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пушкар О. І., Вільхівська О. В. Оцінка вартості розробки технологій електронного бізнесу на підприємстві
У статті розглянуто питання щодо оцінки вартості, розробки та впровадження технологій електронного бізнесу на машинобудівному під-
приємстві. Проведено аналіз сучасних методів, моделей оцінки вартості програмного забезпечення. Визначено етапи впровадження, викладено 
основи побудови плану-графіка розробки програмного продукту та подано розрахункові показники ефективності впровадження технологій елек-
тронного бізнесу. Для оцінки впровадження технологій електронного бізнесу використовується порівняльний та витратний підходи. Запропоно-
вані рекомендації дозволять оцінити вартість розробки та впровадження технологій електронного бізнесу на машинобудівних підприємствах 
України, а також створити базу напрацювань з інформацією для розрахунку вартості цих технологій.
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У сучасних умовах існування підприємствам маши-
нобудівної галузі України для успішного розвитку 
та виходу із кризи [1–3] необхідне повне перефор-

матування галузі, а саме – використання і впровадження 
передових інноваційних інформаційних технологій, які 
мали успішний досвід використання підприємствами 
аналогічної галузі в зарубіжних країнах. Такими іннова-
ційними технологіями є технології електронного бізнесу 
(ТЕБ). Впровадженню ТЕБ передує значні грошові ви-
трати, тобто керівникам підприємства необхідно визна-
чити найкращу стратегію вибору програмного забезпе-
чення на підприємстві. Вибір впровадження необхідної 
ТЕБ може включати такі варіанти: повна закупка ТЕБ у 

сторонньої компанії з підтримкою протягом усього жит-
тєвого циклу програмного продукту; повна закупка ТЕБ 
з підтримкою власними фахівцями підприємства; само-
стійна розробка ТЕБ. Перші два варіанти розглядалися в 
роботах [4–6], для третього варіанта необхідно прораху-
вати всі стадії розробки ТЕБ, а також економічний ефект 
від її впровадження. Тому актуальним є питання оцінки 
вартості впровадження ТЕБ.

Питаннями оцінки програмного забезпечення за-
ймалася чимало вчених, а саме: Є. В. Ваганова, А. А. Зем - 
цов, С. Л. Миньков, А. М. Гудова, С. Ю. Завозкіна, С. Н. Тро- 
фимов, Т. Н. Бебриш, Ю. Ю. Якунін. У роботах науковці 
докладно розглядають методи, моделі оцінки вартості 
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програмного забезпечення. Але, незважаючи на велику 
кількість розробок, ще й досі не вироблено єдиного стан-
дарту оцінки вартості програмного забезпечення [7–13]. 

У даній статті авторами подано методичні реко-
мендації щодо оцінки впровадження ТЕБ на основі ви-
користання порівняльного і витратного підходів. Упро-
вадження і розробка ТЕБ включає такі етапи: 
 характеристика програмного продукту і стадій 

його розробки; 
 визначення трудомісткості розробки ТЕБ і окре - 

мих стадій; 
 визначення складу групи виконавців розробки; 
 розрахунок і побудова мережевого плану-гра-

фіка виконання розробки ТЕБ; 
 розрахунок витрат на розробку ТЕБ (вартість 

матеріалів, спеціального обладнання), розраху-
нок заробітної плати виконавців; 

 визначення собівартості, ціни ТЕБ; 
 розрахунок експлуатаційних витрат, зв’язаних з 

використанням нового ПЗ (ТЕБ); 
 визначення економічної ефективності ТЕБ; 
 річний економічний ефект від виробництва 

ТЕБ; 
 розрахунок економії витрат на оплату машин-

ного часу; 
 розрахунок умовної річної економії витрат на 

оплату праці працівників, розрахунок відносної 
річної економії витрат на матеріали; 

 розрахунок загального економічного ефекту 
від використання ТЕБ; 

 розрахунковий коефіцієнт економічної ефек-
тивності; 

 оцінка конкурентоспроможності впроваджува-
ної ТЕБ.

