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МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ 4. ЕКОНОМІКО-
ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА 

4.1 Техніко-економічні показники собівартості програмного продукту 
4.1.1. Розрахунок часу на створення ПП 
Загальний час на створення програми складається з різних компонентів. 

Структура загального часу на створення програмного продукту подана в 
таблиці 1.     

Таблиця 1 
Структура загального часу на створення програмного продукту 

№ 
етапу 

Позначення часу 
даного етапу 

Зміст етапу 

1 Тпо Підготовка опису вимог  
2 Те Опис технічного завдання (ТЗ) та заключення 

договору 
Високий рівень проектування 

3 Та Розробка бізнес моделі,  бізнес логіки, алгоритму 
4 Тбс Розробка функціональних схем, діаграм класів, 

блок-схем алгоритму 
Низький рівень проектування 

5 Тн Створення  та зв’язування модулів  
6 Тп Написання програми на мові (кодування) 
7 Той Налагодження і тестування програми 
8 Тд Оформлення документації, інструкції користувач, 

пояснювальна записка 

 
Основні одиниці вимірювання розміру програмного проекту є: 
- кількість рядків коду (LOC - рядків коду); 
- функціональні (об'єктні) покажчики (FP - Function Points). 
В даний час найбільш часто застосовуються метрики ПП, що базуються 

на вимірі функціональної корисності продукту, це так звані функціонально-
орієнтовані метрики. Область застосування методу функціональних покажчиків 
- комерційні інформаційні системи.  

Переваги функціонально-орієнтовані метрики: 
 - не залежить від мови програмування;  
- легко обчислюються на будь-якій стадії проекту. 
За методикою функціонально-орієнтованих метрик для визначення 

обсягів робіт на створення ПП використовується 5 інформаційних 
характеристик:  

зовнішнє введення - елементарний процес, що переміщує дані із 
зовнішнього середовища в додаток. Дані можуть надходити з екрана введення 
або з іншої програми. Дані можуть використовуватися для поновлення 
внутрішніх логічних файлів. Дані можуть містити як керуючу, так і ділову 
інформацію. Керуючі дані не модифікують внутрішні логічні файли;  
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зовнішнє виведення - елементарний процес, що переміщує дані, обчислені 
в додатку до зовнішнього середовища. В цьому процесі можуть оновлюватися 
внутрішні логічні файли. Виведення означає звіти, екрани, роздруківки, 
повідомлення про помилки або вихідні файли, що посилаються на інші додатки. 
Звіти та файли створюються на основі внутрішніх логічних файлів і зовнішніх 
інтерфейсних файлів; 

 зовнішній запит - елементарний процес, який працює з даними, що 
вводяться, та, що виводяться. Його результат - дані, які повертаються з 
внутрішніх логічних файлів і зовнішніх інтерфейсних файлів. Вхідний процес 
не модифікує внутрішні логічні файли, а вихідний не передає данні, що 
обчислені  додатком (в цьому і полягає відмінність запиту від виведення);  

внутрішній логічний файл - розпізнавана користувачем група логічно 
пов'язаних записів даних, яка розміщена всередині програми і обслуговується 
через зовнішнє введення;  

зовнішній інтерфейсний файл - розпізнавана користувачем група логічно 
пов'язаних даних, яка розміщена всередині іншої програми і підтримується ім. 
Зовнішній файл цього додатку є внутрішнім логічним файлом у іншому 
додатку.  

Уведення, виведення і запити відносять до категорії транзакція. 
Транзакція - це елементарний процес, що розрізняє користувач і переміщує дані 
між зовнішнім середовищем і програмним додатком. 

Порядок розрахунку трудомісткості розробки ПЗ:  
- визначення кількості та складності функціональних інформаційних 

характеристик; 
- визначення кількості пов'язане з кожною інформаційної 

характеристикою елементарних даних (DET), елементарних записів 
(RET) і файлами типу посилань (FTR); 

- визначення складності (в залежності від кількості DET, RET і FTR); 
- підрахунок кількості функціональних точок прикладання;  
- підрахунок кількість функціональних точок з урахуванням 

загальних характеристик системи оцінки трудомісткості розробки (з 
використання різних статистичних даних).  

Для транзакцій ранжирування засновані на кількості посилань на файли і 
кількості типів елементів даних.  

Для файлів ранжування засноване на кількості типів елементів-записів і 
типів елементів даних, що входять в файл. 

Розглянемо як приклад майданчика для проведення аукціонів, 
реалізований у вигляді WEB-додатку.  

Потрапити на майданчик може будь-який користувач, в тому числі не 
зареєстрований на майданчику. Проте, такий користувач має доступ до деякого 
функціоналу: 

1. Переглянути опис майданчика. 
2. Прочитати новини майданчика. 
3. Подивитися список торгів. 
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4. Залогуватись (якщо є аккаунт). 
5. Зареєструватися (якщо немає аккаунта). 
Всі ці операції доступні для додатка в стані New, яке означає, то процес 

запущений, але ще не має збереженого примірника в базі даних (або ще не 
ініціалізований екземпляр). Доступ налаштовується тільки для запуску процесів 
і операцій першого рівня програми 

Функціональні (об'єктні) покажчики FP:  
Description - операція, яка виводить сторінку з описом функціоналу 

майданчика. 
News - операція, показує сторінку зі списком останніх новин майданчика. 
AuctionList - операція, виводить на екран список актуальних торгів. 
New - стан процесу (стартовий). 
Login - операція, що дозволяє користувачеві авторизуватися на 

майданчику. 
Registration - процес, який дає користувачеві можливість створити акаунт 

на майданчику. 
Logout - операція, що призначена для виходу з авторизації. 
Cabinet - операція, що відкриває сторінку з особистим кабінетом. 
OrganizeAuction - процес, що дає можливість організувати аукціон. 
Решта операції, які повторюються в обох станах має сенс винести в 

безумовні операції, так як вони не залежать від стану програми. 
Для Web-додатку дерево, що описує транзакції, буде виглядати так : 

� Application 
� Description 
� News 
� AuctionList 
� New 

� Login 
� Registration 

• New 
o CreateRequest 

• Template 
o ViewRequest 
o EditRequest 
o PrintRequest 
o DeleteRequest 
o SignRequest 
o SendRequest 

• Sent 
o ViewRequest 
o PrintRequest 
o RecallRequest 

� Registered 
� Logout 
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� Cabinet 
� OrganizeAuction 

 
Дані для визначення рангу і оцінки складності транзакцій і файлів 

наведені в табл. 2 - 6 (числова оцінка вказана в круглих дужках).  
Таблиця 2  

Ранг і оцінка складності зовнішнього введення 
Посилання на 

файли 
Елементи даних 

1-4 5-15 > 15 
0-1 Низький (3) Низький ( 3) Середній (4) 
2 Низький (3) Середній (4) Високий (6) 

> 2 Середній (4) Високий (6) Високий (6) 
Таблиця 3  

Ранг і оцінка складності зовнішнього виведення 
Посилання на 

файли 
Елементи даних 

1-4 5-19 > 19 
0-1 Низький (4) Низький ( 4) Середній (5) 
2-3 Низький (4) Середній (5) Високий (7) 
> 3 Середній (5) Високий (7) Високий (7) 

