурентів. 

Таким чином, залежно від типу програмного продукту встановлення 

ціни робиться відповідно до того або іншого методу ціноутворення. Для 

специфічного ПП, що розробляється в одиничному виконанні для 

конкретного замовника, переважним є витратний метод ціноутворення. При 

витратному методі вартість (ціна) програмного продукту, запропонована 

розробником, визначається за формулою 3.1: 

 











100

Р
1CЦ ПП

,     (3.1) 

 

де СПП – загальні витрати на створення програмного продукту (грн.); Р – 

рентабельність розробки (%).  

Орієнтовно величину рентабельності можна прийняти в таких межах: 

 для принципово нових програм – ступінь новизни задачі «А» 

рентабельність становить до 60 %; 

 для оригінальних програм – ступінь новизни задачі «Б» 

рентабельність становить до 50 %; 

 для типових програм ступінь новизни задачі «В» рентабельність 

становить до 40 %; 

 для рішення аналогічних задач ступінь новизни задачі «Г» 

рентабельність становить до 30 %. 

Результати розрахунків необхідно звести у таблицю 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Результати обчислення техніко-економічних показників 

програмного продукту 

Показник Значення 

1 2 

Умовна кількість команд Q (шт.)  

Трудомісткість (люд.- год.)  

Кількість виконавців (люд.)  

Основна заробітна плата виконавця (грн.)  

Додаткова заробітна плата (грн.)  

Відрахування на соціальні заходи (грн.)   
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Продовження табл.3.1 

1 2 

Матеріальні витрати (грн.)  

Витрати на електроенергію (грн.)  

Амортизаційні відрахування (грн.)  

Інші витрати(грн.)  

Собівартість програмного продукту (грн.)  

Ціна готового програмного продукту (грн.)  

 

Недоліком цього методу є те, що розрахункова ціна може виявитися 

вище або нижче тієї, яку покупці готові заплатити за продукт, оскільки при 

обґрунтуванні ціни не враховуються чинники попиту та конкурентне 

оточення виробника продукту і багато інших чинників, що визначають 

ринкову ціну. 

 

4. ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ РИНКУ ПРОГРАМНИХ 

ПРОДУКТІВ 

Моніторинг ринку програмних продуктів пропонується скласти у 

вигляді таблиці, де будуть відображені ПП конкурентів, ціна, методи збуту 

ПП тощо.  

 

ВИСНОВКИ 

 На основі співставлення технічних характеристик та 

економічних показників нового та аналогічних програмних продуктів 

зробити висновки про можливість впровадження та використання 

програмного продукту у практичній діяльності.  
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