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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

 

Мета, завдання і змістові модулі дисципліни 
 

Економіка програмного забезпечення – це дисципліна, навчальний 

матеріал якої оснований на використанні знань з методології програмної 

інженерії, а також базових знань з економіки, математики та програмування. 

Метою і завданням курсу є:  

- дати систематизоване уявлення про економіку програмної інженерії, 

сучасні підходи до вартісної оцінки розробки програмного забезпечення 

(програмного продукту), методи її проведення та моделі трудомісткості 

розробки;   

- розвиток уміння і навичок розв’язувати практичні задачі із економіки 

програмного забезпечення. 

 Програма курсу має на меті забезпечити студентів необхідним базовим 

знаннями для проведення оцінки трудомісткості і вартості розробки 

програмних продуктів на підставі методик, що є стандартами де факто в 

промисловій розробці програмних систем.  

Підсумкова перевірка рівня засвоєння студентами матеріалу курсу, 

передбаченого програмою, здійснюється у вигляді заліку. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА  ПРОГРАМНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

 

 № 

пор. 

Назва змістового модуля та теми 

 

Змістовий модуль 1. Загальні поняття і зміст предмету «Економіка 

програмного забезпечення». Ринкова економіка, ринок 

програмного забезпечення і вимоги до нього 

Тема 1 
 Введення в предмет  «Економіка програмного забезпечення». 

Загальні поняття. 

Тема 2 
Ринкова економіка, її види та модель ринкової економіки для 

України.  

Тема 3 
Ринок програмного забезпечення (ПЗ) в світі та  в Україні. Ринкові 

вимоги до програмного забезпечення. 

Змістовий модуль 2. Оцінювання вартості розробки програмного 

забезпечення  і заробітної плати програмістів 

Тема 4 Метрики трудомісткості розробки програмного забезпечення 

Тема 5 Принципи оцінювання вартості розробки програмного забезпечення 

Тема 6 Моделі оцінювання вартості розробки програмного забезпечення 

Тема 7 
Заробітна плата, її види і моделі (формули) обчислення заробітної 

плати. Заробітна плата програміста 

Тема 8 
Практичне оцінювання трудомісткості розробки програмного 

забезпечення та  вартості  програмного продукту. 

  

Всього годин: 90 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ   

«ЕКОНОМІКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»  
 

Основні теоретичні питання, які необхідно опрацювати і засвоїти 
та короткі теоретичні відомості до них: 

 
 

Змістовий модуль 1. Загальні поняття і зміст предмету «Економіка 

програмного забезпечення». Ринкова економіка, ринок програмного 

забезпечення і вимоги до нього   

 

Тема 1.  Введення в предмет  «Економіка програмного забезпечення». 

              Загальні поняття. 

 

♦ Зміст теми :  

 Поняття «економіка програмного забезпечення» 

 Економічна ефективність програмного продукту  

 Еволюція економіки програмного забезпечення 

 

Література [1 -- 4] 

 

Тема 2. Ринкова економіка, її види та модель ринкової економіки  

             для України.   
♦ Зміст теми :  

 Ринкова економіка і принципи її функціонування 

 Приклади моделей ринкової економіки  

 Соціально-орієнтована ринкова економіка 

 Модель ринкової економіки  для України   

 

Література [1 -- 4] 

 

Ринкова економіка -- це економіка, в якій продукція товарообміну 

визначається, в основному, попитом і пропозицією (або попитом і 

пропозицією більшою мірою, ніж директивно) або самим суб'єктом 

товарообміну.  

