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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча програма навчальної дисципліни “Економіка і організація
виробництва програмних продуктів” є складовою методичного
забезпечення навчального процесу для підготовки бакалаврів галузі знань
05 “Соціальні та поведінкові науки” за спеціальністю 051 “Економіка”
спеціалізацією “Інформаційні технології в бізнесі”.

Предмет навчальної дисципліни
Предметом дисципліни “Економіка і організація виробництва
програмних продуктів” є основні положення економіки розробки програмних продуктів, зокрема метрики оцінки розміру програмного продукту,
підходи до розрахунку трудомісткості, методи оцінки вартості програмного
продукту, надійності тощо.
Мета навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни “Економіка і організація виробництва
програмних продуктів” – отримання студентами знань з теорії та практики
управління процесами розробки програмних продуктів й оцінки їх вартості.
Основні завдання
Основні завдання дисципліни “Економіка і організація виробництва
програмних продуктів”: отримання компетенцій з розпізнавання різних
методологій розробки і оцінки вартості програмних продуктів; освоєння
методик оцінки трудомісткості ПП; набуття навичок визначення економічної та технологічної ефективностей програмних проектів.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі
Дисципліна “Економіка і організація виробництва програмних продуктів” взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Вступ до фаху”, “Алгоритмізація та програмування”, “Об’єктно-орієнтоване програмувавня”,
“Технології Інтернет”, “Web-дизайн і Web-програмування”, “Технології
проектування та адміністрування БД і СД”.
Вимоги до знань і умінь
Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:
а) знати
 основні поняття економіки розробки програмних продуктів;
 основні методи алгоритмічної оцінки трудомісткості розробки
програмного продукту;
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методи експертної оцінки трудомісткості розробки програмного
продукту;
 особливості застосування різних методів оцінки на різних фазах
розробки;

 одиниці виміру розміру програм;
 метрики розробки програмних продуктів;

 особливості застосування різних методів оцінки на різних фазах
розробки ПП;
б) уміти
 планувати процес оцінки трудомісткості і вартості розробки ПП,
вибирати оптимальні методи оцінки;проводити порівняльний
економічний аналіз проектів;


визначати трудомісткість робіт;

 застосовувати алгоритмічні методи вартісної оцінки розробки
програмного забезпечення;

 здійснювати експертну оцінку трудомісткості розробки програмного забезпечення;

 застосовувати на практиці методи оцінки трудомісткості розроб-

ки Functional Point, Early Functional Point, Use Case Point,
Wideband Delphi;

 визначати економічну та технологічну ефективність програмних
проектів.
Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:


Назва рівня
сформованості
вміння
1. Репродуктивний
2. Алгоритмічний
З. Творчий

Зміст критерію рівня сформованості вміння
Вміння відтворювати знання, передбачені даною
програмою
Вміння використовувати знання в практичній
діяльності при розв’язуванні типових ситуацій
Здійснювати
евристичний
пошук
і
використовувати
знання
для
розв’язання
нестандартних завдань та проблемних ситуацій

Робоча програма складена на 4 кредити. Форми контролю – проміжний
модульний контроль, екзамен.
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2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ”
Характеристика навчальної дисципліни
Цикл дисциплін за навчальним
Шифр та найменування галузі
планом:
знань:
Цикл професійної та практичної
05 “Соціальні та поведінкові науки”
підготовки
Код та назва спеціальності:
Освітній ступінь:
051 “Економіка”
Бакалавр
Спеціалізація:
“Інформаційні технології в бізнесі”
Методи навчання:
Курс:______3________
Лекції, лабораторні заняття,
Семестр:_____5______
самостійна робота, робота в
бібліотеці, Інтернеті тощо.
Семіна- Заліки по
ІндивідуСамостійн
Кількість
Кількість
ри, прак- модулях
альна
Кількість
Лек
а робота
кредитів
аудитортичні, (контроробота
годин
-ції
студента
ECTS
них годин
лаборальні
студента
(СРС)
торні
роботи)
(ІНДЗ)
4
120
64
32
30
2
36
20
Кількість
Кількість заліків
Кількість
змістових
по модулях /контВид контролю
тижневих годин
модулів (тем)
рольних робіт
4
6
1
ПМК, екзамен
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3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Номер
теми

Назва теми

Основи теорії організації виробництва програмних
продуктів.
Основні фактори, що визначають економічні
Тема 2.
характеристики виробництва програмних продуктів.
Тема 3. Методи оцінки програмного продукту.
Тема 1.