Таблиця 4  
Ранг і оцінка складності зовнішніх запитів 

Посилання 
на файли 

Елементи даних 
1-4 5-19 > 19 

0-1 Низький (3) Низький ( 3) Середній (4) 
2-3 Низький (3) Середній (4) Високий (6) 
> 3 Середній (4) Високий (6) Високий (6) 

Таблиця 5  
Ранг і оцінка складності внутрішніх логічних файлів 

Типи елементів 
записів 

Елементи даних 
1-19 20-50 > 50 

0-1 Низький (7) Низький ( 7) Середній (10) 
2-5 Низький (7) Середній (10) Високий (15) 
> 5 Середній (10) Високий (15) Високий (15) 

Таблиця 6  
Ранг і оцінка складності зовнішніх інтерфейсних файлів 

Типи елементів 
записів 

Елементи даних 
1-19 20-50 > 50 

1 Низький (5) Низький ( 5) Середній (7) 
2-5 Низький (5) Середній (7) Високий (10) 
> 5 Середній (7) Високий (10) Високий (10) 

 
Відзначимо, що якщо в зовнішньому запиті посилання на файл 

використовується як на етапі введення, так і на етапі виведення, то це 
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враховується тільки один раз. Таке ж правило поширюється і на елемент даних 
(одноразовий облік). Після визначення всіх інформаційних характеристик 
програмного продукту і їх складності приступають до розрахунку метрики - 
кількості функціональних покажчиків FP. Вихідні дані для розрахунку 
зводяться в табл. 7. 

Таблиця 7 
Вихідні дані для розрахунку FP-метрик 

Назва 
характеристики 

 

Ранг, складність, кількості 

Низький Середній Високий Разом 

Зовнішнє 
введення 

x3 = ___ x4 = ___ x6 = ___ =  

Зовнішнє 
виведення 

x4 = ___ x5 = ___ x7 = ___ =  

Зовнішні 
запити 

x3 = ___ x4 = ___ x6 = ___ =  

Внутрішні 
логічні файли 

x7 = ___ x10 = ___ x15= ___ =  

Зовнішні 
інтерфейсні 
файли 
 

x5 = ___ x7 = ___ x10 = ___ =  

 Загальна 
кількість рангів 

 =  

 
До таблиці заноситься кількісне значення характеристики кожного виду 

(по всіх рівнях складності). Місця підстановка значення відзначені 
прямокутники (прямокутник грає роль мітки-заповнювача). Кількісні значення 
характеристик множаться на числові оцінки складності. Отримані в кожному 
рядку значення підсумовуються, даючи повне значення для даної 
характеристики. Ці повні значення потім підсумовуються по вертикалі, 
формуючи загальну кількість.  

 
Так для нашого прикладу: 

- для зовнішнього введення, що посилається на 1 файл (таблиця БД 
реєстрації) і має 2 елементи даних (логін та пароль), по табл. 2 
призначається низький ранг і оцінка складності 3; 

- для зовнішнього виведення, що посилається на 1 файл (таблиця БД 
даних щодо аукціону) і має 1 елемент даних який модифікується 
(приєднання користувача до торгів), по табл. 3 призначається низький ранг і 
оцінка складності 4; 

- для зовнішніх запитів, що посилається на 1 файл (таблиця БД даних 
щодо аукціону) і має 2 елементів даних які не модифікуються (опис 
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майданчика, новини майданчика), по табл. 4 призначається низький ранг і 
оцінка складності 3; 

- для внутрішніх логічних файлів, що посилається на 3 типи елементів 
записів, які обслуговується через зовнішнє введення (таблиця БД реєстрації 
– логін, пароль; та таблиця БД даних щодо аукціону – приєднання 
користувача до торгів) і має 3 елементи даних (логін, пароль та логічне 
рішення приєднання до аукціону), по табл. 5 призначається низький ранг і 
оцінка складності 7; 

- для зовнішніх інтерфейсних файлів – немає.  
Таблиця 8 

Вихідні дані для розрахунку FP-метрик для WEB-додатку майданчика для 
проведення аукціонів  

Назва 
характеристики 

 

Ранг, складність, кількості 

Низький Середній Високий Разом 

Зовнішнє 
введення 

3x3 = 9 0x4 = 0 0x6 =0 9 

Зовнішнє 
виведення 

4x4 = 16 0x5 = 0 0x7 = 0 16 

Зовнішні 
запити 

3x3 = 9 0x4 =0 0x6 = 0 9 

Внутрішні 
логічні файли 

7x7 = 49 0x10 = 0 0x15=0 49 

Зовнішні 
інтерфейсні 
файли 
 

0x5 = 0 0x7 = 0 0x10 = 0 0 

 Загальна 
кількість рангів 

 83 

 
Кількість функціональних покажчиків обчислюється за формулою 

 FP = Загальна кількість рангів × (0,65 + 0,01 × Σ Fi),                      (1)  
де Fi - коефіцієнти регулювання складності (11 табл.), що приймають цілі 

значення: 0 - 5 в залежності від складності реалізації відповідної 
характеристики ПП. 

Таблиця 9 
Коефіцієнти регулювання складності 

Значення 
Fi 

Опис значення Fi 

F1 - Передача даних 
0 Повністю пакетна обробка на локальному ПК  
1 Пакетна обробка, віддалене введення даних або віддалений друк 
2 Пакетна обробка, віддалене введення даних і віддалений друк 
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продовження табл.9 

3 Збір даних в режимі «онлайн» або дистанційна обробка, пов'язана 
з пакетним процесом  

4 Кілька зовнішніх інтерфейсів, один тип комунікаційного 
протоколу  

5 Кілька зовнішніх інтерфейсів, більш як один тип комунікаційного 
протоколу 

F2 - Розподілена обробка даних 
0 Передача даних або процесів між компонентами системи 

відсутній  
1 Додаток готує дані для обробки на ПК кінцевого користувача  
2 Дані готуються для передачі, потім передаються і обробляються 

на іншому компоненті системи (нема на ПК кінцевого 
користувача)  

3 Розподілена обробка і передача даних в режимі «онлайн» тільки в 
одному напрямку 

4 Розподілена обробка і передача даних в режимі «онлайн» в обох 
напрямках 

5 Динамічне виконання процесів в будь-якому зручному 
компоненті системи 

F3 - Продуктивність 
0 До системи не пред'являється спеціальних вимог, що стосуються 

продуктивності  
1 Вимоги до продуктивності визначені, але не потрібно ніяких 

спеціальних дій  
2 Час реакції або пропускна здатність є критичними в пікові 

періоди. Не потрібно ніякої спеціальні рішення щодо 
використання ресурсів процесора. Обробка може бути завершена 
протягом наступного робочого дня  

3 Час реакції або пропускна здатність є критичними в звичайний 
час їхньої роботи. Не потрібно ніякої спеціальні рішення щодо 
використання ресурсів процесора. Час обробки обмежена 
взаємодіючими системами 

4 Те ж, крім того, призначені для користувача вимоги до 
продуктивності досить серйозні, щоб її необхідно було 
аналізувати на стадії проектування 

5 Те ж, крім того, на стадіях проектування, розробки та (або) 
реалізації для задоволення призначених для користувача вимог до 
продуктивності використовуються спеціальні засоби аналізу 