Основними рисами ринкової економіки є: 

- цивілізована конкуренція виробників товарів; 

- вільний перелив капіталу між галузями і регіонами; 
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- розвиток кредитно-банківської системи, утворення фінансового і 

валютного ринку; 

- свобода підприємництва, незалежність товаровиробників і відносна 

свобода їх   діяльності; 

- лібералізація цін залежно від попиту і пропозиції; 

- вільний обмін товарами і послугами; 

- певний рівень попиту населення та місткість ринку; 

- нормальне оподаткування; 

- забезпечення правових, юридичних норм; 

- економічна свобода і обмеження державних монополій; 

- боротьба з мафією; 

Для кращої ефективності функціонування ринкової економіки 

необхідно 

 визначити її інфраструктуру, яка є надзвичайно актуальною для країн з 

перехідною економікою, в тому числі для України. 

Ринкова інфраструктура - це сукупність елементів, які забезпечують 

безперебійне, багаторівневе функціонування господарських взаємозв'язків, 

взаємодію суб'єктів ринкової економіки і регулюють рух товарно - грошових 

потоків. Складовими елементами ринкової інфраструктури є інститути, 

інформаційні мережі і потоки, законодавство, рівень ринкового мислення і 

поведінки населення. Підвищена увага до кожної складової інфраструктури 

ринкового типу може забезпечити реалізацію ринкових механізмів у всій 

економіці. 

Поняття „механізм ринкової економіки” охоплює сукупність форм, 

методів, важелів використання ринкової економіки, тобто для з’ясування 

сутності ринкового механізму треба, спираючись на такі провідні категорії 

товарного господарства як вартість, ціна, попит, пропозиція, конкуренція, 

визначити зміст та характер дії законів ринкової економіки. 
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Тема 3. Ринок програмного забезпечення в світі та в Україні.  

              Ринкові вимоги до програмного забезпечення 

 

♦ Зміст теми: 

 Програмне забезпечення  

 Ринок програмного забезпечення в світі  

 Ринок програмного забезпечення в Україні 

 Ринкові вимоги до програмного забезпечення 

Література [1 -- 4] 

 

Ринок програмного забезпечення 

Історія формування ринку програмної продукції. Відправною точкою 

історії розвитку ринку програмного забезпечення можна вважати 1969 рік, 

коли фірма IBM почала продавати своє програмне забезпечення, як 

самостійний товар окремо від устаткування (ЕОМ). І розробники, і 

постачальники програмного забезпечення для ринку, і користувачі (покупці) 

дуже швидко оцінили прибутковість продажу готового програмного 

забезпечення, як товару, й ефективність його використання.  

Ринкова система господарювання (ринкова економіка і механізми 

стимулювання творчого потенціалу розробників програмного забезпечення, 

наприклад, приватна власність і розумна система оподатковування) 

дозволила дуже швидко сформувати і наситити ринок програмного 

забезпечення. По оцінках спеціалістів у даний час на ринку є десятки тисяч 

програм і програмних систем для найрізноманітних напрямків застосування. 

Особливо розширився ринок програмного забезпечення з появою 

персональних комп’ютерів, коли користувачами програмного забезпечення 

стають не тільки організації, але і спеціалісти будь-якої професії (вчені, 

робітники в галузях медицини, торгівлі, мистецтва, літератури, фінансово-

бухгалтерські робітники та інші). Жорстка конкуренція на ринку 



 8 

програмного забезпечення потребує, як правило, великих витрат на експорт 

програмного забезпечення на цей ринок. 

Комерційно обгрунтована розробка програмного забезпечення і його 

маркетинг на ринку можливий у тому випадку, якщо програми є товаром для 

даного ринку. Перетворення програм у “програмний товар“ здійснюється 

шляхом доробки цих програм під вимоги ринку, а також подальшим 

забезпеченням організаційних, технічних і комерційних умов по маркетингу, 

експлуатації, підтримці і розвитку цього пакету (товару) на ринку. 

На сьогодні через глобальні комп’ютерні мережі не тільки здійснюється 

продаж, але й організується демонстрація програмного забезпечення, 

ознайомлення користувача з документацією, а також надання потенційному 

покупцю інформації про переваги і недоліки в порівнянні з аналогічними 

пакетами.  

