
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми ____«ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»______ 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   _____________бакалавр_________________ 

Спеціальності        ___________121 Інженерія програмного забезпечення__________ 

Галузь знань          ___________12  Інформаційні технології_____________ 

 

1. Назва освітньої компоненти   ______________Економіка програмного забезпечення_______________ 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна, вибіркова (вказати)                                   основна                                                                                                                                             

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

5 150 18  32  100 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. «Програмування»,  

2. «Алгоритми та структури даних»,  

3.  «Конструювання програмного забезпечення»,  

4. «Аналіз вимог до програмного забезпечення»  

 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. «Методологія наукових досліджень», 

2.  «Сертифікація та ліцензування програмного продукту»  

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

 

1.Здатність застосовувати фундаментальні і міждисциплінарні знання 

для успішного розв’язання завдань інженерії програмного забезпечення.  

  

2.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
2. Здатність оцінювати і враховувати економічні, соціальні, 

технологічні та екологічні чинники, що впливають на сферу 
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професійної діяльності. 

 

3.  

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1.розуміння методологій розробки 

1.навички комунікацій з замовниками, вміння конвертувати потреби і 

побажання керівництва в технічні завдання команді розробників; 

розуміння Agile-методологій розробки;  вміння ефективно 

вибудовувати комунікацію з постачальником завдань і виконавцями;  

навички аналізу ринку ІТ-рішень, аналіз потреб і очікувань 

користувачів; використання інструментарію планування та обліку (Jira \ 

Redmine, MS Project \ діаграма Ганта, планування беклогов, спринтів); 

вміння планувати завдання, правильно розставляти пріоритети; досвід 

операційного управління командою розробки на всіх етапах - дизайн, 

верстка, розробка, QA, приймання; 

2. 2. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1.Вміти проводити розрахунок економічної ефективності програмних систем.  

2. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 

Лекція 1 

Тема: Історія і основні 

поняття управління 

програмними проектами 

особливості програмного 

продукту та програмного 

проекту, етапи життєвого 

циклу програмного 

забезпечення, суть якості 

програмного продукту та 

методи управління нею. 

розбивати проект на етапи 

та створювати алгоритм 

роботи на кожному етапі 

життєвого циклу 

програмного продукту, 

забезпечувати належну 

якість програмного 

продукту. 

  

Лекція 2 
Тема: Маркетингові 

дослідження. 

суть маркетингу, види 

маркетингового 

дослідження, методи збору 

первинних та вторинних 

складати план 

маркетингового 

дослідження та реалізувати 

його, складати бізнес план. 
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даних, кількісні та якісні 

методи маркетингового 

дослідження, суть та 

складові бізнес плану. 

 

Лекція 3 
Тема: Планування 

проекту. 

методики планування 

управління вмістом, 

управління конфігураціями, 

управління якістю. 

розробляти зміст і склад 

робіт; планування 

управління вмістом; 

планування управління 

конфігураціями; 

планування управління 

якістю; складати базовий 

розклад проекту. 

  

Лекція 4 
Тема: Управління 

ризиками проекту 

основи планування 

управління ризиками; 

ідентифікація ризиків; 

основи якісного та 

кількісного аналізу ризиків; 

планування реагування на 

ризики; головні ризики 

програмних проектів та 

способи реагування; 

моніторинг і контроль 

ризиків. 

планувати управління 

ризиками; ідентифікація 

ризиків; проводити якісний 

та кількісний аналіз 

ризиків; проводити 

планування реагування на 

ризики; застосуваня різних 

способів реагування на 

ризики; моніторинг і 

контроль ризиків. 

  

Лекція 5 

Тема: Оцінка 

трудомісткості і термінів 

розробки ПО 

методи розрахунку 

тривалості на створення 

проекту, особливості 

управління персоналом та 

проектом безпосередньо. 

ефективно управляти 

командою розробників, 

управляти процесом 

створення програмного 

продукту,  підбирати та 

застосовувати методи 

розрахунку тривалості 

проекту.  

  

Лекція 6 

Тема: Економічна оцінка 

витрат на створення 

комп’ютерних програм. 

методи розрахунку 

тривалості, вартості та затрат 

на створення проекту. 

ефективно управляти 

командою розробників, 

управляти процесом 

створення програмного 
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продукту,  підбирати та 

застосовувати методи 

розрахунку вартості, 

тривалості та затрат 

проекту.  

Лекція 7 

Тема: Оцінка 

ефективності 

використання 

комп'ютерних програм. 

особливості експертної 

оцінки та роль вагових 

критеріїв, методи оцінка 

ресурсів та робочого часу, 

методи оцінки ефективності 

розрахунку проекту.  

проводити експертні 

оцінки, оцінювати ресурси 

та час необхідні для 

проекту, проводити оцінку 

ефективності програмного 

проекту. 

  

Лекція 8 
Тема: Формування 

команди 

типи темпераменту та 

особливості управління 

ними, особливості 

управління персоналом та 

проектом безпосередньо. 