F4 - Експлуатаційні обмеження 
0 Будь-які явні або неявні обмеження відсутні  
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1 Експлуатаційні обмеження присутні, але не вимагають ніяких 
спеціальних зусиль  

2 Повинні враховуватися деякі обмеження, пов'язані з безпекою або 
часом реакції  

3 Повинні враховуватися конкретні вимоги до процесора з боку 
конкретних компонентів додатка  

4 Задані експлуатаційні обмеження вимагають спеціальних 
обмежень на виконання програми в центральне або виділений 
процесор  

5 Те ж, крім того, спеціальні обмеження зачіпають розподілені 
компоненти системи 

F5 - Частота транзакції 
 

0 Пікові періоди не очікується  
1 Очікується пікові періоди (щомісячний, щоквартальний, 

щорічний)  
2 Очікується щотижневі пікові періоди  
3 Очікуються щоденні пікові періоди 
4 Висока частота транзакцій вимагає аналізу продуктивності на 

стадії проектування  
5 Те ж, крім того, на стадіях проектування, розробка і (або) 

впровадження необхідно використовувати спеціальне засоби 
аналізу продуктивності 

F6 - Введення даних в режимі «онлайн» 
 

0 Всі транзакції обробляються в пакетному режимі  
1 Від 1% до 7% транзакцій вимагають інтерактивного введення 

даних  
2 Від 8% до 15% транзакцій вимагають інтерактивного введення 

даних  
3 Від 16% до 23% транзакцій вимагають інтерактивного введення 

даних  
4 Від 24% до 30% транзакцій вимагають інтерактивного введення 

даних  
5 Більше 30% транзакцій вимагають інтерактивного введення даних 
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F7 - Ефективність роботи кінцевих пользователей 
(Ефективність роботи кінцевих користувачів визначається наявністю 
наступних функціональних можливостей.  
• Засоби навігації (наприклад, функціональні клавіші, динамічно генеруються 
меню).  
• Меню.  
• Онлайнові підказки та документація.  
• Автоматичне переміщення курсора.  
• Скролінг. 
 • Віддалений друк.  
• Попередньо призначені функціональні клавіші.  
• Вибір даних на екрані за допомогою курсору.  
• Використання відеоефектів, колірного виділення, підкреслення та інших 
індикаторів.  
• Спливаючі вікна.  
• Мінімізація до лічества екранів, необхідних для виконання бізнес-функцій. 
• Підтримка двох і більше мов) 

 
0 Жодної з перерахованих функціональних можливостей 
1 Від однієї до трьох функціональних можливостей  
2 від чотирьох до п'яти функціональних можливостей  
3 Шість або більше функціональних можливостей при відсутності 

конкретних користувальницьких вимог до ефективності  
4 Те ж, крім того, призначені для користувача вимоги до 

ефективності вимагають спеціальних проектних рішень для 
обліку ергономічних факторів (наприклад, мінімізації натискань 
клавіш, максимізації за замовчуванням значень, використання 
шаблони)  

5 Те ж, крім того, призначені для користувача вимоги до 
ефективності вимагає застосування спеціального засоби і процеси, 
що демонструють їх виконання 

 
F8 - Онлайновое оновлення 

0 Відсутнє  
1 Онлайновое оновлення від одного до трьох керуючих файлів. 

Обсяг поновлення незначні, відновлення нескладно  
2 Онлайновое оновлення чотири або більше керуючий файлами. 

Обсяг оновлень незначний, відновлення нескладно  
3 Онлайновое оновлення основних внутрішніх логічних файлів  
4 Те ж, плюс необхідність спеціального захисту від втрати даних  
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5 Те ж, крім того, великий обсяг даних вимагає врахування витрат 
на процес відновлення. Потрібні автоматизовані процедури 
відновлення з мінімальним втручанням оператора 
 

F9 - Складна обробка 
(Складна обробка характеризується наявністю у додатки наступних 
функціональних можливостей:  
• підвищена реакція на зовнішні впливи і (або) спеціальний захист від 
зовнішніх впливів;  
• екстенсивна логічна обробка;  
• екстенсивна математична обробка;  
• обробка великої кількості виняткових ситуацій;  
• підтримка різнорідних типів вхідних / вихідні дані) 
 

0 Жодної з перерахованих функціональних можливостей  
1 Будь-яка одна з можливостей  
2 Будь-які дві з можливостей  
3 Будь-які три з можливостей  
4 Будь-які чотири з можливостей  
5 Всі п'ять можливостей 

F10 - Повторне використання 
0 Відсутня  
1 Повторне використання коду всередині однієї програми 
2 Не більше 10% додатків будуть використовуватися більш ніж 

одним користувачем  
3 Більше 10% додатків будуть використовуватися більш ніж одним 

користувачем 
4 Додаток оформляється як продукт і (або) документується для 

полегшення повторного використання. Налаштування програми 
виконується користувачем на рівні вихідного коду.  

5 Те ж, з можливістю параметричної настройки додатків 
 

F11 - Простота установки 
0 До установці не пред'являється ніяких спеціальних вимог.  
1 Для установки потрібна спеціальна процедура  
2 Задана призначені для користувача вимоги до конвертації 

(перенесення існуючі даних і додатки в новій системі) і установка, 
повинні бути забезпечені і перевірені відповідне керівництва. 
Конвертування не надають важливого значення  

3 Те ж, однак конвертації надається важливе значення.  
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4 Те ж, що і в разі 2, плюс наявність автоматизованих засобів 
конвертації і установки  

5 Те ж, що і в разі 3, плюс наявність автоматизованих засобів 
конвертації і установки 
 
 
 

F12 - Простота експлуатації 
0 До експлуатації не пред'являється ніяких спеціальних вимог, за 

винятком звичайних процедур резервного копіювання  
 
 
 

1-4 

Додаток має одну, декількома або всіма з перерахованих далі 
можливостей. Кожна можливість, за винятком другої, володіє 
одиничним вагою:  
1) наявність процедур запуску, копіювання та відновлення за 
участю оператора; 
 2) те саме, без участі оператора;  
3) мінімізується необхідність в монтуванні носіїв для резервного 
копіювання;  
4) мінімізується необхідність в засобах подачі і укладання паперу 
під час друку  

5 Втручання оператора вимагається тільки при запуску і завершенні 
роботи системи. Забезпечується автоматичне відновлення 
працездатності програми після збоїв і помилок 

F13 - Кількість можливих установок на різних платформах 
0 Додаток розраховане на установку в одного користувача  
1 Додаток розраховане на багато установок для строго стандартної 

платформи (технічні засоби + програмне забезпечення)  
2 Додаток розраховане на багато установок для платформ з 

близькими характеристиками  
3 Додаток розраховане на багато установок для різних платформ 
4 Те ж, що у випадках 1 або 2 , плюс наявність документації та 

планів підтримки всіх встановлених копій програми 
5 Те ж, що в разі 3, плюс наявність документації та планів 

підтримки всіх встановлених копій програми 
F14 - Простота зміни (Гнучкість) 

(Гнучкість характеризується наявністю у додатки наступних можливостей:  
• підтримка простих запитів, наприклад, логіки і (або) в застосуванні тільки 
до одного ILF (вага - 1);  
• підтримка запитів середньої складності, наприклад, логіки і (або) в 
застосуванні більш ніж до одного Ільф (вага - 2);  
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• підтримка складних запитів, наприклад, комбінації логічних зв'язок і (або) в 
застосуванні до одного або більше Ільф (вага - 3);  
• керуюча інформація зберігається в таблицях, підтримуваних користувачем в 
інтерактивному режимі, проте ефект від її змін проявляється на наступний 
робочий день; 
 • то ж, але ефект проявляється негайно (вага - 2). 