Поява нових поколінь і нових типів операційних систем викликає 

потребу, як у адаптації існуючих версій перерахованих вище пакетів, так і в 

розробці нових пакетів, що відбивають актуальні потреби суспільства в сфері 

опрацювання даних. Так, наприклад, є значний попит на пакети оцінки й 

опрацювання інформації в галузі екології, пакети практичного застосування і 

розробки експертних систем і баз знань із різних сфер життя суспільства.  

Індустрія обслуговування населення (банки, страхові компанії, торгові 

фірми й інші) вкладають кошти в розробку програмного забезпечення для 

автоматичних відповідачів. Все більше уваги приділяється питанням 

обслуговування вдома. Об’єднуються можливості обчислювальних мереж, 

банків даних і програмного забезпечення обслуговування, які дозволяють 

кожному громадянину країни, не виходячи з дому, зв'язатися через 

персональний комп’ютер і одержати потрібну йому інформацію з банків 

даних (наприклад, про наявність певного товару, його якості, замовити цей 

товар, тощо). 

 Ринок виробництва програмного забезпечення в Україні. 
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Серед вітчизняних розробників програмного забезпечення виділяються 

такі організації, як Донецький інститут штучного інтелекту, київські фірми 

КСИКОМ СОФТ, “Ліга“, МТ, IDM, “ІЕ-Ресурс“, “ІнфоРесурс“, 

“Інформаційні технології“ та львівська “АБ Система“. Очевидно, що 

вітчизняні розробники не мають тих фінансових можливостей, якими 

володіють для прикладу фірми Microsoft чи 1C.  

Продаж програмного забезпечення та послуг може стати головною 

галуззю національного експорту України – так стверджують дослідники 

українського ринку. 

Згідно з результатами дослідження Української Hi-Tech Ініціативи, 90% 

замовлень індустрії виконується для іноземних компаній. У 2011-му  році у 

галузі ІТ аутсорсингу та розробки програмного забезпечення працювало 25 

тисяч осіб. Це робить Україну найбільшим у Центральній та Східній Європі 

розробником програмного забезпечення та ІТ аутсорсингу.  

«Темпи росту ринку щороку скалдають 30%, в Україні знайдеться не 

багато індустрій з такими показниками. І я не бачу проблемних моментів, які 

б завадили нам зберегти такі темпи, тому через 5-7 років ринок експорту 

програмного забезпечення може скласти 10 мільярдів доларів, це буде більше 

ніж металургійна чи зернова галузь України», - сказав у коментарі Голосу 

Америки президент Української Hi-Tech Ініціативи Віктор Мазнюк. 

Головними замовниками українських ІТ послуг є Сполучені Штати. 

Американські компанії купують близько 81% програмного забезпечення, яке 

виробляється в Україні. Останніми роками британські та німецькі компанії 

збільшили аутсорсинг українського програмного забезпечення. Експерти 

прогнозують, що замовлень від іноземних компаній буде ще більше. Головні 

аргументи - висока якість українського продукту, дешевизна у порівнянні з 

місцевими виробниками, а також географічна та культурна наближеність. 

 «Те, що Сполучені Штати є ключовим замовником українського IT 

продукту, перш за все, свідчить про дуже високий професійний рівень 

українських спеціалістів, а також те, що країна має освітній та науковий 
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базис для подальшого розвитку цього сектора, вартість якого зростає», – 

сказав Голосу Америки президент Американської торгівельної палати в 

Україні Хорхе Зукоскі. 

«Для покращення співпраці між країнами (США-Україна) у сфері ІТ – 

запорукою успіху є зміцнення захисту інтелектуальної власності, а також 

забезпечення більш прозорих «правил  гри» для ведення цього бізнесу в 

Україні», – сказав Зукоскі. 

Швидкий розвиток галузі ІТ змусив законодавців робити певні кроки для 

створення сприятливих умов для  її подальшого розвитку. Прикладом такої 

політики є новий закон, який передбачає податкові пільги на десятирічний 

термін. 