Розглянемо кожен з етапів.
1. характеристика програмного продукту і ста-

дій його розробки. Впровадження ТЕБ на підприємстві 
будемо виконувати на основі п’яти стадій: Технічне за-
вдання (ТЗ); Ескізний проект (ЕП); Технічний проект 
(ТП); Робочий проект (РП); Впровадження (ВН). Кожній 
стадії роботи присвоюється найменування, визначають-
ся їх трудомісткість, тривалість і кількість виконавців.

2. Визначення трудомісткості розробки ТеБ і 
окремих стадій. Розраховується трудомісткість роз-
робки ПЗ за формулою (1):

       Т0 = Тр ∙ Кскл, (1)
де     Тр – значення трудомісткості, визначеної за обся-
гом розроблюваного ПЗ для відповідної групи склад-
ності, люд.-дн.;

Кскл – коефіцієнт складності.
Значення трудомісткості залежить від середовища 

розробки та функцій, які виконує ПЗ, і визначається за-
лежно від категорії складності і обсягу ПЗ (рядків ви-
хідного коду).

Коефіцієнт складності розраховується за форму-
лою (2):

  11 ,n
скл iiK K


 

  
(2)

де   Кі – коефіцієнт, що враховує рівень підвищення 
складності за додатковими характеристиками ПЗ;

n – кількість додаткових характеристик.
Додатковими характеристиками розроблюваної 

ТЕБ є, наприклад, функціонування в розширеному опе-
раційному середовищі та інтерактивний доступ.

Трудомісткість кожної стадії розробки ТЕБ (Тех-
нічне завдання (Ттз); Ескізний проект (Теп); Технічний 
проект (Ттп); Робочий проект (Трп); Впровадження (Твп) 
розраховується за формулами (3) – (7):

  Ттз = Lj1 ∙ Кн ∙ Т0; (3)
  Теп = Lj2 ∙ Кн ∙ Т0; (4)
  Ттп = Lj3 ∙ Кн ∙ Т0; (5)
               Трп = Lj4 ∙ Кн ∙ Кт ∙ Т0; (6)

  Твп = Lj5 ∙ Кн ∙ Т0, (7)
де   Lj – питома вага трудомісткості j-ої стадії розробки;

Кн – поправочний коефіцієнт, що враховує ступінь 
новизни ТЕБ;

Кт – поправочний коефіцієнт, що враховує сту-
пінь використання в розробці типових стандартних 
програм.

Тоді уточнена загальна трудомісткість розробки 
ТЕБ розраховується за формулою (8):

    1 ,k
заг jiT T




  
(8)

де   Tj – трудомісткість кожної стадії розробки ТЕБ, 
люд.-дн.

3. Визначення складу групи виконавців розроб-
ки ТеБ. Кількість виконавців, необхідна для виконання 
робіт зі створення ТЕБ, визначається за формулою (9):

       
,заг

д

Т
Ч

Ф D




  

(9)

де     Тзаг – уточнена загальна трудомісткість розробки 
ТЕБ, люд.-дн.;

Фд – дійсний (корисний) фонд часу одного працю-
ючого в місяць, дн.;

D – директивний час розробки ТЕБ, міс.
На основі отриманих даних складається штатний 

розклад співробітників, з урахуванням кількості вико-
навців та їх заробітної плати.

4. розрахунок і побудова мережевого плану-
гра фіка виконання розробки ТеБ. Мережевий план-
графік виконання розробки та впровадження ТЕБ вра-
ховує весь процес розробки, який розділяється на робо-
ти і встановлює їх логічну послідовність, визначаються 
виконавці та тривалість виконання робіт.

