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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Навчальна програма 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 

програм-них 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 ефективності програмних 
проектів. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 
Дисципліна “Економіка і організація виробництва програмних продук-  

тів” взаємопов’язана з такими дисциплінами як „Вступ до фаху”, „Алгорит-
мізація та програмування”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, 
“Технології Інтернет”, “Web-дизайн і Web-програмування”, “Технології 
проекту-вання та адміністрування БД і СД”. 

 

Вимоги до знань і умінь  
Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфі- 

каційного рівня підготовки студента, за якого він повинен: 

а) знати 

 основні поняття економіки розробки програмних продуктів;

 основні  методи  алгоритмічної  оцінки  трудомісткості  розробки
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програмного продукту;  
 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 програм-

ного 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 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені 

даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній 

діяльності при розв’язуванні типових ситуацій 

З. Творчий Здійснювати евристичний пошук і 

використовувати знання для розв’язання 

нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 
Робоча программа складена на 4 кредити. Форми контролю – проміжний 

модульний контроль, екзамен.  
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер Назва теми 

теми  
  

Тема 1. 
Основи теорії організації виробництва програмних 
продуктів  

Тема 2. 
Основні фактори, що визначають економічні 

характеристики виробництва програмних продуктів  

Тема 3. Методи оцінки програмного продукту 
  

Тема 4. Основні метрики для оцінки програмного продукту 
  

Тема 5. Моделі оцінки вартості програмного забезпечення 
  

Тема 6. Метрики об’єктно-орієнтованих програмних систем 
  

 

 

1. 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. Допо- 

міжні 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 програм-
них продуктів. 

 

ТЕМА 3. Методи оцінки програмного продукту  
Методи оцінки програмного продукту. Оцінка розміру проекту і трудо-

витрат 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. Вимірюван-
ня розміру програмного забезпечення.  

Розмірно-орієнтовані метрики. LOC-оцінки. Функціонально-орієнтова-
ні метрики. Виконання оцінки проекту на основі LOC і FP метрик. 

 

ТЕМА 5. Моделі оцінки вартості програмного забезпечення 
Методи проведення експертних оцінок. Практичне застосування мето-  

ду Wideband Delphi. Осоливості управління проведенням експертних оці-
нок.  

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 кла- 

сами. Локальність даних. Набір метрик Чидамбера і Кемерера. 
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