Основні ринкові вимоги до програмного забезпечення 

Програмне забезпечення перетворюється в товар, якщо воно задовольняє 

певним вимогам ринку. Тому для будь-якого постачальника для успішної 

торгівлі програмним забезпеченням дуже важливо виконувати всі основні 

вимоги ринку, що ставляться. Основні вимоги ринку можна сформулювати 

такими пунктами:  

 функціональні вимоги;  

 характеристики якості;  

 вимоги до документації;  

 вимоги по розвитку програмного забезпечення, обслуговуванню і 

навчанню;  

 вимоги по цінах;  

 маркетинг програмного забезпечення.  

В площині функціональних вимог програмне забезпечення повинно : 

 забезпечувати функціональні можливості, що достатні для розв’язання 

певного класу проблем, що задовольняють вимогам конкретної 

категорії покупців;  
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 підтримувати широко використовувані на ринку комп’ютерів і сучасне 

периферійне устаткування;  

 опрацьовувати інформацію і спілкуватися з користувачем із 

використанням алфавіту і мови, зрозумілої користувачу.  

Функціональні можливості програмного забезпечення “вкладаються“ 

при його розробці на основі аналізу і вивчення попиту ринку, і повинні 

відповідати поточним потребам ринку і навіть випереджати їх. 

Функціональні можливості відбивають ті ідеї, що реалізує програмне 

забезпечення для конкретної сфери застосування. Конкурентоспроможність 

програмного забезпечення на ринку в першу чергу визначається сучасністю і 

цінністю алгоритмів і ідей, що реалізовані в програмному забезпеченні. Якщо 

програмне забезпечення розробляється за замовленням конкретного 

користувача, то його функції визначаються разом із замовником. 

Програмне забезпечення повинне підтримувати сучасні периферійні 

пристрої, які широко використовуються на ринку з даним класом 

комп’ютерів, і забезпечувати користувачу можливість задання вхідної і 

вихідної інформації на його рідній мові. Для системного програмного 

забезпечення інтерфейс із користувачем можливий англійською мовою. У 

багатьох випадках використання систем розробки програм також 

допускається на рівні англійської мови, проте, прикладне програмне 

забезпечення повинне забезпечувати користувачу спілкування на рідній мові.  

В програмне забезпечення повинен входити контрольний приклад, що 

перевіряє функціонування програмного забезпечення. Можливості 

контрольного прикладу визначаються розробником. Програмне забезпечення 

оформляється, як окремий незалежний компонент, що поставляється на 

машинному носії (флешки, диски).  
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1: 
 

1. Суть поняття «економіка програмного забезпечення» ?  

2.  Економічна ефективність програмного забезпечення ?  

3. Еволюція економіки програмного забезпечення ? 

4. Які типи економічних систем Ви знаєте ? 

5. Основні риси економічної системи, яка має назву ”ринкова 

економіка” ? 

6. Які принципи функціонування ринкової економіки ?  

7. Складові елементи ринкової інфраструктури ? 

8. Приклади моделей ринкової економіки ? 

9. Суть поняття „механізм ринкової економіки” ? 

10. Соціально-орієнтована ринкова економіка: які принципи її 

функціонування ? 

11. Яка (з Вашої точки зору, Вашого розуміння) найбільш прийнятна 

для України є модель ринкової економіки ? 

12. Суть поняття “ринок програмного забезпечення”?  

13. Історія формування ринку програмної продукції ?  

14. Ринок програмного забезпечення в світі ? 

15. Ринок виробництва програмного забезпечення в Україні ? 

16.  Суть поняття “ринок експорту програмного забезпечення” ? 

17. Історія формування ринку програмного забезпечення (програмної 

продукції) ?  

18.  Які основні функції програмного забезпечення ? 

19.  Які основні ринкові вимоги до програмного забезпечення 

(програмної продукції) ? 

20. Функціональні вимоги програмного забезпечення ? 