0 Жодній з перерахованих можливостей  
1 Будь-яка одна з можливостей  
2 Будь-які дві з можливостей  
3 Будь-які три з можливостей  
4 Будь-які чотири з можливостей  
5 Всі п'ять можливостей 

Врахувавши складність отримуємо: 
FP = 83 × (0,65 + 0,01 × ( 3+3+3+2+4+5+3+0+2+0+0+0+0+0)) = 

= 83 × (0,65 + 0, 01 × 25) = 83  × 0,9 =  74,7 
Отримана FP-оцінка перераховується в LOC-оцінки. Умовне число 

команд Q: 
Q = Kяз × FP,                                                      (2) 

де Kяз - коефіцієнт залежить від мови програмування, що 
використовується для реалізації ПП, береться з табл. 10. 

Для WEB-сервісів, що програмуються з використанням мов HTML, PHP 
та  Java 2, можна орієнтуватись на  Oracle Developer. 

Для нашого прикладу: 

Укрупнене значення умовної кількості команд Q ПП, що програмується  
на Java 2 буде дорівнювати: 

Q = 46 × 74,7 = 3436,2. 
Визначаємо час, витрачений на кожен етап створення програмного 

продукту. 
Час розраховується в людино-годинах, причому Тпо береться за фактично 

відпрацьований час, а час інших етапів визначається розрахунково по 
укрупненому значенню умовної кількості команд Q.  

1) Тпо (час на підготовку опису завдання), береться за фактом і становить 
(від 3-х до 5-ти днів по 8 годин): 

Тпо = 40 чол / год 

2)  То (час на опис ТЗ) визначається за формулою: 
Те = Q * B / (50 * К),                                       (3) 

де В - коефіцієнт обліку змін завдання, коефіцієнт В у залежності від 
складності завдання і числа змін вибирається в інтервалі від 1,2 до 1,5. 

К - коефіцієнт, що враховує кваліфікацію програміста. 
Вибрати значення коефіцієнта К можна з таблиці 11. 
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Таблиця 10 
Перерахунок FP-оцінок в LOC-оцінки 

Мова програмування Кількість операторів на один FP (Kяз) 
Асемблер  
С 
 Фортран 
 Паскаль 
 C ++ 
 Java  
Ada 95  
Visual C ++  
Delphi Pascal  
Smalltalk  
Perl 
 HTML3  
Access  
ANSI SQL 
 С ++  
Data base default  
Delphi 5  
Excel 5  
FoxPro 2.5  
Oracle Developer  
Power Builder  
Visual Basic 6  
HTML-4  
Java 2  
1C 

320 
128 
106 
90  
64  
53 
49  
34  
29 
22  
21 
15 
38 
13 
53 
40  
18 
 6  
34  
23  
16  
24  
14 
 46 
10 

 
Таблиця 11 

Коефіцієнти кваліфікації програміста 
Стаж програміста Значення коефіцієнта 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 
понад 10 років 1,3 - 1,5 
 
Для даної задачі В = 1,4 , а коефіцієнт К = 1,2 

Те = 3436,2 * 1,4 / (50 * 1,2) = 80,17 чол / год 

 
3) Та (час на розробку алгоритму) розраховуємо за формулою: 

Та = Q / (50 * K),                                             (4)   
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Та = 3436,2 / (50 * 1,2) = 57,27 (люд / год) 
4) Тбс (час на розробку блок - схеми) визначається аналогічно Та: 

Тбс = 57,27 чол / год 

5)  Тн (час створення та зв’язування модулів) визначається за формулою: 
Тн = Q * 1,5 / (50 * К),                                     (5)  

Тн = 3436,2  * 1,5 / (50 * 1,2) = 85,9 чол / год 
6) Тп (час кодування програми) за формулою визначається: 

Тп = Q / 50,                                                  (6) 
Тп = 3436,2 /50 = 68,72 чол / год 

7) Тот (час налагодження та тестування програми) визначається за 
формулою: 

Тот = Q * 4,2 / (50 * К),                                     (7) 
Тот = 3436,2  * 4,2 / (50 * 1,2) = 240,53 чол / год 

8) Тд (час на оформленні документації), по береться факт і становить (від 
3-х до 5-ти днів по 8 годин): 

Тд = 40 чол / год. 

Тепер, знаючи час, витрачений на кожному етапі, можна підрахувати 
загальний час на створення програмного продукту: 

Т = Тпо + То + Та + Тбс + Тн + Тп + Тот + Тд = 40 +80,17 +57,27 +57,27  
+85,9 +68,72 +240,53 +40 = 699, 86 (люд / год),                 (8) 

 

 

Для представленого прикладу результат зводимо до таблиці 
Таблиця 12 

Зведені результати розрахунків 
№ 

етапу 
Зміст етапу чол / год 

Зведено 
дні 

Виконавець 

1 Підготовка опису вимог  

40 5 

Керівник-
менеджер 
проекту – 

тімлід 
2 Опис технічного завдання (ТЗ) 

та заключення договору 
80,17 10 

Провідний 
розробник-
програміст -  

Senior 
Високий рівень проектування 

3 Розробка бізнес моделі,  бізнес 
логіки, алгоритму 

57,27 7 

Провідний 
розробник-
програміст -  

Senior 
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4 Розробка функціональних схем, 
діаграм класів, блок-схем 
алгоритму 

57,27 7 

Провідний 
розробник-
програміст -  

Senior 
Низький рівень проектування 

5 Створення  та зв’язування 
модулів  85,9 11 

Розробник-
програміст -

Middle 
6 Написання програми на мові 

(кодування) 68,72 9 
Розробник-
програміст -

Middle 
7 Налагодження і тестування 

програми 240,53 30 
Розробник-
програміст -

Middle 
8 Оформлення документації, 

інструкції користувач, 
пояснювальна записка 

40 5 

Провідний 
розробник-
програміст -  

Senior 

 
4.1.2 Розрахунок заробітної плати виконавця робіт зі створення ПП 
Основна погодинна заробітна плата ЗПосн  виконавців робіт зі створення 

ПП визначається за формулою: 
        3м * Кт * (100+П)/100 

   ЗПосн   =  -------------------------------------    (грн/ год),             (9) 
Чр * tр.д 

де  3м - «базовий» тарифний оклад за місяць зарплата 1-го розряду (руб.); 
Кт - тарифний коефіцієнт, що відповідає розряду тарифної сітки по 

якому працює виконавець; 
Чр – розрахункова кількість робочих днів на місяць (Чр =21 день); 
t р.д. - тривалість робочого дня в годинах  (t р.д. = 8 годин). 
П - відсоток премії, якщо є. 
З 01.01.2017 р. розмір «базового» посадового окладу становить 1600 грн. 
З 01.01.2017 р. мінімальна заробітна плата (МЗП) становить 3200 грн., 

тоді для нарахування зарплати за повністю виконану місячну норму праці 
(повністю відпрацьований місяць) не може бути нижче МЗП.  Працівнику, що 
тарифікується до 12 тарифного розряду донараховують  доплату до рівня МЗП.  

