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Конспект лекції № 1 

 

Тема № 1. Основи теорії організації виробництва програмних продуктів. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як „Вступ до фаху”, „Алгоритмізація та програмування”, “Об’єктно-

орієнтоване програмування”, “Інтернет технології”, “Web-дизайн і Web-програ-

мування”, “Технології проектування та адміністрування БД і СД”. 

 

Мета лекції: розкрити основні положення та зміст понять теми; розглянути 

основні характеристики організації виробництва програмних продуктів. 

 

План лекції 

1. Завдання і основні особливості економіки проектування і виробництва 

програмних продуктів. 

2. Економічні характеристики виробництва програмних продуктів. 

3. Характеристики трудомісткості виробництва програмних продуктів. 

4. Характеристики тривалості виробництва програмних продуктів. 

5. Допоміжні характеристики виробництва програмних продуктів. 

 

Опорні поняття: програмне забезпечення, тривалість, початок і закінчення 

розробки, трудомісткість, сумарні витрати, вартість ПЗ. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Гринфилд Д.,  Шорт К.  Фабрика  разработки программ: Пер.  с англ.  – М.:  

Диалектика, 2007. 

2. Липаев В.В. Экономика  программной  инженерии  заказных  программных  

продуктов:   Учебное  пособие.   – М.:   МАКС Пресс,  2014. 

3. Липаев В.В. Экономика производства программных продуктов. Издание 

Второе. М.: СИНТЕГ, 2011. 358 с. 

4. Тернер Дж. Родни Руководство по проектно-ориентированному 

управлению / Пер. с англ. Под общ. ред. Воропаева В.И. – М.: 

Издательский дом Гребенникова, 2007. 552с.   

5. Экономика программной инженерии: Учебное пособие / Сост. Л.А. 

Тягульская. – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2016. – 124 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Липаев В.В. Проблемы экономики производства крупных программных 

продуктов [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: http://citforum.ru/ 

SE/project/economics/ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мульти-

медійна презентація.  
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ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Роздатковий матеріал у викладача 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 

матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного 

заняття за темою лекції. 

1. Що таке життєвий цикл розробки ПЗ? 

2. Які основні цілі упорядкування етапів розробки ПЗ? 

3. Що таке вартість виробництва ПЗ? 

4. Що таке трудомісткість? 

5. Що є інтегральним економічним показником програмного проекту? 

6. Які типи статистичних даних використовують для оцінки економічних  

характеристик проектування і виробництва ПЗ? 

7. Які ресурси затрачають при виробництві ПЗ? 

8. Що вважають початком і кінцем розробки програмного продукту? 

9. Як визначають верхню і нижню межі тривалості розробки? 

10. Що є уніфікованою одиницею виміру для оцінки усереднених витрат 

праці фахівців? 

 

 

 

 

Укладач:____________  Шевчук І.Б., доцент, к.е.н., доцент  
         (підпис)                     (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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Конспект лекції № 2 

 

Тема № 2. Основні фактори, що визначають економічні характеристики 

виробництва програмних продуктів. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як „Вступ до фаху”, „Алгоритмізація та програмування”, “Об’єктно-

орієнтоване програмування”, “Інтернет технології”, “Web-дизайн іWeb-програ-

мування”, “Технології проектування та адміністрування БД і СД”. 

 

Мета лекції: розглянути основні фактори, що визначають економічні 

характеристики виробництва програмних продуктів. 

 

План лекції 

1. Основні фактори, що визначають складність виробництва програмних 

продуктів. 

2. Одиниці виміру складності і розміру програм для економічного аналізу їх 

виробництва. 

3. Масштаб-розмір комплексів програм по числу рядків тексту і обсягом 

використаної пам'яті комп'ютера. 

4. Характеристики якості програмних продуктів, що впливають на економіку 

їх виробництва. 

5. Моделі прогнозування економічних характеристик виробництва 

програмних продуктів. 