Підбирати команду для 

роботи над проектом. 

Ефективно управляти 

командою розробників, 

управляти процесом 

створення програмного 

продукту.  

  

Лекція 9 Тема: Реалізація проекту 

робоче планування; 

принципи кількісного 

управління; основи 

завершення проекту. 

оформлювати 

документацію проекту. 
  

      

Практичне 

заняття 1-2 

Тема: Технології 

управління програмними 

проектами 

особливості програмного 

продукту та програмного 

проекту, етапи життєвого 

циклу програмного 

забезпечення, суть якості 

програмного продукту та 

методи управління нею. 

розбивати проект на етапи 

та створювати алгоритм 

роботи на кожному етапі 

життєвого циклу 

програмного продукту, 

забезпечувати належну 

якість програмного 

продукту. 

  

Практичне 

заняття 3-4 

Тема: Основи 

маркетингового 

дослідження. 

суть маркетингу, види 

маркетингового 

дослідження, методи збору 

первинних та вторинних 

даних, кількісні та якісні 

складати план 

маркетингового 

дослідження та реалізувати 

його, складати бізнес план. 
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методи маркетингового 

дослідження, суть та 

складові бізнес плану. 

 

Практичне 

заняття 5-6 

Тема: Планування 

проекту. 

методики планування 

управління вмістом, 

управління конфігураціями, 

управління якістю. 

розробляти зміст і склад 

робіт; планування 

управління вмістом; 

планування управління 

конфігураціями; 

планування управління 

якістю; складати базовий 

розклад проекту. 

  

Практичне 

заняття 7-8 

Тема: Управління 

ризиками проекту 

основи планування 

управління ризиками; 

ідентифікація ризиків; 

основи якісного та 

кількісного аналізу ризиків; 

планування реагування на 

ризики; головні ризики 

програмних проектів та 

способи реагування; 

моніторинг і контроль 

ризиків. 

планувати управління 

ризиками; ідентифікація 

ризиків; проводити якісний 

та кількісний аналіз 

ризиків; проводити 

планування реагування на 

ризики; застосуваня різних 

способів реагування на 

ризики; моніторинг і 

контроль ризиків. 

  

Практичне 

заняття 9-10 

Тема: Оцінка 

трудомісткості і термінів 

розробки ПО 

методи розрахунку 

тривалості на створення 

проекту, особливості 

управління персоналом та 

проектом безпосередньо. 

ефективно управляти 

командою розробників, 

управляти процесом 

створення програмного 

продукту,  підбирати та 

застосовувати методи 

розрахунку тривалості 

проекту.  

  

Практичне 

заняття 11-12 

Тема: Економічна оцінка 

витрат на створення 

комп’ютерних програм. 

методи розрахунку 

тривалості, вартості та затрат 

на створення проекту. 

ефективно управляти 

командою розробників, 

управляти процесом 

створення програмного 

продукту,  підбирати та 
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застосовувати методи 

розрахунку вартості, 

тривалості та затрат 

проекту.  

Практичне 

заняття 13-14 

Тема: Оцінка 

ефективності 

використання 

комп'ютерних програм. 

особливості експертної 

оцінки та роль вагових 

критеріїв, методи оцінка 

ресурсів та робочого часу, 

методи оцінки ефективності 

розрахунку проекту.  

проводити експертні 

оцінки, оцінювати ресурси 

та час необхідні для 

проекту, проводити оцінку 

ефективності програмного 

проекту. 

  

Практичне 

заняття 15 

Тема: Управління 

персоналом 

типи темпераменту та 

особливості управління 

ними, особливості 

управління персоналом та 

проектом безпосередньо. 

Підбирати команду для 

роботи над проектом. 

Ефективно управляти 

командою розробників, 

управляти процесом 

створення програмного 

продукту.  

  

Практичне 

заняття 16 
Тема: Реалізація проекту 

робоче планування; 

принципи кількісного 

управління; основи 

завершення проекту. 

оформлювати 

документацію проекту. 
  

Самостійна 

робота 

1. Технологічні 

аспекти розвитку 

програмних систем у 

моделях життєвого 

циклу. 

2. Принципи 

побудови системи 

діяльностей програмного 

проекту. 

3. Проблеми 

оперування вимогами 

користувачів. 

Концептуальна база 

проекту як основа його 

розвитку. 
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4. Концептуальна 

база проекту: керування 

ризиками і якістю, 

відстеження 

зв'язків. 

5. Функціональні 

ролі в колективі 

розроблювачів. 

Тверді й гнучкі 

методології керування 

проектом 

6. Модель 

прогнозування 

економічних 

характеристик 

виробництва програмних 

продуктів COCOMO II. 

7. Бізнес-планування 

проекту 

8. Інвестиційні 

дослідження та 

фінансування 

програмного проекту 

9. Процеси 

моніторингу і контролю: 

управління інтеграцією, 

змістом, термінами, 

вартістю проекту. 

       

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

українська 

 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 
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