Приклад донарахування МЗП.  Посадовий оклад бухгалтера (8-й 
тарифний розряд за ЄТС) з 01.01.2017 р. становить 2624 грн. Повна зайнятість. 
Доплат, надбавок і премій немає.  
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Таблиця 13 
Зачення коефіцієнтів 

Тарифний 
розряд 

Тарифний 
коефіцієнт 

1 1,00 
2 1,09 
3 1,18 
4 1,27 
5 1,36 
6 1,45 
7 1,54 
8 1,64 
9 1,73 
10 1,82 
11 1,97 
12 2,12 
13 2,27 
14 2,42 
15 2,58 
16 2,79 
17 3,0 
18 3,21 
19 3,42 
20 3,64 
21 3,85 
22 4,06 
23 4,27 
24 4,36 
25 4,51 

 
У січні 2017 року такий працівник відпрацював усі дні, передбачені 

графіком роботи. За січень працівнику нарахують оклад у повному розмірі -  
2624 грн. Але оскільки з 01.01.2017 р. МЗП становить 3200 грн. і нарахована 
зарплата за повністю виконану місячну норму праці (повністю відпрацьований 
місяць) не може бути нижче МЗП, то працівнику нараховують доплату до рівня 
МЗП. Розмір такої доплати становитиме:  

3200 - 2624 = 576 (грн.).  
Таким чином, за січень 2017 року сума зарплати за повністю 

відпрацьований місяць становитиме: 
 2624 оклад + 576 доплата до МЗП = 3200 (грн.). 
Для прикладу, що реалізований у вигляді WEB-додатку майданчик для 

проведення аукціонів: 
Розряди виконавців робіт зі створення програмного продукту можна 

визначити так:  
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Керівник-менеджер проекту - тимлид (Team Lead) -  розряд 18, тарифний 
коефіцієнт = 3,21. 

Провідний розробник-програміст (Senior developer) -  розряд 16, 
тарифний коефіцієнт = 2,79. 

Розробник-програміст (Middle dev) -  розряд 15, тарифний коефіцієнт = 
2,58. 

Інженер-електронник, системний адміністратор -  розряд 14, тарифний 
коефіцієнт = 2,42. 

Відсоток премії береться в розмірі 15% від основної. 
Тоді для керівника-менеджера проекту погодинна оплата 

ЗПосн = [1600 * 3,21 * (100 +15) / 100 ] / (21 * 8) = 35,16 (грн/ год) 
Провідний розробник-програміст – 30,6 (грн/ год) 
Розробник-програміст – 28,25 (грн/ год) 
Інженер-електронник, системний адміністратор – 26,5 (грн/ год) 
Розрахунок нарахувань на заробітну плату (єдиного соціального 

податку). 
Ставка єдиного соціального внеску (ЄСВ) (Закон України № 2464-VI від 

08 листопада 2010 р.) - 22% від фонду оплати праці. 
НЗП = ЗПобщ * 22% (грн.),                                    (10) 

Тоді для керівника-менеджера проекту погодинна оплата: 
НЗП = (35,16 / 100) * 22 = 7,74 (грн/ год) 

ЗПгод= 35,16 + 7,74 = 42,9 (грн/ год) 
 

Провідний розробник-програміст – 37,33 (грн/ год) 
Розробник-програміст – 34,46 (грн/ год) 
Інженер-електронник, системний адміністратор – 32,33 (грн/ год) 

 
 

4.1.3  Розрахунок витрат на утримання та експлуатацію ПЕОМ 
 

Таблиця 14 
Балансова вартість однієї ПЕОМ з периферією 

Основні матеріали Ціна в у.о  
Монітор 250 
Материнська плата 110 
Процесор 65 
Відео карта 45 
HDD 120 
FDD 10 
CD-RW 150 
CPU Cooler 20 
Клавіатура 5 
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продовження таблиці 14 

Принтер 300 
Миша 5 
ВОХ 50 
Разом: 1130 

 
а) Амортизаційні відрахування визначаються у розмірі 25%  на рік від 

балансової вартості ПЕОМ. 
А = Кб * 25% / ФЕФ = 1130*26,46 *0,25/ 2016 = 3,7 (грн/год),     (11) 

де  Кб - балансова вартість однієї ПЕОМ з периферією. 
ФЕФ - ефективний річний фонд часу роботи ПЕОМ в годинах. 
При роботі ІТ фірми в 1 зміну (252 дні), беремо ФЕФ = 2016 год. 
Амортизаційні відрахування  враховують витрати на профілактику (2% 

від балансової вартості ПЕОМ з периферією) відповідно можна врахувати так: 
АПЕОМ  = 3,7*(100+2)/100 = 3,78 (грн/ год). 
 б) Витрати на електроенергію складаються з: 
- Витрати на силову електроенергію, 
- Витрат на електроенергію, що йде на освітлення. 
Витрати на силову електроенергію визначаються за формулою: 

Зс.ен = Р* Це,                                                  (12) 
де 
Р - сумарна потужність ПЕОМ з периферією в кВт / годинах. 
Це - вартість 1 кВт / години в грн. 
Р = 0,7 - 1,2 кВт / години на ПЕОМ в залежності від периферії. 
Відповідно  до  Постанови  НКРЕКП від 23.03.2017  № 338, тарифи для 

всіх категорій споживачів, крім населення, становлять (ПАТ 
«РІВНЕОБЛЕНЕРГО» включно з ПДВ):  Це = 185,83 коп. за 1 кВт / год. 

Підставляючи значення у формулу отримуємо: 
Зс. ен =  0,7 * 185,83 / 100  = 1,3 (грн/ год) 
Витрати на електроенергії, яка витрачається на освітлення визначаються 

за формулою: 
Зосв = Росв *Це ,                                               (13) 

Росв - сумарна потужність, яка йде на освітлення в кВт / год. 
Приймаємо середньодобове значення Росв = 200 Вт / год. 
Підставляючи значення у формулу отримуємо: 
Зосв = 0,2*185,83 / 100   = 0,37 (грн/ год) 
Тепер визначаємо загальні витрати на електроенергію: 
Зен = Зс.ен + Зосв = 1,3 + 0,37 = 1,67 (грн/ год) 
в) Витрати на опалення виробничих площ в опалювальний сезон (7 

місяців) визначаються за формулою: 
Зотоп. = Ц від. кв.м. * S * 7 / ФЕФ,                               (14) 

де 
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Ц кв.м. - витрати на опалення 34,54 грн за квадратний метр на місяць 
(тариф м. Рівно); 

S - Площа ІОЦ (кв.м.) ( на один комп’ютер - 10 м2). 
При роботі ІТ фірми в 1 зміну (252 дні), беремо ФЕФ = 2016 год. 
Підставляючи значення у формулу отримуємо: 
Зотоп .= (34,54 * 10 * 7) / 2016 =  1,2 (грн/ год)  
г) Витрати на обслуговування виробничих площ визначаються за 

формулою: 
Зобс. = Ц кв.м. * S * 12/ ФЕФ,                                  (15) 

де Ц кв.м. - витрати на 1 кв.метр, приблизно від 10 до 15 грн. на місяць; 
Зобс .= (12 * 10 * 12) / 2016 = 0,65 (грн/ год). 
Тепер, склавши всі компоненти, визначаємо питомі витрати на 

утримання та експлуатацію  4 ПЕОМ та приміщення ІТ фірми. 
Рс.е. = 3,78 + 1,67 + 1,2 + 0,65= 7,3 (грн/ год) 
д) Витрати на витратні матеріали беруться за фактом і становлять: 
У їх число входять лазерні диски, картриджі і папір для принтерів  тощо. 

