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Тип дисципліни – нормативна.
Викладач – Косенюк Григорій Володимирович, кандидат технічних наук,
доцент.
Мова вивчення – українська.
Форми організації освітнього процесу – лекції, практичні заняття,
самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання.
Заплановані результати навчання. Згідно з вимогами освітньопрофесійної програми студенти повинні:
знати:
 основні поняття економіки програмної інженерії;
 метрики розробки програмного забезпечення;
 принципи алгоритмічного моделювання трудомісткості розробки
програмних продуктів;
 основні методи алгоритмічної оцінки трудомісткості розробки;
 методи експертної оцінки трудомісткості розробки;
 особливості застосування різних методів оцінки на різних фазах
розробки.
вміти:
 планувати процес оцінки трудомісткості і вартості розробки,
вибирати оптимальні методи оцінки;
 застосовувати алгоритмічні методи вартісної оцінки розробки
програмного забезпечення;
 здійснювати експертну оцінку трудомісткості розробки програмного
забезпечення.
володіти:

 методами оцінки трудомісткості разробки Functional Point, Early
Functional Point,Use Case Point, Wideband Delphi;
 навичками проведення оцінки трудомісткості і вартості розробки
програмного забезпечення.
мати уявлення про:
- сучасну практику проведення оцінки розробки при проведенні
оцінювання для різних цілей і на різних фазах процесу розробки.
Компетентності студента:
 активна участь в поліпшенні стану довкілля, забезпечення здоров’я
людини, якості та безпеки її життя і діяльності на підставі стратегії
сталого розвитку людства;
 аналіз процесів створювання інформаційного та лінгвістичного
забезпечення інформаційних управляючих систем;
 забезпечення потрібного рівня економічної ефективності і
експлуатаційних характеристик інформаційних управляючих систем і
технологій;
 здатність до ефективних комунікаційних взаємодій, в тому числі,
засобами інформаційних технологій;
 здатність до набуття нових знань, засвоєння прогресивних технологій
та різноманітних інновацій;
 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 здатність оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, культурні,
соціальні події та явища;
 здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 прийняття рішень і вибір стратегії діяльності з урахуванням
загальнолюдських цінностей та суспільних, державних, виробничих,
особистих інтересів.
Змістові модулі (перелік тем):
Змістовий модуль 1. Принципи
програмного забезпечення

вартісної

оцінки

розробки

ТЕМА 1.1. Введення в економіку програмної інженерії
ТЕМА 1.2. Метрики розробки програмного забезпечення
ТЕМА 1.3. Принципи вартісної оцінки розробки програмного забезпечення

ТЕМА 1.4. Вплив зрілості процесів розробки програмного забезпечення на
економіку розробки програмного забезпечення
ТЕМА 1.5. Алгоритмічні моделі оцінки вартості розробки програмного
забезпечення
Змістовий модуль 2. Моделі вартісної оцінки розробки програмного
забезпечення
ТЕМА 1.6. Використання експертних оцінок вартості розробки
програмного забезпечення
ТЕМА 1.7. Моделі оцінки трудомісткості розробки програмного
забезпечення на основі функціональних точок
ТЕМА 1.8. Оцінка економічних параметрів розробки програмного
забезпечення на основі моделі CCOMO II
ТЕМА 1.9. Підходи до оцінки трудомісткості розробки програмного
забезпечення на ранніх стадіях
ТЕМА 1.10. Особливості практичної оцінки трудомісткості розробки
програмного забезпечення
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