
Економіка програмного забезпечення 

 

Мета курсу – дати студентам знання з питань теорії та практики управління 

процесами розробки програмного забезпечення, їхнього економічного планування і 

обґрунтування, а також навичок і вмінь їх подальшого застосування. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Економіка програмного забезпечення» має 

безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Економіка підприємства», «Теорія 

управління», «Технології створення програмних продуктів» «Планування та 

організація діяльності підприємства», «Менеджмент», «Реінжинірінг бізнес-процесів та 

бізнес-моделей», «Аналіз фінансово-господарської діяльності» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: розпізнавання різних методології розробки і оцінки вартості 

програмного продукту; проведення економічних розрахунків та економічного 

обґрунтування розробки, супроводу, впровадження, реінжинірингу програмних 

комплексів. 

Програмні результати навчання: 

знати: основні показники ресурсного потенціалу підприємства та ефективність його 

використання; теоретичні і методологічні основи економіки програмного забезпечення; 

види витрат на створення, супровід, впровадження ГТЗ; розподіл витрат у життєвому 

циклі складних програмних систем; методи ціноутворення і застосування їх для 

формування цін на продукти та послуги в в ІТ сфері; методи оцінки ефективності ГТЗ, 

рентабельності програмних систем; 

вміти: економічно обґрунтовувати розробку програмного продукту; визначати 

кошторисну вартість створення і розвитку програмного продукту; визначати 

трудомісткість робіт; виробляти калькуляцію собівартості програмного продукту, 

послуг в ІТ сфері; здійснювати розрахунки ціни ПО і послуг в області ІТ; визначати 

ефективність використання інформаційних ресурсів; проводити ділові переговори і 

укладати договори; визначати ефективність і рентабельність проектів в області ІТ; 



володіти стратегічним планом розвитку суб’єктів господарювання на основі оцінки й 

аналізу їх потенціалу та використовувати засоби оцінки вартості ПП. 

 Зміст і структура навчальної дисципліни «Економіка програмного 

забезпечення». Основні метрики для оцінки програмного продукту. Особливості 

економіки розробки програмного забезпечення. Основні метрики для оцінки 

програмного продукту. Розмірно-орієнтовані метрики. Моделі оцінки вартості 

програмного забезпечення. Сутність моделі СОСОМО та особливості використання. 

Конструктивна модель вартості. Модель композиції додатку. Метрики об’єктно-

орієнтованих програмних систем. Управління якістю програмного забезпечення. 

Моделювання та оптимізація бізнес-процесів за допомогою програмного забезпечення. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 90 годин, 

у т. ч. – 36 години аудиторних занять і 54 годин – самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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