5. розрахунок витрат на розробку ТеБ. Визна-
чення витрат на розробку ТЕБ здійснюється за такими 
статтями витрат: 

– матеріали (вартість всіх матеріальних ресурсів) 
(витрати не повинні перевищувати 10–20% від фонду 
основної заробітної плати);

– спеціальне обладнання і витрати на ЕОМ;
– основна зарплата виробничого персоналу;
– преміальний фонд (% від фонду основної заро-

бітної плати);

http://www.business-inform.net
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– додаткова зарплата (оплата чергових і додатко-
вих відпусток, часу на виконання державних та інших 
зобов’язань);

– єдиний соціальний податок (% від фонду загаль-
ної заробітної плати з урахуванням преміального фонду);

– витрати на відрядження (добові, квартирні, вар-
тість проїзду) (% від фонду основної заробітної плати);

– амортизаційні відрахування;
– накладні витрати (загальногосподарські витра-

ти організації на виробництво, управління, обслугову-
вання);

– контрагентські витрати (вартість робіт, викону-
ваних сторонніми організаціями);

– інші прямі витрати (оплата консультацій та екс-
пертиз, непередбачених витрат);

– собівартість;
– прибуток;
– договірна ціна з урахуванням ПДВ.
5.1. Розрахунок вартості матеріалів. Вартість 

матеріалів, необхідних для розробки ТЕБ, розраховуємо 
за формулою (10):

1( (1 )) ,n
i i tz io ioiM C N K C N


     

      
(10)

де      M – витрати на матеріали;
Ktz – коефіцієнт, що враховує транспортно-заго-

тівельні витрати;
Сi – ціна i-го найменування матеріалу;
Ni – потреба в i-му матеріалі;
Cio – вартість зворотних відходів i-го найменуван-

ня матеріалу;
Nio – кількість зворотних відходів i-го наймену-

вання;
n – кількість найменувань матеріалів.
5.2. Розрахунок вартості спеціального облад

нання. Розраховується аналогічно вартості матеріалів 
за формулою (10) і позначається Мсо (11):

1( (1 )) ,n
co i i tz io ioiM C N K C N


     

     
(11)

де Mсо – вартість спеціального обладнання.
5.3. Розрахунок витрат, пов’язаних з викори

станням комп’ютерного обладнання під час розробки 
програмного продукту. Витрати, пов’язані з викорис-
танням комп’ютерного обладнання під час розробки ТЕБ, 
враховують вартість однієї машино-години і являють 
собою відношення річної собівартості однієї машино-
години до корисного фонду часу роботи техніки. Тоді 
норма робочого часу розраховується за формулою (12):

  Нрч = Крд ∙ Нрчт, (12)
де       Нрч – норма робочого часу за рік;

Крд – число робочих днів у розрахунковому році;
Нрчт – норма робочого часу в тиждень.

Далі розраховується середньомісячний номіналь-
ний фонд за формулою (13):

       
.

12
рч

н
Н

Ф 

  

(13)

Таким чином, корисний фонд часу роботи облад-
нання з урахуванням простоїв та інших чинників роз-
рахуємо за формулою (14):

1 ,
100

p
п н

K
Ф Ф D

 
    
 

                   

(14)

де      Фн – середньомісячний номінальний фонд робо-
чого часу, год.;

D – директивний строк розробки ПЗ, міс.;
Кр – коефіцієнт втрат на ремонт, простої.
Вартість одної машино-години обчислимо за фор-

мулою (15):

  

1,2 ( )
,т

п

P З
C

Ф
 



  

(15)

де      Рт – поточні витрати, грн;
З – знос, пов’язаний з експлуатацією обладнання й 

приміщення, грн;
Фп – корисний фонд часу роботи обладнання з 

урахуванням простоїв і ремонту, год.
Рт – поточні витрати, що включають в себе: ви-

трати на електроенергію, оренду приміщення, техобслу-
говування техніки і податок на майно.

Витрати на електроенергію визначимо за форму-
лою (16):

  Р1 = Ск ∙ W ∙ Фп, (16)
де      Р1 – витрати на електроенергію, грн;

Ск – вартість 1 кВт/рік, грн;
W – споживана потужність, кВт;
Фп – корисний фонд часу роботи обладнання з 

урахуванням простоїв і ремонту, год.
Витрати на техобслуговування складають % від її 

загальної вартості та визначається за формулою (17):

  
,

ітех і техВ С K 
  

(17)

де      Втехі
 – витрати на техобслуговування, грн;

Ктех – відсоток від повної вартості техніки.
Витрати на оренду приміщення визначаються як 

добуток вартості оренди 1 квадратного метра на кіль-
кість квадратних метрів.