21.  Які оцінки якості програмного забезпечення з позиції маркетингу 

? 
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22.  В чому полягає процес придбання програмного забезпечення 

користувачем ?  

23. Для чого потрібне програмне забезпечення ? 

24. Які види програмного забезпечення ? 

25. Класифікація програмного забезпечення ? 

26. Яке призначення системного програмного забезпечення ? 

27. Яке призначення прикладного програмного забезпечення? 

28. Яке призначення інструментарію програмування ? 

29. Мета розробки проекту програмного продукту ? 

30. Розподіл реалізації проекту на фази, структуризація проекту ?  

31.  В чому полягає життєвий  цикл розробки программного продукту 

?. 

32. Які етапи розробки програмного продукту ? 

33. Суть понять «алгоритм» і «програма» та різниця між ними.? 

34.  Cуть інженерії програмного забезпечення ? 
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Змістовий модуль 2. Оцінювання вартості розробки програмного 

забезпечення  і заробітної плати програмістів 

 

Тема 4. Метрики трудомісткості розробки програмного забезпечення 

 

♦ Зміст теми :  

 Поняття метрики при розробці програмного забезпечення, 

класифікація метрик 

 Метрики процесу, метрики проекту, метрики продукту 

 Вимір розміру програмного забезпечення 

Література [1 -- 4] 

 

Тема 5. Принципи оцінювання вартості  розробки 

              програмного забезпечення 

 

♦ Зміст теми :  

 Чинники, що впливають на вартість розробки програмного 

забезпечення 

 Зв’язок трудомісткості і вартості розробки програмного продукту 

 Проектний підхід до оцінки трудомісткості і вартості розробки 

програмного забезпечення 

 Огляд основних принципів оцінювання трудомісткості і вартості 

розробки програмного забезпечення 

 

Література [1 -- 4] 

 

 

Ціна на програмне забезпечення формується з врахуванням багатьох 

чинників: витрат на розробку, рівня конкуренції на ринку, рівня попиту 

ринку на даний клас продуктів, відповідності характеристик пакету вимогам 

ринку, досвіду і популярності розробника і продавця на ринку. Тому 

визначення реальної ціни програмного забезпечення на ринку потребує 

врахування всіх цих характеристик, причому окремі з цих чинників можна 

реально оцінити тільки під час маркетингу продукту на ринку. З цього 

випливає, що до початку продаж, програмне забезпечення повинне бути 

продемонстрованим потенційним клієнтам і, як правило, відтестоване 

клієнтами, і тільки після цього можна приймати рішення про його продаж.  
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Встановлення програмного забезпечення на комп’ютер і дослідна 

експлуатація. Аналіз результатів дослідної експлуатації та порівняння 

отриманих результатів з очікуваними. Якщо які-небудь функції програмного 

забезпечення або які-небудь зобов'язання постачальника не виконуються, 

повинні бути початі відповідні дії, які покупець повинен обумовити в 

контракті.  

 

Тема 6.  Моделі оцінювання вартості розробки 

               програмного забезпечення 

 

♦ Зміст теми :  

 Принципи алгоритмічного моделювання трудомісткості розробки 

програмних продуктів 

  Алгоритмічні моделі оцінки трудомісткості і вартості розробки 

програмного забезпечення 

 Теоретичні і статистичні моделі оцінки трудомісткості і вартості 

розробки програмного забезпечення 

 Використання експертних оцінок трудомісткості і вартості розробки 

програмного забезпечення 

 

Література [1 -- 4] 

 

 

Тема 7.  Заробітна плата, її види і моделі (формули) обчислення  

               заробітної плати. Заробітні плати програмістів 

 

♦ Зміст теми :  

 Прожитковий мінімум і обчислення його вартості 

 Заробітна плата, мінімальна заробітна плата 

 Види і моделі (формули) обчислення заробітної плати програмістів 

 

Література [1 -- 4] 

 

Тема 8. Практичне оцінювання трудомісткості розробки програмного 

забезпечення та  вартості  програмного продукту. 