Тема 4. Основні метрики для оцінки програмного продукту.
Тема 5. Моделі оцінки вартості програмного забезпечення.
Тема 6. Метрики об’єктно-орієнтованих програмних систем.
3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМА 1. Основи теорії організації виробництва програмних продуктів
Завдання і основні особливості економіки проектування і виробництва
програмних продуктів. Економічні характеристики виробництва програмних
продуктів. Характеристики трудомісткості виробництва програмних продук-тів.
Характеристики тривалості виробництва програмних продуктів. Допоміжні характеристики виробництва програмних продуктів.

ТЕМА 2. Основні фактори, що визначають економічні характеристики
виробництва програмних продуктів
Основні фактори, що визначають складність виробництва програмних
продуктів. Одиниці виміру складності і розміру програм для економічного
аналізу їх виробництва. Масштаб-розмір комплексів програм по числу
рядків тексту і обсягом використаної пам'яті комп'ютера. Характеристики
якості програмних продуктів, що впливають на економіку їх виробництва.
Моделі прогнозування економічних характеристик виробництва програмних продуктів.
ТЕМА 3. Методи оцінки програмного продукту
Методи оцінки програмного продукту. Оцінка розміру проекту і трудовитрат розробки програмного проекту. Основні одиниці виміру розміру ПП.
Метод функціональних точок. Метод Function Points. Метод Early Function
Points. Метод точок властивостей. Метод об’єктних точок.
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ТЕМА 4. Основні метрики для оцінки програмного продукту
Поняття метрики при розробці програмного забезпечення, класифікація
метрик. Метрики процесу, метрики проекту, метрики продукту. Вимірювання розміру програмного забезпечення.
Розмірно-орієнтовані метрики. LOC-оцінки. Функціонально-орієнтовані метрики. Виконання оцінки проекту на основі LOC і FP метрик.
ТЕМА 5. Моделі оцінки вартості програмного забезпечення
Методи проведення експертних оцінок. Практичне застосування методу Wideband Delphi. Осоливості управління проведенням експертних оцінок.
Принципи побудови моделі COCOMO. Модель COCOMO II. Огляд
альтернативних параметричних моделей (ДеМарко, IFPUG).
Конструктивна модель вартості. Модель композиції додатку. Модель
раннього етапу проектування і етапу постархітектури.
ТЕМА 6. Метрики об’єктно-орієнтованих програмних систем
Метрики зв’язаності по даним і методам. Залежність зміни між класами. Локальність даних. Набір метрик Чидамбера і Кемерера.
4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
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Гринфилд Д., Шорт К. Фабрика разработки программ: Пер. с англ. –
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Изосимов А.В., Рыжко А.Л. Метрическая оценка качества программ. −
М.: МАИ. − 1989. – 450 с.
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продуктов. – М.: Синтег, 2008. − 432 с.
Липаев В.В. Экономика программной инженерии заказных
программных продуктов: Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс,
2014.
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Методика расчетов трудоемкости и стоимости работ на разработку
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1. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ОСВІТНЬОЮ
ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

у тому числі
аудиСРС/
торні
ІР

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1
Основи теорії органі6
6
-/зації виробництва
програмних.
Тема 2. Основні фактори, що
12
12
-/визначають економічні характеристики
виробництва
програмних
продуктів.
Тема 3. Методи оцінки
20
10
10/програмного
продукту.
Тема 4. Основні метрики для
14
8
6/оцінки програмного
продукту.
Тема 5. Моделі оцінки
26
16
10/вартості програмного
забезпечення.
Тема 6. Метрики об’єктно22
12
10/орієнтованих
програмних систем.
20
-/20
Індивідуальне навчальнодослідне завдання (ІНДЗ)
Разом годин
120
64
56
Тема 1.
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Розподіл
аудиторних
годин