За санітарними нормами площа одного робочого 
місця користувачів ПЕОМ з рідкокристалічним моніто-
ром має становити 4,5 м2. Тоді витрати на оренду примі-
щення визначаються як добуток вартості оренди 1 ква-
дратного метра на вартість кількості квадратних метрів 
(Воренд) і розраховуються за формулою (18):

  Воренд = С1м ∙ Nм,  (18)
де       Воренд – витрати на оренду, грн;

С1м – вартість 1 метра площі, грн;
Nм – кількість метрів площі, що використовується.
Податок на майно (Вм) складає % від вартості тех-

ніки та розраховується для кожного виду спеціального 
обладнання за формулою (19):

  
,

ім і мП С В   (19)

де       Пмі
 – податок на майно, грн;

Сі – вартість кожного виду спеціального облад-
нання, грн;

Вм – % від вартості техніки.
Загальна сума поточних витрат для кожного виду 

обладнання розраховується за формулою (20):
           Зспв = Р1 + Втехі

 + Воренд + Пмі 
, (20)
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де      Зспв – загальна сума поточних витрат, грн;
Р1 – витрати на електроенергію, грн;
Втехі

 – витрати на техобслуговування, грн;
Воренд – витрати на оренду, грн;
Пмі

 – податок на майно, грн.

На наступному етапі визначається знос обладнан-
ня, який пов’язаний з експлуатацією обладнання і при-
міщення.

Амортизаційні відрахування розраховуються за 
формулою (21):

  
,

12 100
а

аморт
Н D C

В
 




  

(21)

де      Ваморт – амортизаційні відрахування, грн;
На – норма амортизаційних відрахувань, %;
D – директивний термін розробки ТЕБ;
C – вартість одиниці техніки, грн.

5.4. Розрахунок заробітної плати виконавців. 
Заробітна плата виконавців розраховується за форму-
лою (22):

            1 ,
і і

n
озп міс рiР P Т


 

  
(22)

де       Розп – основна заробітна плата, грн;
Pмісі

 – місячний оклад і-го робітника, грн;
Трі

 – час, що витрачається на розробку ТЕБ і-м 
працівником, міс.

Додаткова заробітна плата розраховується за фор-
мулою (23):

  
,

100%
озп доп

дзп
Р Н

Р




  

(23)

де      Ндоп – норматив додаткової заробітної плати, грн.

5.5. Визначення собівартості, договірної та 
продажної ціни. Собівартість ТЕБ визначається за фор-
мулою (24):

Стеб = Рм + Рсо + Розп + Рдзп + Ротч + Рнакл,        (24)
де       Рм – витрати на матеріали, грн;

Рсо – витрати на спеціальне обладнання, грн;
Розп – основна заробітна плата, грн;
Рдзп – додаткова заробітна плата, грн;
Ротч – відрахування на соціальні потреби, грн;
Рнакл – накладні витрати, грн.
Відрахування на соціальні потреби обчислюються 

як відсоток від загальної заробітної плати за формулою 
(25):

       

( )
,

100%
озп дзп отч

отч
Р Р Н

Р
 



  

(25)

де Нотч – норматив відрахувань на соціальні потреби.
Накладні витрати розраховуються за формулою 

(26):

            
,

100%
озп накл

накл
Р Н

Р




  

(26)

де      Ннакл – норматив накладних витрат, грн.
Нормативний прибуток визначається за форму-

лою (27):

  
,

100%
по н

накл
С R

Р




  

(27)

де     Rн – норматив рентабельності.

Розрахунок договірної ціни ТЕБ розраховуємо за 
формулою (28):

         Цдог = Спо + Пн, (28)
де      Спо – собівартість розробки ТЕБ, грн;

Пн – нормативний прибуток розробляє організа-
ції, грн.

Продажна ціна ТЕБ розраховується за формулою 
(29):

  Цпр = Цдог + Ртр + Рто, (29)
де       Ртр – транспортні витрати, грн;

Рто – націнка торгових організацій, грн.

