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Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Сватко В.В., 

старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій.   

Результати навчання. Формування у майбутніх інженерів-програмістів 

сучасного рівня знань з економіки програмного забезпечення та 

застосування їх на практиці, а саме: основних показників ресурсного 

потенціалу програмного забезпечення підприємства та ефективність його 

використання, метрик оцінки розміру програмного продукту, 

розрахунків трудомісткості, методів оцінки вартості програмного 

продукту, надійності тощо. Формування у студентів знань з теорії та 

практики управління процесами розробки програмного забезпечення, 

їхнього економічного планування і обґрунтування, а також навичок і 

вмінь їх подальшого застосування.   

Зміст. Поняття економіки розробки програмного забезпечення. 

Економічна ефективність програмного продукту. Фактори, що 

впливають на вартість розробки програмного забезпечення. Еволюція 

економіки програмування. Поняття метрики при розробці програмного 

забезпечення, класифікація метрик. Метрики процесу, метрики проекту, 

метрики продукту. Вимірювання розміру програмного забезпечення. 

Розмірно-орієнтовані метрики. LOC-оцінки. Функціонально-орінтовані 

метрики. Виконання оцінки проекту на основі LOC і FP метрик. Методи 

проведення експертних оцінок. Особливості управління проведенням 

експертних оцінок. Принципи побудови моделі COCOMO. Модель 

COCOMO II. Огляд альтернативних параметричних моделей (ДеМарко, 

IFPUG, методика Держкомпраці). Конструктивна модель вартості. 

Модель композиції додатку. 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.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
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Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції,

лабораторні роботи.

Методи оцінювання:

– поточний контроль (тестування);

– підсумковий контроль (екзамен, захист курсової роботи).

Мова навчання та викладання. Українська.


