
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП14 

2. Назва: Економіка програмного забезпечення (економіка і бізнес) 
3. Тип: обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Кардаш Оксана Любомирівна, 

к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики 

9. Результати навчання: 
• економічно обґрунтовувати розробку програмного продукту;  

• визначати кошторисну вартість створення і розвитку програмного продукту;  

• визначати трудомісткість робіт;  

• виробляти калькуляцію собівартості програмного продукту, послуг в IT сфері;  

• визначати ефективність і рентабельність проектів в області IT; 

• використовувати засоби оцінки вартості програмного забезпечення.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: прикладне програмне 

забезпечення; математична логіка, теорія алгоритмів та програмування; програмування. 

12. Зміст курсу: Особливості економіки розробки програмного забезпечення. Основні 

метрики для оцінки програмного продукту. Розмірно-орієнтовані метрики. LOC-оцінки. 

Функціонально-орієнтовані метрики. Моделі оцінки вартості програмного забезпечення. Сутність 

моделі COCOMO та особливості використання. Метрики об’єктно-орієнтованих програмних систем. 

Управління якістю програмного забезпечеання. Моделювання та оптимізація бізнес- процесів за 

допомогою програмного забезпечення. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. С.А.Орлов. Технология разработки програмного обеспечения. Учебник, СПб.: Питер, 2002. — 

464 с.: ил.  

2. И. Н. Скопин. Основы менеджмента программных проектов: ИНТУИТ, 2004. -306с.  

3. Уокер Ройс. Управление проектами по созданию программного обеспечения. 

Унифицированный поход. Издательство «Лори», 2006, 422 с.;  

4. А.В.Рудаков. Технология разработки программных продуктов. –Академия, 2006, 208с.;  

5. В.А.Палицын. Технико-экономическое обоснование дипломних проектов. Методическое 

пособие. Ч-4. Минск, 2006, 76с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. лабораторних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, лабораторні роботи,  індивідуальні завдання, впровадження ділових та 

рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 4 семестру.  

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, індивідуальні завдання. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                    Грицюк П.М., д.е.н., професор 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Code: PP14; 

2. Title: Software Economics (Economics and Business) 

3. Type: Compulsary 

4. Higher education level: I (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2 

6. Semester when the discipline is studied: 4 

7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kardash Oksana 

Liubomyrivna, Candidate of Economic Science, Associate Professor of Economic Cybernetics Department 

9. Results of studies:  

• economically justify the development of a software product; 

• determine the estimated cost of creating and developing a software product; 

• determine the complexity of work; 

• calculate the cost of the software product, IT services; 

• determine the effectiveness and cost-effectiveness of IT projects; 

• use tools to evaluate the cost of software. 

10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: application software; 

mathematical logic, theory of algorithms and programming; programming. 

12. Course contents: Features of economy software development. The main metrics for evaluating a 

software product. Dimensionally-oriented metrics. LOC evaluation. Functional-oriented metrics. Software 

cost estimation models. The essence of the COCOMO model and features of use. Metrics of object-oriented 

software systems. Quality management software. Simulation and optimization of business processes with the 

help of software. 

13. Recommended educational editions:  
1. S.A/ Orlov. Software development technology. Textbook, St. Petersburg .: Peter, 2002. - 464 pp. 

2. I. N. Skopin. Fundamentals of programmatic project management: INTUIT, 2004. -306 pp. 

3. Walker Royce. Project management software development. Unified hike. Publisher "Lori", 2006, 422 

pp .; 

4. AVRudakov. Software development technology. -Academy, 2006, 208 pp .; 

5. V.A.Palytsyn. Technical and economic substantiation of diploma projects. Methodical allowance. 

Minsk, 2006, 76 pp.. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours lectures, 14 hours laboratory work, 60 hours independent work. Total -90 hours. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, the introduction of business and role games, case studies, 

individual and group research tasks, the use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Current control (1000 points): testing, surveys, individual tasks.    

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

Head of Department                                                     Gritsuk P.M., Doctor of Economics, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