6. розрахунок експлуатаційних витрат, зв’язаних 
з використанням ТеБ. Витрати, пов’язані з експлуата-
цією ТЕБ, визначаються за формулою (30):

             
( ) ,пр

мв ч
с

Ц
E Т Т

Т
  

  

(30)

де     Тмв – машинний час ЕОМ, використовуваної про-
тягом року для вирішення завдань з допомогою ТЕБ, 
машино-год./рік;

Тч – експлуатаційні витрати, що припадають на 
одну годину машинного часу техніки, спеціального об-
ладнання, грн/машино-год.;

Цпр – продажна ціна ТЕБ, грн;
Тс – термін служби ТЕБ, років.
Експлуатаційні витрати визначаємо за формулою 

(31):
          Тч = ∑W ∙ Ck. (31)

7. Визначення економічної ефективності ТеБ. 
Під ефективністю будемо розуміти характеристику 
системи з погляду співвідношення витрат і результатів 
функціонування системи. До основних показників еко-
номічної ефективності належать: економічний ефект, 
коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкла-
день, термін окупності капітальних вкладень та ін.

Основними джерелами економії від використання 
ТЕБ є:

1. Підвищення технічного рівня та якості обчис-
лювальних і проектних робіт.

2. Підвищення надійності функціонування обчис-
лювальної техніки.

3. Підвищення коефіцієнта використання обчис-
лювальних ресурсів і освоєння нових ПЗ завдяки скоро-
ченню трудомісткості, алгоритмізації, програмуванню і 
налагодженню програм.

4. Зменшення чисельності персоналу.
5. Скорочення витрат машинного часу на налаго-

дження і здачу ПЗ в експлуатацію.
6. Збільшення обсягів і скорочення термінів пере-

робки інформації.
7. Підвищення продуктивності праці програмістів 

та інших виконавців.
8. Зниження витрат на матеріали та інше. 
Для порівняльної оцінки ТЕБ візьмемо базовий 

варіант, який застосовувався на підприємстві раніше. 
Оцінка проводиться за такими показниками: об’єм 
пам’яті; час обробки даних; час виконання типової опе-
рації; надійність; строк служби; договірна ціна.

http://www.business-inform.net
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7.1. Річний економічний ефект від виробни
цтва ТЕБ. Річний економічний ефект від виробництва 
ТЕБ визначається як різниця приведених витрат на ба-
зовий (той, що використовувався раніше) і новий варі-
анти в розрахунку на річний обсяг випуску (32):

     Е = (З1 – З2) ∙ А2, (32)
де     Е – річний економічний ефект від виробництва 
ТЕБ, грн;

З1, З2 – наведені витрати на одиницю випуску ПЗ 
відповідно по базовому і новому варіантах, грн;

А2 – річний обсяг випуску в розрахунковому році, 
од.

Наведені витрати при виробництві ТЕБ є сумою 
поточних витрат (собівартості) на випуск ТЕБ і капі-
тальних (одноразових) вкладень в ПЗ. Для базового і 
нового варіантів наведені витрати на одиницю випуску 
ТЕБ обчислюються за формулами (33), (34):

  З1 = Спо1 + (Ен ∙ Кр1); (33)
  З2 = Спо2 + (Ен ∙ Кр2), (34)

де        Спо – питомі поточні витрати на виробництво ТЕБ 
(собівартість розробки ТЕБ), грн;

Кр – питомі капітальні вкладення в ТЕБ, грн;
Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капі-

тальних вкладень.
Якщо щодо базового ПЗ відома тільки договірна 

ціна, то для розрахунку собівартості можна скористати-
ся формулами для розрахунку договірної ціни і норма-
тивного прибутку (35), (36):

      Цдог = Спо + Пн ; (35)

    
.