 

♦ Зміст теми:  
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 Особливості практичної оцінки трудомісткості розробки 

програмного забезпечення 

 Ризики  проведення оцінки розробки програмного забезпечення 

 Способи управління ризиками при проведенні оцінки 

трудомісткості розробки  

 Формули оцінювання вартості  програмного продукту 

Література [1 -- 4] 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 2: 
 

1. Поняття «економіка розробки програмного продукту»?  

2. Заробітна плата і її види ? 

3. Прожитковий мінімум і обчислення його вартості ? 

4. Мінімальна заробітна плата ? 

5. Таріфна сітка заробітних плат ? 

6. Види і моделі (формули) обчислення заробітної плати ?  

7. Заробітна плата розробників програмних продуктів ? 

8. Чинники, що впливають на вартість розробки програмного 

продукту ? 

9. Поняття метрики при розробці програмного забезпечення? 

10. Класифікація метрик при розробці програмного забезпечення? 

11. Метрики процесу, метрики проекту, метрики програмного 

продукту ?  

12. Вимір розміру програмного продукту ?  

13. Зв'язок трудомісткості і вартості розробки програмного 

продукту? 

14. Суть проектного підходу до оцінок трудомісткості і вартості 

розробки програмного продукту ? 

15. Які  основні принципи оцінювання вартості розробки 

програмного продукту ? 

16. Який зв'язок зрілості процесів розробки з трудомісткістю і 

вартістю розробки програмних продуктів ? 

17. Які принципи алгоритмічного моделювання трудомісткості і 

вартості розробки програмних продуктів? 

18. Суть методу експертних оцінок трудомісткості і  вартості 

розробки програмних продуктів ? 

19. Суть використання ринкових аналогій при проведенні оцінок 
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трудомісткості і  вартості розробки програмних продуктів ? 

20. Які ризики при проведенні оцінок трудомісткості і  вартості  

розробки програмного забезпечення ? 

21. Які способи управління ризиками при проведенні оцінки 

трудомісткості розробки програмного забезпечення ? 

22. Метод практичного оцінювання  вартості  програмного               

продукту ? 

23. Формула обчислення заробітної плати ? 

24. Формула обчислення сумарних затрат на розробку програмного 

продукту ? 

25. Формула обчислення ціни розробленого програмного продукту ? 

26. Формула обчислення роздрібної ціни програмного продукту ? 
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ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  СТУДЕНТІВ 

Теми  реферативних робіт: 

                  

1. Розробка власного варіанту лінійної моделі оцінки трудомісткості 

або вартості розробки.  

2. Виконання оцінки передбачуваної трудомісткості розробки 

широковідомих програмних продуктів малого масштабу. На вибір 

пропонується використання наступних моделей оцінки :  

 Оцінка витрат програмних проектів методом UFP.  

 Оцінка витрат програмних проектів методом UCP.  

 Оцінка витрат програмних проектів методом 

функціональних точок (FP).  
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ОБЧИСЛЕННЯ  ОЦІНОК  ВАРТОСТІ  ПРОГРАМНОГО  ПРОДУКТУ 

ТА ВИРУЧКИ  ВІД  ЙОГО  ПРОДАЖУ 

 

Завдання: обчислити  вартість програмного продукту та виручку від  

продажу при таких даних 

Таблиця 1 

 Заробітна плата )   

1k  
 

2k  
 

pt  
 

íw  
 

í  
 

îðn

 

Завдання 

№ 

)( 1ÌÏS çï

1  

)( 2ÌÏS çï

2  

( )çïS Ï A

3  

)(ÏIS çï

4  

1 5 4,5 3 2 1 2 12 1.

2 

0.

5 

3 

2 5 4,5 4 2 2 4 6 1.

5 

0.

7 

2 

3 5 4,5 4 2,5 2 6 12 1.

3 

0.