лабораторні
заліки по
модулях,
(КР)

Кількість годин за
ОПП

лекції

Назва розділу, теми
(змістового модуля)

всього

№
розділу,
теми
(змістові
модулі)

2

4

-

6

6

-

6

4

-

4

4

-

8

8

-

6

4

2

-

-

-

32

30

2

7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ
7.1. Календарно-тематичний план лекційних занять
№
заняття

ТЕМА ТА КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

1

2

К-ТЬ
ГОДИН
3

Заліковий модуль №1

1

2

3

4

5
6
7

Тема 1. Основи теорії організації виробництва
програмних продуктів.
Завдання і основні особливості економіки проектування і
виробництва
програмних
продуктів.
Економічні
характеристики виробництва програмних продуктів.
Характеристики трудомісткості виробництва програмних
продуктів. Характеристики тривалості виробництва
програмних продуктів. Допоміжні характеристики
виробництва програмних продуктів.
Тема 2. Основні фактори, що визначають економічні
характеристики виробництва програмних продуктів.
Основні фактори, що визначають складність виробництва
програмних продуктів. Одиниці виміру складності і
розміру програм для економічного аналізу їх виробництва.
Масштаб-розмір комплексів програм по числу рядків
тексту і обсягом використаної пам’яті комп’ютера.
Характеристики якості програмних продуктів, що
впливають на економіку їх виробництва.
Моделі прогнозування економічних характеристик
виробництва програмних продуктів.

2

Тема 3. Методи оцінки програмного продукту.
Методи оцінки програмного продукту. Оцінка розміру
проекту і трудовитрат розробки програмного проекту.
Основні одиниці виміру розміру ПП.
Метод функціональних точок. Метод Function Points.
Метод Early Function Points.

6

Метод точок властивостей. Метод об’єктних точок.

2

Тема 4. Основні метрики для оцінки програмного
продукту.

4

11

2

6
2

2

2

2

2
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Поняття
метрики
при
розробці
програмного
забезпечення, класифікація метрик. Метрики процесу,
метрики проекту, метрики продукту.
Вимірювання розміру програмного забезпечення.
Розмірно-орієнтовані метрики. LOC-оцінки.
Функціонально-орієнтовані метрики. Виконання оцінки
проекту на основі LOC і FP метрик.
Тема 5. Моделі оцінки вартості програмного
забезпечення.
Методи проведення експертних оцінок. Практичне
застосування методу Wideband Delphi. Особливості
управління проведенням експертних оцінок.
Принципи побудови моделі COCOMO. Модель
COCOMO II.
Огляд
альтернативних
параметричних
моделей
(ДеМарко, IFPUG).
Конструктивна модель вартості. Модель композиції
додатку. Модель раннього етапу проектування і етапу
постархітектури.
Тема 6. Метрики об’єктно-орієнтованих програмних
систем.
Метрики зв’язаності по даним і методам.

15

Залежність зміни між класами. Локальність даних.

2

16

Набір метрик Чидамбера і Кемерера.

2

Разом годин

32

8

9

10
11
12
13

2
2

8
2

2
2
2

6
2

7.2. Календарно-тематичний план лабораторних занять, заліків
по модулях, контрольних робіт
№
заня
-ття
1

Тема лабораторного заняття.
Контрольні роботи (заліки по модулях)

2
Заліковий модуль №1
Тема 1. Основи теорії організації виробництва програмних продуктів.
1. Розрахунок трудомісткості розробки програмного продукту.
2. Розрахунок трудомісткості розробки програмного продукту.
12