100%
по н

н
С R

П




  

(36)

Показник приросту прибутку при виробництві та 
постачанні ТЕБ утворюється за рахунок зміни цін на ПЗ 
підвищеної якості та розраховується за формулою (37):

    2 2 1 1 2[( ) ( )] ,дог по дог поП Ц С Ц С А     
   

(37)
де    ∆П – приріст прибутку в розрахунковому році, грн;

Цдог1, Спо1 – договірна ціна і собівартість виробни-
цтва одиниці базового ПЗ в році, що передує виробни-
цтву нового, грн;

Цдог2, Спо2 – договірна ціна і собівартість виробни-
цтва одиниці ТЕБ, грн;

А2 – річний випуск ПЗ у розрахунковому році, од.
7.2. Річний економічний ефект від використан

ня ТЕБ. Річний економічний ефект від використання 
ТЕБ як елемента нової або вдосконаленої технології про-
ектування і ведення обчислювального процесу або про-
цесу створення нових ПЗ визначимо за формулою (29).

Тоді витрати на одиницю робіт (функцій) розрахо-
вуються за формулою (38):

,p
і і н

K
З С Е

N
  

                       

(38)

де     Сі – собівартість одиниці робіт (функцій) виробле-
них ТЕБ, грн;

Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефек-
тивності капітальних вкладень;

Кр – питомі капітальні вкладення, грн;

N – кількість операцій в рік, що виконуються за 
допомогою ТЕБ і базового ПЗ, натур. од.

7.3. Розрахунок економії витрат на оплату ма  
шинного часу. Розрахунок економії витрат на оплату 
машинного часу при заміні базового ПЗ на ТЕБ викона-
ємо таким чином (39):

         ∆См1 = Цм1 ∙ (Т1ij – Т2ij) ∙ А2j , (39)
де    ∆См1 – річна економія витрат на оплату машинного 
часу роботи i-го ресурсу обчислювального комплексу, 
пов’язаного з виконанням функцій досліджуваних базо-
вої та ТЕБ, грн;

Цм1 – вартість однієї години роботи i-го ресурсу 
обчислювального комплексу, грн/год;

Т1ij , Т2ij – час виконання j-их операцій на i-му ре-
сурсі обчислювального комплексу в базовому періоді та 
ТЕБ;

А2j – кількість j-их операцій, що виконуються за 
новим варіантом ПЗ протягом року.

7.4. Розрахунок умовної річної економії витрат 
на оплату праці працівників. Розрахунок умовної річ-
ної економії витрат на оплату праці працівників j-ої ква-
ліфікації при зміні трудомісткості процесів підготовки і 
обробки інформації в результаті впровадження нового 
ПЗ здійснюється за формулою (40):

        
2

1 2
,

( )

рік
зпj

ij
j

C
C A

Ф Q Q
  

 

  

(40)

де    
рік
зпjC  – річний фонд заробітної плати працівника 

j-ої кваліфікації з підготовки та обробці даних, грн;
Q1, Q2 – трудомісткість підготовки й обробки оди-

ниці даних у базовому ПЗ і ТЕБ, люд./год.;
А2 – річний обсяг робіт з підготовки й обробки да-

них ТЕБ, натур. од.;
Фj – річний фонд робочого часу одного працівни-

ка j-ої кваліфікації з підготовки та обробці даних, год.
7.5. Розрахунок відносної річної економії ви

трат на матеріали. Розрахунок відносної річної еко-
номії витрат на матеріали при впровадженні ТЕБ, яке 
забезпечує безпаперову технологію обробки інформації, 
здійснюється за формулою (41):

  ∆См = (С1м – С2м) ∙ А2, (41)
де      ∆См – відносна річна економія витрат на матеріали, 
грн;

С1м , С2м – витрати на матеріали в розрахунку на 
одиницю робіт (функцій), які виконуються ТЕБ, у базо-
вому і новому варіантах, грн;

А2 – річний обсяг робіт, виконуваних з викори-
станням ТЕБ, натур. од.

