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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 

Економіка програмного забезпечення – це дисципліна, навчальний матеріал 

якої оснований на використанні знань з методології програмної інженерії, а також 

базових знань з економіки, математики та програмування. 

Метою і завданням курсу є:  

- дати систематизоване уявлення про економіку програмної інженерії, сучасні 

підходи до вартісної оцінки розробки програмного забезпечення (програмного 

продукту), методи її проведення, моделі трудомісткості розробки;   

- розвиток уміння і навичок розв’язувати практичні задачі економіки 

програмного забезпечення. 

 Програма курсу має на меті забезпечити студентів необхідним базовим 

знаннями для проведення оцінки трудомісткості і вартості розробки програмних 

продуктів на підставі методик, що є стандартами при розробці програмних систем.  

Учбові завдання курсу : 

В результаті вивчення дисципліни 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; 

вміти: 

- планувати процес оцінки трудомісткості і вартості розробки, вибирати  

методи оцінки; 

- застосовувати алгоритмічні методи вартісної оцінки розробки 

програмного продукту; 
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- здійснювати експертну оцінку трудомісткості розробки програмного 

забезпечення. 

володіти:  

- методами оцінки трудомісткості розробки ; 

- навичками проведення оцінки трудомісткості і вартості розробки 

програмного продукту. 

 

 

Курс передбачає лекційні, практичні та лабораторні аудиторні заняття, а також 

самостійну роботу студента за межами навчального закладу. 

Загальний обсяг дисципліни – 90 годин (3 кредити ЄКТС) 

З них: 6 год лекції, 2 год практичні та семінарські заняття, 82 год самостійна 

робота. 

Дана дисципліна є обов’язковою для вивчення. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА  ПРОГРАМНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

 

 № 

пор. 

Назва змістового модуля та теми 

 

Змістовий модуль 1. Загальні поняття і зміст предмету «Економіка  

                             програмного забезпечення». Ринкова економіка, ринок 

          програмного забезпечення і вимоги до нього   

Тема 1 
 Введення в предмет  «Економіка програмного забезпечення»: 

загальні поняття. 

Тема 2 
Ринкова економіка, її види та модель ринкової економіки для 

України.  

Тема 3 
Ринок програмного забезпечення (ПЗ) в світі та  в Україні. Ринкові 

вимоги до програмного забезпечення. 

Змістовий модуль 2. Оцінювання вартості розробки програмного 

забезпечення  і заробітної плати програмістів 

Тема 4 
Метрики трудомісткості розробки програмного забезпечення 

(програмного продукту) 

Тема 5 
Принципи оцінювання вартості розробки програмного продукту 

(програмного забезпечення) 

Тема 6 Моделі оцінювання вартості розробки програмного забезпечення 

Тема 7 
Заробітна плата, її види і моделі (формули) обчислення заробітної 

плати. Заробітна плата програміста 

Тема 8 
Практичне оцінювання трудомісткості розробки програмного 

забезпечення та  вартості  програмного продукту. 

  

Всього годин: 90 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Ринкова економіка, ринок програмного забезпечення 
 і вимоги до нього  

  

Тема 1.  Введення в предмет  «Економіка програмного 

               забезпечення»: загальні поняття. 
 

♦ Зміст теми :  

 Поняття «економіка програмного забезпечення» 

 Економічна ефективність програмного забезпечення  

 Еволюція економіки програмного забезпечення 

Література [1 - 4] 

Тема 2. Ринкова економіка, її види та модель ринкової  

              економіки для України.   

♦ Зміст теми :  

 Ринкова економіка і принципи її функціонування 

 Приклади моделей ринкової економіки  

 Соціально-орієнтована ринкова економіка 

 Модель ринкової економіки  для України   

Література [1 - 4] 

 

Тема 3. Ринок програмного забезпечення в світі та в Україні.  