Кількість
годин
3
32
4
2
2

3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13

14
15

Тема 2. Основні фактори, що визначають економічні
характеристики виробництва програмних продуктів.
Метрики складності.
Метрика Холстеда.
Метрика Джилба.
Тема 3. Методи оцінки програмного продукту.
Метод функціональних точок.
Метод функціональних точок. Метод об’єктних точок.
Тема 4. Основні метрики для оцінки програмного продукту.
Основні метрики для оцінки програмного продукту.
Метрика МакКейба.
Тема 5. Моделі оцінки вартості програмного забезпечення.
Практичне застосування методу Wideband Delphi.
Побудова моделі COCOMO II.
Побудова моделі COCOMO II.
Метод ДеМарко.
Тема 6. Метрики об’єктно-орієнтованих програмних
систем.
Вивчення основних метрик ООП систем.
Вивчення основних метрик ООП систем.
Разом лабораторних занять
Разом контрольних робіт
Разом годин

6
2
2
2
4
2
2
4
2
2
8
2
2
2
2
4
2
2
30
2
32

7.3. Графік консультацій
№ п/п
1
2
3
4

Назва розділу, зміст консультації
Методи оцінки програмного продукту.
Основні метрики для оцінки програмного продукту.
Моделі оцінки вартості програмного забезпечення.
Метрики об’єктно-орієнтованих програмних систем.
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Кількість
годин
9 год.
2
3
2
2

8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ
КОНТРОЛЬ
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.
6. Основні фактори, що визначають складність виробництва
програмних продуктів.
7. Одиниці виміру складності і розміру програм для економічного аналізу
їх виробництва.
8. Масштаб-розмір комплексів програм по числу рядків тексту і обсягом
використаної пам'яті комп'ютера.
9. Характеристики якості програмних продуктів, що впливають на
економіку їх виробництва.
10. Моделі прогнозування економічних характеристик виробництва
програмних продуктів.
11. Методи оцінки програмного продукту.
12. Оцінка розміру проекту і трудовитрат розробки програмного проекту.
13. Основні одиниці виміру розміру ПП.
14. Метод функціональних точок. Метод Function Points.
Метод Early Function Points.
15. Метод точок властивостей.
16. Метод об’єктних точок.
17. Поняття метрики при розробці програмного забезпечення, класифікація
метрик.
18. Метрики процесу, метрики проекту, метрики продукту.
19. Вимірювання розміру програмного забезпечення.
20. Розмірно-орієнтовані метрики.
21. LOC-оцінки.
22. Функціонально-орієнтовані метрики.
23. Виконання оцінки проекту на основі LOC і FP метрик.
24. Методи проведення експертних оцінок.
25. Практичне застосування методу Wideband Delphi.
26. Особливості управління проведенням експертних оцінок.
27. Принципи побудови моделі COCOMO.
28. Модель COCOMO II.
29. Огляд альтернативних параметричних моделей (ДеМарко, IFPUG).
30. Конструктивна модель вартості.
31. Модель композиції додатку.
14

32.
33.
34.
35.
36.

Модель раннього етапу проектування і етапу постархітектури.
Метрики зв’язаності по даним і методам.
Залежність зміни між класами.
Локальність даних.
Набір метрик Чидамбера і Кемерера.
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9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Методи оцінювання знань студентів: поточний контроль, оцінка за
індивідуальне завдання та виконану самостійну роботу, підсумковий
модульний контроль.
Бали студентам нараховуються за:
1. здачу лабораторних робіт,
2. виконання самостійних робіт та індивідуального завдання,
3. написання контрольної модульної роботи.
Оцінювання рівня знань студентів на лабораторних заняттях проводиться за 5-ти бальною шкалою (від 1 до 5 балів).
Порядок вивчення та оцінювання дисципліни доводиться до відома
студентів протягом семестру.
9.1. Таблиця оцінювання (визначення рейтингу)
навчальної діяльності студентів