7.6. Розрахунок загального економічного ефек
ту від використання ТЕБ. Загальний економічний 
ефект від виробництва і використання за весь термін 
служби ТЕБ розраховується за формулою (42):

12
1

1 2
2 2

1 2 2 1

2

,
( )

н

н
заг

н

н

Р ЕВ
З
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Е З А

U U Е K K
P Е

  
    

         
       

 

(42)
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де     Езаг – загальний економічний ефект від виробни-
цтва й експлуатації ТЕБ за весь термін служби, грн;

З1, З2 – наведені питомі витрати на базовий ПП і 
ТЕБ, грн;

В1, В2 – річний обсяг робіт, вироблених за допо-
могою базового ПП і ТЕБ, натур. од.;

2

1

В
В  

– коефіцієнт зростання продуктивності ТЕБ 

по відношенню до базового ПП;

1

2

н

н

Р Е
Р Е


  
– коефіцієнт обліку зміни термінів служ-

би ТЕБ у порівнянні з базовим ПП;
Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефек-

тивності капітальних вкладень.
U1, U2 – річні середні питомі експлуатаційні витра-

ти користувача при експлуатації одиниці базового ПП і 
ТЕБ, грн;

К2, К1 – питомі середні капітальні вкладення ко-
ристувача при використанні одиниці базового ПП і ТЕБ 
у розрахунку на обсяг робіт, вироблених за допомогою 
ТЕБ, грн;

(U1 – U2) – Ен ∙ (К2 – К1) – середня величина річної 
економії споживача на наведених витратах, грн;

1 2 2 1

2

( )н

н

U U Е K K
P Е

   



 

– середня економія ко-

ристувача на наведених витратах для всього терміну 
служби ТЕБ у порівнянні з базовим ПП, грн;

А2 – обсяг впровадження ТЕБ у розглянутий пе-
ріод, од.

7.7. Розрахунковий коефіцієнт економічної 
ефек тивності. Коефіцієнт економічної ефективності Е 
показує величину річного приросту прибутку (∆П), що 
утворюється в результаті виробництва або експлуатації 
ТЕБ на одну гривню одноразових капітальних вкладень 
(К) (43):

         
.р

П
Е

K




  

(43)

Якщо розрахунковий коефіцієнт економічної ефек-
тивності перевищує нормативне значення, то виробни-
цтво і впровадження ТЕБ вважається ефективним.

8. Оцінка конкурентоспроможності ТеБ. Тех-
нічна прогресивність ТЕБ визначається коефіцієнтом 
еквівалентності (Kек). Розрахунок цього коефіцієнта 
здійснюється шляхом порівняння технічного рівня 
товару-конкурента з розробкою ПЗ по відношенню до 
еталонного рівня ПЗ даного напрямку (44):
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де      Ктн, Ктб – коефіцієнти технічного рівня ТЕБ і базо-
вого ПП, які розраховуються за формулою (45):
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де μ – коефіцієнт вагомості i-го технічного параметра;
Пі – чисельне значення i-го технічного параметра 

порівнюваних ТЕБ і базового ПП;

Пе – чисельне значення i-го технічного параметра 
еталона.

Далі обчислюємо коефіцієнт зміни функціональ-
них можливостей ТЕБ (Кфм) за формулою (46):
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де Кфмн , Кфмб – бальна оцінка невимірних показників 
ТЕБ і базового ПП відповідно.

Конкурентоспроможність ТЕБ по відношенню до 
базового ПП можна оцінити за допомогою інтегрально-
го коефіцієнта конкурентоспроможності (Кі), що врахо-
вує всі раніше розраховані показники (47):
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де      Кн – коефіцієнт відповідності ТЕБ нормативам;
Кц – коефіцієнт ціни споживання.
На основі отриманих показників будується табли-

ця і проводиться аналіз отриманих коефіцієнтів.

Таким чином, оцінка вартості розробки ТЕБ на під-
приємстві – дуже складний і відповідальний про-
цес, який вимагає глибоких теоретичних знань і 

практичного досвіду. В Україні на даний час немає чітких 
методичних рекомендацій, на основі яких фахівці були 
б в змозі провести оцінку розробки та впровадження 
ТЕБ. Тому актуальним є створення бази напрацювань з 
інформацією для розрахунку вартості програмного за-
безпечення.                     
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