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табного вторгнення на територію України знищують бажання інвес-
тувати в довгострокові проекти. 

Враховуючи наведені загрози та бар’єри важливо розпочати 
формувати свідоме енергоефективне суспільство з самого малку від 
дитячого садочка і навчальних закладів. Критерієм успішності енерго-
ефективного суспільства має бути результат ефективного викорис-
тання ресурсів, вторресурсів, обліку всіх витрат, свідомого споживання 
і, як наслідок, досягнення високого рівня життя, побуту, відпочинку. 
 

 
ЩОДО РОЗРАХУНКУ СОБІВАРТОСТІ  

ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 
 

Кравчук О. А. 
Хмельницький національний університет, kravchukoa2@gmail.com 

 
Розробка програмних засобів потребує певних інтелектуаль-

них і трудових витрат, а також обов'язкового використання комп'ю-
терної техніки, що визначає особливості розрахунку собівартості про-
грамного продукту. 

Для прийняття рішення про розробку ІТ-системи власними 
силами або про покупку готового продукту необхідно:  

– оцінити собівартість ІТ-системи (при її розробці власними 
силами);  

– провести моніторинг ринку ІТ-технологій;  
– прийняти відповідне рішення шляхом порівняльного ана-лізу 

та обліку виробничих і фінансових можливостей.  
Одним з найважливіших економічних показників оцінки є собі-

вартість ІС, яка являє собою фактичні витрати прикладеної праці та 
привнесену частину вартості засобів виробництва, виражених у гро-
шовій формі. Склад витрат, що враховуються в собівартості, залежить 
від обраного методу її розрахунків. Для оцінки собівартості програ-
мних продуктів і ІС найчастіше використовують наступні методи:  

– питомих показників – базується на розрахунках собівартості 
нової ІС з урахуванням собівартості базової ІС або продукту-аналога; 

– структурної аналогії – базується на розрахунках собівартості 
ІС виходячи із самої структури собівартості; 

– калькуляції – заснований на класифікації витрат по каль-
куляційних статтях.  

Собівартість ІС є сумою значень за статтями.  
1) за кошторисом витрат – базується на розподілі витрат за 

економічними елементами.  
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2) на основі алгоритмів Ліпаєва – базується на розрахунках 
собівартості створення, експлуатації та супроводу ІС і найбільш повно 
відображає структуру собівартості будь-якого програмного продукту. 

Суть методу питомих показників полягає в тому, що при ство-
ренні нової ІС планується змінити який-небудь параметр щодо базової 
моделі або аналога, тому вихідними даними для розрахунків є: со-
бівартість базової моделі ІС або аналога; значення параметра базової 
моделі, який планується змінити в новій ІС; значення цього параметра 
в новій ІС. Метод питомих показників ставиться до класу методів 
наближеної оцінки і застосовується для визначення попередньої собі-
вартості ІС.  

При застосуванні методу структурної аналогії вважається, що 
структура витрат базової моделі збережеться і у новій ІС (зміняться 
лише натуральні показники). Цей метод є методом наближеної оцінки.  

Метод калькуляції розкриває напрямки і склад витрат, що 
мають місце у створенні ІС. Цей вид класифікації використовується 
також при складанні планових і звітних калькуляцій (розрахунків) 
собівартості виготовлення окремих видів ІС.  

При використанні методу по кошторису витрат собівартість 
розраховується не на одиницю продукції, як у методі калькуляції, а на 
весь обсяг продукції, що випускається, за рік. У цьому методі здійс-
нюється більш укрупнений розподіл витрат по елементах, чим у методі 
калькуляції.  

Собівартість за методом на основі алгоритму Ліпаєва розра-
ховується як сума наступних видів витрат: на створення ІС і забез-
печення рішення необхідних завдань (у тому числі на документацію, 
технологічне забезпечення, апаратну оснащеність розробки); на експ-
луатацію програмних і апаратних засобів, що реалізують програмний 
продукт; на супровід програмного продукту, що включають витрати на 
зберігання та контроль його стану, проведення модифікації, розробку 
документації, виправлення помилок, рекламу та ін.  

ІС є специфічним товаром – витрати на одержання додаткових 
копій готового продукту (тиражування) значно малі в порівнянні з 
витратами на одержання еталонного екземпляра. Доходи виробників 
ІС перебувають у прямій залежності від кількості проданих екземп-
лярів ІС, і найбільш популярні продукти реалізуються багатомільйон-
ним тиражем. Саме тому в ціноутворенні на ІС особлива увага при-
діляється вивченню взаємозв'язків між попитом і ціною.  

Рішення про розробку ІТ-системи власними силами або про 
закупівлю готового продукту приймається колегіально, методом екс-
пертних оцінок. В ході експлуатації ІТ-систем, як правило, виникає 
потреба в доопрацюванні програмного забезпечення (ПЗ). 
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Таким чином, можна запропонувати такий порядок вирішення 
питання про закупівлю ІТ (ПП), або створення їх власними силами:  

– методом експертних оцінок здійснити аналіз ринкової си-
туації і визначити орієнтовну ціну ІТ (ПП);  

– розрахувати витрати на власну розробку;  
– прийняти відповідне рішення;  
– визначити необхідні заходи для впровадження і супрово-

дження ІТ (ПП). 
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