 
Таблиця 15 

Ціна витратних матеріалів 
Витратні матеріали на місяць 

 
Найменування Ціна в грн. Кількість шт. Сума в грн. 

Заправка катриджа 150 1 150 
CD-R диски 10 10 100 
Папір (упаковки) 75 3  225 
Разом:  475 
 
Питомі витрати на витратні матеріали: 

Мр = 475/ (21 * 8) = 2,82 (грн/ год) 
М = 2,82 * 699, 86 = 1973,7 грн 

 
  
4.2 Організаційно-економічні показники. Автоматизований 

розрахунок собівартості розробки ПП у MS Project 
При першому запуску Project 2010, ви можете бути здивовані тим, що ви 

бачите.  Меню і панелі інструментів замінені стрічкою, яка допоможе вам 
швидко знаходити команди, необхідні для виконання завдання.  Команди 
організовано в логічні групи, зібрані разом під вкладками. 

 

 
Рис. 4.1. Робочий простір Project 2010 
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Для проекту 2010 року, всі вкладки та групи на стрічці, що повністю 
налаштовується.  Якщо ваша організація має унікальний у своєму бізнесі, ви 
можете згрупувати їх за власною вкладці стрічки. 

Відкрийте вкладку Файл і ви перебуваєте в Backstage, єдиний графічний 
призначення для управління файлами проекту.  Backstage містить ті ж основні 
команди, доступні в меню Файл у попередніх версіях Microsoft Project для 
відкриття, збереження, друку і файлів проекту.  Project Professional 2010 
користувачі можуть використовувати Backstage для управління з'єднаннями 
Project Server, а також перевірити й опублікувати проекти. 

Опції команди, які були в меню Сервіс була переміщена в Backstage.  Ця 
команда відкриває діалогове вікно Project Options, де ви можете ввести, огляд, 
або змінити настройки управління тим, як Microsoft Project працює і 
з'являється.  

Найбільш часто використовувані команди тепер можна знайти з одного 
кліка - одна клацніть правою кнопкою миші, то є.  При клацанні правою 
кнопкою миші на будь-який пункт у поданні, таких як бар, осередки таблиці або 
діаграми, міні-панель зі списком найбільш часто використовуваних команд на 
дисплеї.  Коли ви перебуваєте в поспіху, це один із способів використання 
проектів, які будуть платити Вам в економії часу. 

Команда планування 
Project Professional 2010 користувачів тепер є команда планування, з 

метою планування ресурсів, який дозволяє вам працювати з вашим графіком 
таким чином, щоб не було можливо раніше в більш ранніх версіях проекту.  З 
метою Планувальник команди ви можете відразу побачити, що ваші члени 
команди працюють над завданнями і перейти від однієї людини до іншої.  Ви 
також можете переглянути та призначити нерозподілені роботи, представлення 
overallocations, і подивитися, назви завдань, а також імена ресурсів - все це в 
один ефективний вид.  Управління завдань і ресурсів, ніколи не було так просто.  
Наприклад, якщо ресурс перевищення, все що вам потрібно зробити, це 
перетягнути завдання від одного ресурсу до іншого, і overallocation зникає.  

Планування вручну 
У програму Project 2010 внесено суттєві зміни щодо способу планування 

проектів. Якщо завдання заплановане вручну, то його дати не змінюватимуться 
автоматично під впливом змін таких факторів, як залежності завдань і календар 
проекту.  

Заплановане вручну завдання можна помістити в будь-яке місце на плані, і 
програма Project не переміщатиме його.  

Керівники проектів, які звикли до автоматичного планування в 
попередніх версіях  Project, можуть вимкнути нову функцію планування вручну 
для певних завдань або всього проекту. Для деяких (особливо складних) 
проектів може знадобитися потужний засіб планування програми Project, що 
візьме на себе функцію планування. 
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Рис. 4.2. Створення нового проекту 

 
Організація проектних робіт за допомогою програмних засобів 
Перед початком роботи над проектом необхідно розбити проект його 

задачі, описати їх зв'язки, оцінити трудомісткість задач і описати ресурси, 
необхідні для реалізації проекту. Це є вихідною інформацією для роботи 
Microsoft Project, і, як правило, цю роботу виконує менеджер. На основі цієї 
інформації система автоматично складає докладний календарний план ходу 
виконання робіт, визначає критичні шляхи, виконує розрахунки бюджетних 
витрат, надає членам команди всю необхідну інформацію і відображає її в 
зручному для аналізу вигляді діаграми Гантта 

За умовчанням для нового проекту встановлюється представлення у 
вигляді Діаграми Гантта (Gantt Chart). * Генрі Гантт (1861-1919) – учень 
основоположника теорії управління Ф.У. Тейлора, перший розробник графічної 
інтерпретації тактичного плану реалізації проекту. 

 
Критичний шлях - шлях у сітковій моделі, тривалість якого дорівнює 

критичній. Роботи, що лежать на критичному шляху, називаються критичними. 
Метод критичного шляху є основним для розрахунку ранніх та пізніх 

початків та закінчень робіт та резервів часу. Календарний план, як перелік 
тільки планових параметрів проектних робіт, втрачає свій сенс без порівняння з 
фактичними термінами виконання, тому частіше говорять про календарний 
графік. Він відбиває планові та фактичні дані про початок, кінець і тривалість 
кожного робочого елемента.  

 
Визначення зв’язків між задачами на діаграмі Ганта 
Зв’язки між двома завданнями можуть бути визначенні різним чином, 

наприклад, час початку або завершення однієї задачі буде впливати на час 
початку або завершення іншої. Задача, що впливає на іншу отримала назву 
попередньої (Predecessor) і інша задача, яка залежить від неї отримала назву 
послідовної (Successor). При встановленні зв’язків визначаються правила, що 
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один зв’язок може об’єднувати лише дві задачі, а в однієї задачі може бути 
декілька зв’язків з іншими. 

Застосування зв’язків між задачами дозволяє визначити всі основні дати 
проекту (наприклад, початок і закінчення), а також дозволяє здійснювати 
автоматичне перепланування усіх дат проектів у разі зміни будь-якого часового 
інтервалу. Наприклад, початок, кінець або тривалість етапу. 

У Microsoft Project є чотири типи зв’язків між завданнями: 
1. Finish to Short (FS), який визначає, що завдання В не може 

розпочатись раніше ніж завершиться завдання А. Даний зв’язок 
встановлюється в режимі замовчування. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Start to Start (SS). Визначає залежність за якою завдання В не 
може розпочатися до тих пір, поки не розпочнеться А. 

 
 
 

 
 
 
 
3. Finish to Finish (FF). визначає залежність за якою завдання В 

не може бути завершено до тих пір, поки не завершено завдання А. 
 