              Ринкові вимоги до програмного забезпечення 

 

♦ Зміст теми:  

 Функції програмного забезпечення  

 Ринок програмного забезпечення в світі  

 Ринок програмного забезпечення в Україні 

 Ринкові вимоги до програмного забезпечення 

    Література [1 - 4] 
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Змістовий модуль 2. Оцінювання вартості розробки  

      програмного забезпечення  і заробітної плати програмістів 
 

Тема 4. Метрики трудомісткості розробки програмного  забезпечення 

(програмного продукту) 

 

♦ Зміст теми :  

 Поняття метрики при розробці програмного забезпечення, класифікація 

метрик 

 Метрики процесу, метрики проекту, метрики програмного продукту 

 Вимір розміру програмного продукту 

Література [1 - 4] 

 

Тема 5. Принципи оцінювання вартості  розробки 

               програмного продукту (програмного забезпечення) 

 

♦ Зміст теми :  

      Чинники, що впливають на вартість розробки               програмного 

продукту (програмного забезпечення) 

 Зв’язок трудомісткості і вартості розробки програмного продукту 

 Проектний підхід до оцінки трудомісткості і вартості розробки 

програмного забезпечення 

 Огляд основних принципів оцінювання трудомісткості і вартості розробки 

програмного забезпечення 

Література [1 - 4] 

 
Тема 6.  Моделі оцінювання вартості розробки 

               програмного забезпечення 

♦ Зміст теми :  

 Принципи алгоритмічного моделювання трудомісткості розробки 
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програмних продуктів 

  Алгоритмічні моделі оцінки трудомісткості і вартості розробки програмного 

забезпечення 

 Теоретичні і статистичні моделі оцінки трудомісткості і вартості розробки 

програмного забезпечення 

 Використання експертних оцінок трудомісткості і вартості розробки 

програмного забезпечення 

Література [1 - 4] 

 

 

Тема 7.  Заробітна плата, її види і моделі (формули)  

               обчислення заробітної плати. Заробітні плати 

                програмістів 

♦ Зміст теми :  

 Прожитковий мінімум і обчислення його вартості 

 Заробітна плата, мінімальна заробітна плата 

 Види і моделі (формули) обчислення заробітної плати  програмістів 

Література [1 - 4] 

 

Тема 8. Практичне оцінювання трудомісткості розробки 

              програмного забезпечення та  вартості  програмного 

              продукту. 
 

♦ Зміст теми:  

 Особливості практичної оцінки трудомісткості розробки програмного 

забезпечення 

 Ризики  проведення оцінки розробки програмного забезпечення 

 Способи управління ризиками при проведенні оцінки трудомісткості 

розробки 

 Формули оцінювання вартості  програмного продукту. 

Література [1 - 4] 
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Теми практичних занять 

1. Мета проекту програмного продукту. Розподіл реалізації проекту на фази, 

структуризація проекту.  

2.  Управління вартістю і якістю проекту  

3. Види і моделі (формули) обчислення заробітної плати  програмістів 

4. Практичне оцінювання трудомісткості розробки               програмного 

забезпечення та  вартості  програмного               продуктуту. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

1. Ринкова економіка, її види та модель ринкової економіки для України. 

2. Ринок програмного забезпечення (ПЗ) в світі та  в Україні.  

3. Ринкові вимоги до програмного забезпечення. 

4. Метрики трудомісткості розробки програмного забезпечення (програмного 

продукту) 

5. Моделі оцінювання вартості розробки програмного забезпечення 
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 ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Задачами контрольної роботи є: 

 систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових знань, 

виявлення уміння студента застосовувати ці знання при вирішенні 

конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих задач; 

 перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати сучасні 

інформаційні технології, програмно-апаратні засоби обчислювальної техніки; 

 розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-практичного 

пошуку, оволодіння методикою дослідження й експериментування при 

вирішенні проблем і питань, поставлених на курсове проектування; 

 закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою конструкторської 

документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної документації (ЄСПД), 

іншими чинними нормативно-технічними документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та практичної 

підготовки студента з курсу „ Економіка програмного забезпечення ”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і самостійності 

в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш раціональних інженерних 

рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих завдань, 

які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у професійному 

колективі. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Суть поняття «економіка програмного забезпечення» ?  

2.  Економічна ефективність програмного забезпечення ?  

3. Еволюція економіки програмного забезпечення ? 

4. Які типи економічних систем Ви знаєте ? 

5. Основні риси економічної системи, яка має назву ”ринкова економіка” ? 

6. Які принципи функціонування ринкової економіки ?  

7. Складові елементи ринкової інфраструктури ? 

8. Приклади моделей ринкової економіки ? 