 

Опорні поняття: складність програмного продукту, одиниці виміру розміру 

програм, характеристики якості програмних продуктів, функціональна 

придатність, система  прогнозування  СОСОМО або СОСОМО II. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Гринфилд Д.,  Шорт К.  Фабрика  разработки программ: Пер.  с англ.  – М.:  

Диалектика, 2007. 

2. Липаев В.В. Экономика  программной  инженерии  заказных  программных  

продуктов:   Учебное  пособие.   – М.:   МАКС Пресс,  2014. 

3. Липаев В.В. Экономика производства программных продуктов. Издание 

Второе. М.: СИНТЕГ, 2011. 358 с. 

4. Экономика программной инженерии: Учебное пособие / Сост. Л.А. 

Тягульская. – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2016. – 124 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Липаев В.В. Проблемы экономики производства крупных программных 

продуктов [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: 

http://citforum.ru/SE/project/economics/ 
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Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мульти-

медійна презентація.  

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Роздатковий матеріал у викладача 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 

матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного 

заняття за темою лекції. 

1. Які фактори здійснюють найбільший вплив на економічні 

характеристики виробництва програмного продукту? 

2. В яких одиницях вимірюють розмір або масштаб комплексів програм? 

3. Що таке LOС? 

4. Чим визначається системна ефективність? 

5. Що таке функціональна придатність? 

6. Які виділяють характеристики якості програмних продуктів? 

7. Які є моделі прогнозування економічних характеристик виробництва 

програмних продуктів? 

 

Укладач:____________  Шевчук І.Б., доцент, к.е.н., доцент  
                               (підпис)                       (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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Конспект лекції № 3 

 

Тема № 3. Методи оцінки програмного продукту. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як „Вступ до фаху”, „Алгоритмізація та програмування”, “Об’єктно-

орієнтоване програмування”, “Інтернет технології”, “Web-дизайн іWeb-програ-

мування”, “Технології проектування та адміністрування БД і СД”. 

 

Мета лекції: розглянути основні методи оцінки програмного продукту і 

особливості їх використання. 

 

План лекції 

1. Методи оцінки програмного продукту.  

2. Оцінка розміру проекту і трудовитрат розробки програмного проекту.  

3. Основні одиниці виміру розміру ПП. 

4. Метод функціональних точок.  

5. Метод Function Points.  

6. Метод Early Function Points.  

7. Метод точок властивостей.  

8. Метод об’єктних точок. 

 

Опорні поняття: Закон Паркінсона, алгоритмічне моделювання, розмір проекту, 

метод раннього прогнозування розміру програми, функціональна точка, діаграма 

сутностей, LOC-оцінки, фактор середовища, фактор коригування складності, 

об’єктна точка, "бульбашки" процесу. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Гринфилд Д.,  Шорт К.  Фабрика  разработки программ: Пер.  с англ.  – М.:  

Диалектика, 2007. 

2. Липаев В.В. Экономика  программной  инженерии  заказных  программных  

продуктов:   Учебное  пособие.   – М.:   МАКС Пресс,  2014. 

3. Липаев В.В. Экономика производства программных продуктов. Издание 

Второе. М.: СИНТЕГ, 2011. 358 с. 

4. Экономика программной инженерии: Учебное пособие / Сост. Л.А. 

Тягульская. – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2016. – 124 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Липаев В.В. Проблемы экономики производства крупных программных 

продуктов [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: 

http://citforum.ru/SE/project/economics/ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мульти-

медійна презентація.  



2 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Роздатковий матеріал у викладача 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 

матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного 

заняття за темою лекції. 

1. Які методи використовують для оцінки програмних продуктів? 

2. У яких випадках використовують  метод функціональних точок? 

3. В чому полягає суть методу Function Points? 

4. Особливості застосування методу Early Function Points? 

5. Яка різниця між методами точок властивостей та об’єктних точок. 