 
 
 
 
 
 

4. Start to Finish (SF). Встановлює зв’язок коли завдання В не 
може завершитись до тих пір, поки не розпочнеться завдання А. 
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Для завдання будь-якого з цих залежностей використовується команда 

Меню/Правка/Связать задачи або Edit/Link tasks. 
 

Таблиця 16 
Основні стандартні представлення для введення, редагування і отримання 

інформації про завдання 
Gantt Chart 
Діаграма Гантта 

Список завдань і відповідні тимчасові відрізки в області 
діаграми. Зручно використовувати при введенні і 
планеруванні завдань. 

Tracking Gantt 
Діаграма Гантта з 
відстежуванням 

Зручно використовувати при відстежуванні ходу 
виконання проекту, для порівняння запланованих термінів 
виконання проекту і реальних в ході виконання проектних 
робіт. 

Pert Chart 
Мережевий графік 

Завдання представлені у вигляді блоків, сполучених 
стрілками в блок-схему відповідно до взаємозв'язків 
завдань в плані проекту. Зручно планувати проекти з 
великим числом зв'язків між завданнями. 

Calendar 
Календар 

Відображує інформацію у вигляді таблиці з колонками, 
відповідними дням тижня. Завдання на календарі 
позначені відрізками, розташованими у відповідних 
колонках (від дня початку робіт над завданням до дня 
закінчення). 

Task Usage 
Використання 
завдань 

Список робіт з призначеними завданням ресурсами. 
 

 
Таблиця 17 

Основні стандартні представлення для введення, редагування і отримання 
інформації про ресурси 

Resource Sheet 
Лист ресурсів 

 

Список ресурсів і інформації, що відноситься до них. 
Зручно використовувати для введення і редагування 

даних про ресурси. 
Resource Graph 
Графік ресурсів 

 

На діаграмі відображується різна інформація про вибрані 
ресурси: процентне завантаження, наднормова робота 

для ресурсів і так далі  
Resource Usage 
Использование 

ресурсів 

Список ресурсів і даних про призначення, вартість, 
перевантаження ресурсу. 

 
Перед створенням нового проекту необхідно набудувати робочу середу 

проекту. Більшість налаштувань встановлюються в діалоговому вікні Сервіс - 
Параметри (Tools-Options). 
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Вибрати в меню команду Сервіс - Параметри (Tools-Options), перейти на 
вкладку Планування (Schedule) і встановити наступні опції: 

• Показувати одиниці призначень у вигляді: відсотків (Show 
assignment units as: Percentage)  

• Нові роботи зачинаються: В день початку проекту (New tasks 
start on: Project start date)  

• Тривалість вводиться: у днях (* можна задати тривалість в інших 
вимірах – хвилинах, годиннику, тижнях) (Duration is entered: in Days)  

• Трудовитрати вводяться в годиннику (* можна задати тривалість 
в інших вимірах) (Work is entered: in Hours)  

• Тип завдань за умовчанням: Фіксована тривалість (* можна 
задати іншого типа завдань – Фіксований об'єм ресурсів або Фіксовані 
трудовитрати) (Default task type: Fixed duration); 

• Вибрати в меню команду Сервіс-параметри (Tools-Options), 
перейти на вкладку Планування (Schedule), зняти прапорець біля опції Нові 
завдання мають фіксований об'єм робіт (New tasks are effort driven) – інакше 
призначення нового ресурсу завданню приведе до зменшення часу на її 
виконання. 

У MS Project  існує три типи базових календаря:  
Standart – відображає загальноприйнятий розклад робочого часу – з 

понеділка по п'ятницю, з 8:00 до 17:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00. 
24 Hours – безперервний робочий час з понеділка по до воскресіння, з 9 

до 24 годин. Цей календар зазвичай використовується для устаткування або для 
ресурсів, що працюють безперервно (наприклад, служба охорони). 

Night Shift – задає робочий час з ночі понеділка до ранку суботи, з 23:00 
до 8:00, перерва з 3:00 до 4:00. 

Приклад розробки плану створення ПЗ  
(не пов’язаний з попереднім прикладом) 

Даний проект полягає у виконанні взаємопов’язаних робіт, які повинні 
бути враховані при побудові сіткового графіка. Проект, що розглядається 
маємо поділити відповідно на виконання таких робіт: 

1. Вимого до проекту; 
2. розробка ТЗ проекту, заключення договору; 
3. Розробка блок-схем модулів (низький рівень)  
4. Навчання персоналу. 

Орієнтовні етапи робіт описанні в табл. 18 
Таблиця 18    

Етапи робіт 
1. Вимоги до проекту 1д 

2. Розробка ТЗ проекту та заключення договору 6д 
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продовження таблиці 18 

2.1 Підготовка матеріалів, апаратні, технічні засоби 2д 

2.2 Створення функціональної специфікації (високий рівень) 2д 

2.3 Розробка бізнес-логіки та блок-схем модулів 2д 

3. Створення модулів (низький рівень) 5д 

3.1 Кодування 3д 

3.2 Тестування програми 2д 

4. Навчання персоналу 4д 

4.1 Монтаж апаратного забезпечення 6д 

4.2 Програмне встановлення та верифікація 4д 

4.3 Супровід ПЗ 1д 

Для задач сіткового графіка необхідно задати параметри часу виконання 
робіт, що ми й зробили в табл. 19. 

Таблиця  19  
 Термін виконання робіт на всіх етапах 

1. Вимоги до проекту 3.03.17 

2. Розробка ТЗ проекту та заключення договору 4.03.17 

2.1 Підготовка матеріалів, апаратні, технічні засоби 10.03.17 

2.2 Створення функціональної специфікації (високий рівень) 12.03.17 

2.3 Розробка бізнес-логіки та блок-схем модулів 14.03.17 

3. Створення модулів (низький рівень) 16.03.17 

3.1 Кодування 21.03.17 

3.2 Тестування програми 28.03.17 

4. Навчання персоналу 01.04.17 

4.1 Монтаж апаратного забезпечення 07.04.17 

4.2 Програмне встановлення та верифікація 11.04.17 

4.3 Супровід ПЗ 12.04.17 

Для кожної задачі можуть бути визначені ресурси. Ресурси поділяються 
на дві категорії: трудові і матеріальні ресурси. 

До трудових ресурсів відносяться співробітники і обладнання. 
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До матеріальних ресурсів відносяться елементи постачання та інші 
розхідні матеріали.  

Ресурси, що будуть задані в проекті подаємо у вигляді таблиці (табл. 18). 
Тоді для керівника-менеджера проекту погодинна оплата: 

НЗП = (35,16 / 100) * 22 = 7,74 (грн/ год) 

ЗПгод= 35,16 + 7,74 = 42,9 (грн/ год) 

 
Провідний розробник-програміст – 37,33 (грн/ год) 
Розробник-програміст – 34,46 (грн/ год) 
Інженер-електронник, системний адміністратор – 32,33 (грн/ год) 

 
Таблиця  20  

Ресурси, що будуть задані в проекті 

Ресурс Тип 
Макс. 