Поточний контроль
Лабораторні
заняття - 40

СР, ІНДЗ -5
КР - 5

Екзамен
50 балів

50 балів
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РАЗОМ –
100 балів

Види робіт.
Критерії оцінювання знань студентів

Максимальн
а кількість
балів

№ з/п

Бали рейтингу

9.2. Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання
знань студентів

1. Бали поточної успішності за участь у лабораторних заняттях
5 балів
Критерії оцінювання
завдання виконані у зазначений термін, у повному обсязі, без
5
помилок
завдання виконані у зазначений термін, у повному обсязі, але є
4
незначні помилки
завдання виконані у неповному обсязі, або (та) з порушенням
3
терміну її виконання, або (та) при наявності значних помилок
виконання пропущеного без поважних причин лабораторного
заняття або повторне виконання незарахованого лабораторого
2
заняття
завдання не виконано або не зараховано
0-1
2. Самостійна робота студентів (СРС)
5 балів
Критерії оцінювання
завдання зроблене повністю та здане вчасно, якісно оформлено
5
звіт
завдання зроблене, але є незначні помилки в розв’язування
4
завдання;
завдання зроблене, але є незначні помилки в процесі розв’язку
3
завдання;
завдання зроблене, але є суттєві помилки в його розв’язку;
2
завдання не виконане або тільки розпочато його розв’язання.
0-1
3. Залік по модулю, контрольна робота
5 балів
Критерії оцінювання
Модульний контроль передбачає виконання тестових завдань
5 балів
тестові завдання (10 завдань)

0,5 (за
завд.)

4. Індивідуальна робота студента (ІНДЗ)
Критерії оцінювання
завдання виконане у зазначений термін, у повному обсязі і без
помилок
завдання виконане у зазначений термін, у повному обсязі, але є
незначні помилки
завдання виконане у неповному обсязі, або (та) з порушенням
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одне

5 балів
5
4
3

терміну виконання, або (та) при наявності значних помилок
завдання виконане із суттєвими помилками
завдання не виконане або тільки розпочато його розв’язання
5. Екзамен
Критерії оцінювання
(екзаменаційний білет містить три рівні)
Перший рівень (10 завдань) – завдання із вибором відповіді – це
теоретичні питання, що мають по чотири варіанти відповідей
Другий рівень (2 завдання) – теоретичні завдання з розгорнутою
відповіддю
Третій рівень (1 завдання) – практичне завдання

2
0-1
50 балів
2 (за одне
завд.)
5 (за одне
завд.)
до 20 балів

Підсумкова оцінка за результатами поточного контролю освітньої
діяльності студентів (РПК) за семестр визначається як сума з поточних
балів за 5-ти бальною шкалою, відображених у журналі обліку відвідування
та успішності студентів, та балів, отриманих за здачу екзамену.
Максимальна кількість балів, яку студент може набрати, становить 100.
Успішність
навчання
студентів
оцінюється
за
шкалою:
зараховано/незараховано. Для отримання “зараховано” студент повинен під
час семестру набрати 51 чи більше балів зі 100 можливих. “Зараховано”
заслуговує студент, який під час семестру продемонстрував знання
навчального матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого навчання та
майбутньої професійної діяльності. “Незараховано” виставляється у тому
випадку, коли він під час семестру набрав менше 51 балу із 100. Оцінка
“незараховано” означає, що студент не достатньо повно вивчив основний
теоретичний матеріал, допускає грубі помилки у відповідях, не набув
необхідних вмінь та знань, передбачених програмою дисципліни.
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9.3. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами
підсумкового контролю
Оцінка за національною шкалою
Екзамен

Оцінка
ECTS

Оцінка в балах

А

90 – 100

В
С
D
Е

81-89
71-80
61-70
51-60

FX

21-50

2

Незадовільно

F

0-20

2

Незадовільно (без
права перездачі)

5
4
3

Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо

Студенти, що отримали сумарний бал в межах від 21 до 50 за
національною шкалою, отримують оцінку FX за шкалою ECTS та
скеровуються на повторне складання екзамену.
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10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчально-методичне та наукове забезпечення кредитно-модульної
системи організації навчального процесу з навчальної дисципліни “Економіка і організація виробництва програмних продуктів” включає:
 державні стандарти освіти;
 навчальні та робочі навчальні плани;
 навчальну програму;
 робочу програму;
  плани лабораторних робіт та методичні матеріали з їх проведення;
 методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної
роботи;