6 

3 

4 5 4 3 1,5 2 4 6 2 0.

7 

4 

5 5 4 3 2 1 3 12 2 0.

5 

5 

6 5 4 3,5 2 1 2 12 1.

5 

1 3 

7 5 4 3,5 2,5 1 2 12 1.

5 

0.

8 

5 

8 5 3,5 3 1,5 1 3 12 1.

3 

0.

6 

6 

9 5 3,6 2,7 3 1 3 24 1.

5 

0.

8 

10 

10 5 3,5 3 2 2 4 12 2 0.

6 

7 

11 5 4 3,4 2 1 3 12 1.

4 

0.

5 

8 

12 5 3,7 3,5 2,5 1 2 24 1.

5 

0.

8 

4 

13 15 3,7 3,5 2 1 2 12 2 0.

6 

5 

14 5 3,6 3,4 1,5 1 3 12 1.

3 

0.

5 

3 

15 5 3.8 3,3 2 1 4 24 1.

6 

0.

7 

4 

16 5 4 3,5 1,5 1 2 12 2 1 2 
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) Заробітні плати обчислити за формулами: 

 

1 1 min 6 18( ) 2çï p ä äS Ì Ï S S S     ; 

2 2 min 6 18( ) 2çï p ä äS Ì Ï S S S     ; 

3 min 6( ) 2çï p äS Ï A S S    ; 

4 min 6( ) 2çï p äS Ï ² S S    , 

де 
6 18,ä äS S  -- вартість прожиткового мінімуму дитини відповідно до 6 років і 

від 6 до 18 років. 

 

Мінімальна заробітна плата 
minpS

  - працездатних осіб з 1 грудня - 1134 

гривні; 

з 01.12.2012 1134 грн 

01.10.2012 1118 грн 

Розміри прожиткового мінімуму  в 2012 р.: 

- дітей віком до 6 років:  з 1 грудня - 961 гривня; 

- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 грудня - 1197 гривень 

1. Очислення сумарних затрат на розробку програми здійснюється за 

формулою: 

íàêçïðï SSS  , 

де ðïS  - сумарна заробітна плата, ðïS  -- сумарні накладні витрати.  

       Сумарна заробітна плата обчислюється за формулою: 

pçïçïçïçïðï tÏ²SêÏÀSêÌÏSÌÏSS  ))()()()(( 2121 , 

де )( 1ÌÏS çï - заробітна плата менеджера програмного проекту, 
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    )( 2ÌÏS çï - заробітна плата  заступника менеджера програмного проекту, 

    ( )çïS Ï A - заробітна плата програміста-аналітика, 

           1k  -- кількість програмістів-аналітиків, 

     )(ÏIS çï - заробітна плата програміста-інженера, 

          2k -- кількість програмістів-інженерів, 

          pt -- сумарна затрата часу на розробку програми (кількість місяців). 

        Сумарні накладні витрати розраховуються за формулою: 

í àê ðï íS S w  , 

де íw - коефіцієнт, який визначає рівень накладних витрат організації, 

підприємства. 

    2. Обчислення ціни розробленої програми здійснюється за 

формулою: 

ÏSZ ðïí  , 

де íZ  -- оптова ціна (в грн); 

     ðïS -- сумарні витрати на розробку програми (в грн); 

       Ï -- прибуток, який розраховується за формулою 

                                                               ðïí SÏ  ,  

де í -- норматив рентабельності, який враховує прибуток організації, 

підприємства. 

3. Роздрібна ціна програми розраховуєься з урахуванням податку на 

додану вартість (ПДВ) за формулою: 

                                                )1( ëäâïïð ZÏÄÂZZ  ,  

де  ïäâ  --  величина податку  на додану вартість (в даний час 18,0ïäâ  

). 

4. Виручка від продажу програми за умови, що буде îðn  -- кількість 

організацій, які бажають купити програму, складатиме: 

ï ð opB Z n  . 
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