9. Суть поняття „механізм ринкової економіки” ? 

10. Соціально-орієнтована ринкова економіка: які принципи її 

функціонування ? 

11. Яка (з Вашої точки зору, Вашого розуміння) найбільш прийнятна для 

України є модель ринкової економіки ? 

12. Суть поняття “ринок програмного забезпечення”?  

13. Історія формування ринку програмної продукції ?  

14. Ринок програмного забезпечення в світі ? 

15. Ринок виробництва програмного забезпечення в Україні ? 

16.  Суть поняття “ринок експорту програмного забезпечення” ? 

17. Історія формування ринку програмного забезпечення (програмної 

продукції) ?  

18.  Які основні функції програмного забезпечення ? 

19.  Які основні ринкові вимоги до програмного забезпечення (програмної 

продукції) ? 

20. Функціональні вимоги програмного забезпечення ? 

21.  Які оцінки якості програмного забезпечення з позиції маркетингу ? 

22.  В чому полягає процес придбання програмного забезпечення 

користувачем ?  
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23. Для чого потрібне програмне забезпечення ? 

24. Які види програмного забезпечення ? 

25. Класифікація програмного забезпечення ? 

26. Яке призначення системного програмного забезпечення ? 

27. Яке призначення прикладного програмного забезпечення? 

28. Яке призначення інструментарію програмування ? 

29. Мета розробки проекту програмного продукту ? 

30. Розподіл реалізації проекту на фази, структуризація проекту ?  

31.  В чому полягає життєвий  цикл розробки программного продукту ?. 

32. Які етапи розробки програмного продукту ? 

33. Суть понять «алгоритм» і «програма» та різниця між ними.? 

34.  Cуть інженерії програмного забезпечення ? 

35. Поняття «економіка розробки програмного продукту»?  

36. Заробітна плата і її види ? 

37.  Прожитковий мінімум і обчислення його вартості ? 

38.  Мінімальна заробітна плата ? 

39. Таріфна сітка заробітних плат ? 

40. Види і моделі (формули) обчислення заробітної плати ?  

41. Заробітна плата розробників програмних продуктів ? 

42.  Чинники, що впливають на вартість розробки програмного продукту ? 

43. Поняття метрики при розробці програмного забезпечення? 

44. Класифікація метрик при розробці програмного забезпечення? 

45.  Метрики процесу, метрики проекту, метрики програмного продукту ?  

46.  Вимір розміру програмного продукту ?  

47. Зв'язок трудомісткості і вартості розробки програмного продукту ? 

48.  Суть проектного підходу до оцінок трудомісткості і вартості розробки 

програмного продукту ? 

49. Які  основні принципи оцінювання вартості розробки програмного 

продукту ? 
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50.  Який зв'язок зрілості процесів розробки з трудомісткістю і вартістю 

розробки програмних продуктів ? 

51.  Які принципи алгоритмічного моделювання трудомісткості і вартості 

розробки програмних продуктів? 

52.  Суть методу експертних оцінок трудомісткості і  вартості розробки 

програмних продуктів ? 

53.  Суть використання ринкових аналогій при проведенні оцінок 

трудомісткості і  вартості розробки програмних продуктів ? 

54.  Які ризики при проведенні оцінок трудомісткості і  вартості  розробки 

програмного забезпечення ? 

55.  Які способи управління ризиками при проведенні оцінки трудомісткості 

розробки програмного забезпечення ? 

56.  Метод практичного оцінювання  вартості  програмного               

продукту ? 

57.  Формула обчислення заробітної плати ? 

58.  Формула обчислення сумарних затрат на розробку програмного 

продукту ?: 

59.  Формула обчислення ціни розробленого програмного продукту ? 

60.  Формула обчислення роздрібної ціни програмного продукту ? 
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 
Відмінно 

A Відмінно 
(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 
82 – 89 Добре B Дуже добре  

(вище середнього рівня з 
кількома помилками) 

75 – 81 C Добре 
(в загальному вірне виконання з  

певною кількістю суттєвих 
помилок) 

67 – 74 Задовільно D Задовільно 
(непогано, але зі значною 

кількістю недоліків) 
60 – 66 E Достатньо 

(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та 

залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та 

навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 

68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 

середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 

балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 

переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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