 індивідуальні завдання;
 завдання для підсумкового модульного контролю;
 підручники і навчальні посібники.
11. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
Проблемні лекції направлені на розвиток логічного мислення студентів. Коло питань теми обмежується двома-трьома ключовими моментами. При читанні лекцій студентам даються питання для самостійного
обмірковування. Студенти здійснюють коментарі самостійно або за участю
викладача.
Робота в малих групах дає змогу структурувати лабораторні заняття
за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в
роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та
досвіду спілкування.
Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність
якого полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже
обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію
Кейс-метод – розгляд, аналіз конкретних ситуацій, який дає змогу
наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності.
Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для
представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про
виконання індивідуальних завдань тощо.
Банки візуального супроводження – сприяють активізації творчого
сприйняття змісту дисципліни за допомогою наочності:
– Навчально-методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни.
– Інтерактивні посібники, підручники .
– Лабораторний практикум.
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Використання навчальних технологій для активізації процесу
навчання з дисципліни

Тема 1. Основи теорії організації виробництва програмних продуктів
Проблемні лекції
1.Характеристики трудомісткості виробництва
програмних продуктів.
2.Допоміжні характеристики виробництва
програмних продуктів.
Мозкові атаки
Мозкова атака пов’язана із визначенням економічних
характеристик виробництва програмних продуктів.
Тема 2. Основні фактори, що визначають економічні характеристики
виробництва програмних продуктів
Проблемні лекції
Моделі прогнозування економічних характеристик вироб
програмних продуктів.
Тема 3. Методи оцінки програмного продукту
Проблемні лекції
Переваги та недоліки методів функціональних точок власти
об’єктних точок
Мозкові атаки
Вибір ефективного методу оцінки конкретного
програмного продукту
Тема 4. Основні метрики для оцінки програмного продукту
Проблемні лекції
Метрики процесу, метрики проекту, метрики
продукту. Виконання оцінки проекту на основі
LOC і FP метрик.
Тема 5. Моделі оцінки вартості програмного забезпечення
Проблемні лекції
Модель COCOMO II. Конструктивна модель
вартості. Модель раннього етапу проектування і
етапу постархітектури.
Презентації
Практичне застосування методу Wideband
Тема 6. Метрики об’єктно-орієнтованих програмних систем
Проблемні лекції
Особливості оцінки об’єктно-орієнтованих
програмних систем
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12.

РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Ресурси мережі
Факультету
з навчальної
дисципліни
−
Навчальна програма з
1. COCOMO II Model [Електрон.
навчальної дисципліни “Екоресурс]. − Режим доступу:
номіка
і організація виробhttp://sunset.usc.edu/csse/research/COC
ництва
програмних
продуктів”
OMOII/cocomo_main.html
− Робоча програма з нав2. Колдовский В. Разработка ПО:
чальної дисципліни “Економіметрики программных проектов.
ка і організація виробництва
[Електронний ресурс]. – Режим
програмних продуктів”
доступу:
− Підручники
http://itc.ua/articles/razrabotka_po_metri − Методичні рекомендації з
ki_ programmnyh_proe ktov_27774
виконання самостійної роботи
3. Лекции по управлению
(СРС)
− Методичні рекомендації та
программными проектами
ІНДЗ
[Електронний ресурс]. – Режим
−
Засоби діагностики знань
доступу:
студентів
з
навчальної
http://citforum.ru/SE/project/arkhipenko
дисципліни
v_lectures/
−
Практикум для проведення
Липаев В.В. Проблемы экономики
лабораторних
занять
производства крупных программных
продуктов [Електрон. ресурс]. − Режим
доступу:
http://citforum.ru/SE/project/economics/
Ресурси мережі Інтернет
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13. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
№
з/п
1

Зміни і доповнення до робочої програми
(розділ, тема, зміст змін і доповнень)
2

23

Навчальний
рік
3

Підпис завідувача
кафедри
4