Доступ 
Ставка 
Грн/год 

Позауроч 
ний час 
Грн/год 

Розхід 
Тип 

календаря 

Керівник-
менеджер 
проекту 

Робітник 100% 
 

42,9  

 
45 

 
Prorate Стандартний 

Провідний 
розробник-
програміст 

Робітник 100% 37,33 39 Prorate Стандартний 

Розробник-
програміст 

Робітник 100% 34,46 36 Prorate Стандартний 

Інженер-
електронник 

Робітник 100% 32,33 34 Prorate Стандартний 

Комп’ютер Робота 100% 7,3 7,3 Prorate Стандартний 
Розхідні 

матеріали  
Матеріал 100% 1973,7 - Prorate Стандартний 

 

Таблиця  21 
Попередній розподіл ресурсів 

Завдання Ресурси К-сть одиниць 
Підготовка опису вимог  Керівник-менеджер проекту  100% 
Опис технічного завдання 
(ТЗ) та заключення 
договору 

Керівник-менеджер проекту, 
Провідний розробник-програміст  

100%, 100% 

Розробка бізнес моделі,  
бізнес логіки, алгоритму 

Провідний розробник-програміст  100% 

Розробка функціональних 
схем, діаграм класів, блок-
схем алгоритму 

Провідний розробник-програміст  100% 

Створення  та зв’язування 
модулів  

Розробник-програміст  100% 
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продовження таблиці 21 

Написання програми на 
мові (кодування) 

Розробник-програміст  100% 

Налагодження і 
тестування програми 

Розробник-програміст  100% 

Оформлення документації, 
інструкції користувача, 
пояснювальна записка 

Провідний розробник-програміст  100% 

Монтаж апаратного 
забезпечення 

Інженер-електронник 100% 

Програмне встановлення Системний адміністратор 100% 
 

Реалізація плану забезпечення життєвого циклу ПЗ у MS Project 
 
Основні області вікна системи MS Project 2007 показані на рис 4.3. 
Діаграма Гантта (Gantt Chart, рис 4.4) виводиться за замовчанням і 

інформація про завдання представляється одночасно в  текстовому і графічному 
вигляді. У цьому режимі можна додавати нові завдання, встановлювати зв'язки 
між завданнями і виділяти ресурси для завдань. 

 

 
 Рис.4.3. Основні області вікна системи MS Project 

 
 
 
 
 

Таблиця 

задач 

Панель 

режимів 

Поле 

відображення 

проекту 

Шкала 
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Таблиця 22 
Основні піктограми меню 

 Зв'язати завдання, видалити зв'язок між 
завданнями, розбиття завдань 

 Інформація до завдання, замітки до завдання, 
призначення ресурсів 

 
Розміщення ресурсів,  Інформація про завдання 
(Task Entry View), Перехід до наступного 
перевантаження ресурсів, призначення ресурсів, 
розділення ресурсів, змінити пул ресурсів,  
відновити пул ресурсів. 

 
Збільшити або зменшити масштаб зображення 
проекту, перейти до вибраного завдання 

 Підвищити рівень завдання, Знизити рівень 
завдання, показати підзадачі, прибрати підзадачі, 
показати всі підзадачі або завдання різних рівнів 

 
Показати всі завдання або по певному критерію, 
вибір завдань по автофільтру 

 

 
Рис.4.4. Діаграма Гантта 

 
У розглянутих уявленнях завдання виконуються паралельно, оскільки не 

задані зв'язки між завданнями. Використовуватимемо спосіб зв'язку між 
завданнями «Фініш - Старт», який встановлений за умовчанням. 

Можна зв'язати два завдання або цілу послідовність. Для установки 
зв'язку двох завдань, виділити їх і використовувати кнопку «Зв'язати завдання» 
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(Link Task, рис 4.5). Зв'язок встановлений - роботи виконуються послідовно, що 
показане на  Gantt Chart (Рис 4.6). 

Для зв'язку декількох завдань, їх необхідно виділити. Якщо виділяти 
завдання, протягаючи мишею по заголовках, то завдання з меншим номером 
буде оголошено попередником, а завдання з великим номером - наступником. 
Незв'язані завдання виділяються за допомогою клавіші Ctl і послідовність їх 
виділення визначає їх логічну послідовність. 

Для видалення зв'язку виділених завдань використовується кнопка 
«Видалити зв'язки» (Unlink Task). 

 

 
Рис.4.5. Встановлення зв'язку між двома завданнями 

 

 
Рис.4.6. Результат встановлення зв'язку між двома завданнями 

 
Для завдання інших типів зв'язків між завданнями, перетягнете розділову 

лінію між списком робіт і графіком управо, до появи стовпця Predecessors 
(Попередники). Для зв'язку указується номер задачі-попередника і скорочена 
назва типу зв'язку (FS - фініш - старт,  SS- старт - старт,  SF - старт - фініш,  FF - 
фініш-фініш).  

Всі зв'язані роботи проекту показані на рис 4.7 
 

 
Рис.4.7. Зв'язані роботи проекту  
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Заздалегідь, до призначення ресурсів роботам, задамо загальний список, 
використовуваних в проекті  ресурсів. У прикладі проекту використовуються 
об'єднані імена ресурсів - менеджер, архітектор, різноробочий і ін. 
Передбачається, що  в організації, що виконує будівельні проекти, може бути 
декілька менеджерів, архітекторів  або різноробочих.  

 

 
Рис.4.8 Календарний план робіт проекту 

 
Можна змінити робочі дні і робочий годинник у вибраному дні. 
На основі загального списку ресурсів можна задати їх використання в 

роботах проекту (проводиться розподіл ресурсів по роботах). При цьому 
розподілі встановлюється і тип планованого завдання (типи завдань планування 
були розглянуті вище). Використовуватимемо в проекті наступні типи завдань 
планування: фіксована кількість одиниць, планування по ресурсах 
(використовується в Project за умовчанням), фіксована тривалість  і фіксований 
об'єм роботи, планування по ресурсах.  

Для виклику вікна призначення ресурсів (Assign  Resources): в Головному 
меню Tools à Resources  à Assign  Resources  (рис. 4.9). 

При активізації осередку рядка завдання (роботи) і кліку правої миші 
з'являється контекстне меню, в якому можна вибрати пункт «Task informatio». 
З'являється вікно з якнайповнішою інформацією про завдання (рис. 4.10). Це 
вікно дозволяє також змінювати задану інформацію. 

 
Рис.4.9. Вікно призначення ресурсів 
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Рис.4.10. Вікно з інформацією про завдання 

 
Визначаємо бюджет проекту. Для цього активізуємо команду «Звіт» та 

обираємо «Перегляд витрат проекту».  На рисунку  4.11 подано вигляд звіту 
про бюджет проекту та відхилення його в процесі виконання.  

 

 
Рис.4.11. Звіт про бюджет (собівартість) проекту   
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4.3  Розрахунок вартості ПП та показники ефективності  
Ціна ПП складається з декількох компонентів: 

Ц = С + П + ПДВ,                                             (16) 
де С - собівартість програмного продукту, 
П - прибуток, який беремо в розмірі 40% від собівартості. 
ПДВ - податок на додану вартість, який береться в розмірі 20% від суми 

собівартості і прибутку. 
Зведена таблиця показників. 
Результати розрахунків  зведемо в підсумкову табл. 23. 
 
 

Таблиця 23 
Таблиця зведення результатів 

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА СУМА (грн.) 
Собівартість програмного продукту  
Прибуток  
ПДВ  
Ціна програмного продукту  
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