 

 

 

 

Укладач:____________  Шевчук І.Б., доцент, к.е.н., доцент  
                               (підпис)                       (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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Конспект лекції № 4 

 

Тема № 4. Основні метрики для оцінки програмного продукту. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як „Вступ до фаху”, „Алгоритмізація та програмування”, “Об’єктно-

орієнтоване програмування”, “Інтернет технології”, “Web-дизайн іWeb-програ-

мування”, “Технології проектування та адміністрування БД і СД”. 

 

Мета лекції: розглянути основні метрики, які застосовують для оцінки 

програмного продукту. 

 

План лекції 

1. Поняття метрики при розробці програмного забезпечення, класифікація 

метрик.  

2. Метрики процесу, метрики проекту, метрики продукту. 

3. Вимірювання розміру програмного забезпечення. 

4. Розмірно-орієнтовані метрики.  

5. LOC-оцінки.  

6. Функціонально-орієнтовані метрики.  

7. Виконання оцінки проекту на основі LOC і FP метрик. 

 

Опорні поняття: метрика, міра, шкала, Метрика Холстеда, словник програми, 

довжина програми, складність програми, потенційний обсяг, граничний обсяг, 

рівень програми, інтелектуальний зміст, наближений час програмування, рівень 

мови, Метрика Мак-Кейба, Метрика Чепина, функціональна група. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Гринфилд Д.,  Шорт К.  Фабрика  разработки программ: Пер.  с англ.  – М.:  

Диалектика, 2007. 

2. Липаев В.В. Экономика  программной  инженерии  заказных  программных  

продуктов:   Учебное  пособие.   – М.:   МАКС Пресс,  2014. 

3. Липаев В.В. Экономика производства программных продуктов. Издание 

Второе. М.: СИНТЕГ, 2011. 358 с. 

4. Экономика программной инженерии: Учебное пособие / Сост. Л.А. 

Тягульская. – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2016. – 124 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Липаев В.В. Проблемы экономики производства крупных программных 

продуктов [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: 

http://citforum.ru/SE/project/economics/ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мульти-

медійна презентація.  
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ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Роздатковий матеріал у викладача 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 

матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного 

заняття за темою лекції. 

1. Що таке критерій якості? Перерахуйте його основні характеристики. 

2. Що таке метрика якості програми? 

3. На які три групи поділяються метрики для оцінки якості ПЗ? 

4. Які метричні шкали існують? 

5. Які основні групи метрик виділяють при оцінці складності програм? 

6. Перерахуйте метричні характеристики, що використовуються в метриках 

Холстеда? 

7. Яким чином розраховується метрика довжини програми? 

8. Яким чином визначається метрика обсягу програми? 

9. Чим метрика потенційного обсягу відрізняється від метрики обсягу? 

10. Як встановити рівень реалізації програми? 

11. Як визначається інтелектуальний зміст конкретного алгоритму? 

12. Яким чином розраховується оцінка необхідних інтелектуальних зусиль з 

написання програми? 

13. Опишіть методику знаходження цикломатичного числа Мак-Кейба. 

14. Від чого залежить цикломатичне число Мак-Кейба і що воно не враховує? 

15. Опишіть методику знаходження метрики Джілбі. 

16. Які метрики відносяться до метрик складності потоку даних? 

17. Що показує метрика звернення до глобальних змінних? 

18. Як визначається метрика Спен? 

19. Для чого використовується метрика Чепіна і яким чином вона 

розраховується? 

20. Як знайти рівень коментування програми? 

21. Яким чином розподіляються коментарі в програмі? 

22. Чим відрізняється метрика та міра якості? 

 

 

 

 

Укладач:____________  Шевчук І.Б., доцент, к.е.н., доцент  
                               (підпис)                       (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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Конспект лекції № 5 

 

Тема № 5. Моделі оцінки вартості програмного забезпечення. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як „Вступ до фаху”, „Алгоритмізація та програмування”, “Об’єктно-

орієнтоване програмування”, “Інтернет технології”, “Web-дизайн іWeb-програ-

мування”, “Технології проектування та адміністрування БД і СД”. 

 

Мета лекції: розглянути основні моделі оцінки вартості програмного 

забезпечення. 

 

План лекції 

1. Методи проведення експертних оцінок.  

2. Практичне застосування методу Wideband Delphi.  

3. Особливості управління проведенням експертних оцінок. 

 

Опорні поняття: експертна оцінка, модель COCOMO, модель SLIM, мозковий 

штурм, інтерв’ю, ітерація, оцінка по аналогії, модератор, метод Дельфі. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Гринфилд Д.,  Шорт К.  Фабрика  разработки программ: Пер.  с англ. М.:  

Диалектика, 2007. 

2. Липаев В.В. Экономика  программной  инженерии  заказных  программных  

продуктов:   Учебное  пособие.   М.:   МАКС Пресс,  2014. 

3. Липаев В.В. Экономика производства программных продуктов. Издание 

Второе. М.: СИНТЕГ, 2011. 358 с. 

4. Экономика программной инженерии: Учебное пособие / Сост. Л.А. 

Тягульская. – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2016. 124 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Липаев В.В. Проблемы экономики производства крупных программных 

продуктов [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: 

http://citforum.ru/SE/project/economics/ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мульти-

медійна презентація.  

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Роздатковий матеріал у викладача 
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Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 

матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного 

заняття за темою лекції. 

1. Які є режими використання моделі COCOMO? 

2. Які включає в себе три моделі модель COCOMO II ? 

3. Які основні недоліки моделі COCOMO? 

4. У  яких випадках використовують модель SLIM? 

5. Які особливості управління проведенням експертних оцінок програмного 

продукту? 

6. У чому суть мозкового штурму? 

7. Які переваги методики Wideband Delphi? 

8. На отримання яких оцінок орієнтована методика Wideband Delphi? 

9. Який порядок застосування Wideband Delphi? 

 

 

 

 

Укладач:____________  Шевчук І.Б., доцент, к.е.н., доцент  
                               (підпис)                       (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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Конспект лекції № 6 

 

Тема № 6. Метрики об’єктно-орієнтованих програмних систем. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як „Вступ до фаху”, „Алгоритмізація та програмування”, “Об’єктно-

орієнтоване програмування”, “Інтернет технології”, “Web-дизайн іWeb-програ-

мування”, “Технології проектування та адміністрування БД і СД”. 

 

Мета лекції: розглянути основні метрики оцінки об’єктно-орієнтованих 

програмних систем. 

 

План лекції 

1. Метрики зв’язаності за даними і методами.  

2. Залежність зміни між класами.  

3. Локальність даних.  

4. Набір метрик Чидамбера і Кемерера. 

 

Опорні поняття: метрика, зв’язність, клас, локальність даних, спадкування, 

нащадок, непов’язність методів, ієрархія класів, глибина дерева спадкування. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Гринфилд Д.,  Шорт К.  Фабрика  разработки программ: Пер.  с англ. М.:  

Диалектика, 2007. 

2. Липаев В.В. Экономика  программной  инженерии  заказных  программных  

продуктов:   Учебное  пособие.   М.:   МАКС Пресс,  2014. 

3. Липаев В.В. Экономика производства программных продуктов. Издание 

Второе. М.: СИНТЕГ, 2011. 358 с. 

4. Экономика программной инженерии: Учебное пособие / Сост. Л.А. 

Тягульская. – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2016. 124 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Липаев В.В. Проблемы экономики производства крупных программных 

продуктов [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: 

http://citforum.ru/SE/project/economics/ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мульти-

медійна презентація.  

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Роздатковий матеріал у викладача 

 



2 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 

матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного 

заняття за темою лекції. 

1. Що таке глибина дерева спадкування? 

2. Що таке насиченість класу? 

3. Як визначити кількість нащадків? 

4. Що таке відповідь класу? 

5. Ким розроблено ООП-метрики? 

6. У чому полягає сутність зв’язності методів? 

 

 

 

 

Укладач:____________  Шевчук І.Б., доцент, к.е.н., доцент  
                               (підпис)                       (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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