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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Досвід розробки та супроводження великих програмних систем 
виявив ряд особливостей:

• розробка таких систем не під силу одному програмісту; отже 
потрібні знання і навички щодо методів групової розробки про
грам;

• визначення якості програмного забезпечення не збігається з 
інтуїтивною оцінкою розробника, тобто потрібні певні визнані 
але формальні методи;

• наявна проблема досягнення необхідної якості програмного за
безпечення за обмежений час та обґрунтований бюджет;

• програмні об’єкти системи розробляються з можливістю їх пов
торного використання в інших проектах, що потребує ретель
ного спеціального продуманого документування та відслідкову
вання різних версій об’єктів за їх одночасного використання;

• опис програмних систем у різних проекціях є самостійною проб
лемою і потребує як певної методики, так і спеціальних інстру
ментів і навіть спеціально підготовлених фахівців;

• реальною є ситуація, коли супроводження складної системи 
виконується не безпосередніми її розробниками; тому всі етапи 
проекту мають бути настільки прозорими, щоб на будьякому 
етапі (зокрема, супроводження) до роботи над/з системою міг 
би підключатися новий фахівець; це досягається в сучасній про
грамній інженерії використанням спеціальних метамов та інст
рументів вираження загальних інформаційних сутностей.

Предметом цієї дисципліни є вивчення сучасних інтегрованих сере
довищ розробки програмних продуктів, сучасних програмних техноло
гій зв’язування окремо розроблених компонентів, стратегій розробки 
проектів (на прикладі RUP), моделювання інформаційних систем (на 
прикладі UML), CASEзасобів розробки (на прикладі Rational Rose), 
стратегій маркетингу програмних продуктів, методів оцінки витрат та 
економічної доцільності розробки програмних продуктів.

Мета вивчення дисципліни “Методологія розробки програмних 
продуктів і великих програмних систем”

1. Чітке розуміння парадигми циклу розробки складних корпора
тивних і серійних програмних систем, зокрема важливість етапу 
проектування.

2. Опанування студентами основними сучасними засобами розроб
ки програмних продуктів.
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3. Мати ґрунтовну теоретичну базу у сфері сучасної програмної 
інженерії.

4. Опанування підходами до формування успішних стратегій їх 
розповсюдження та маркетингу.

5. Розуміти особливості маркетингу програмних продуктів.

завдання дисципліни
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
1. Уміти класифікувати програмні системи за рівнем складності, 

оцінки вартості та трудомісткості. 
2. Представляти опис систем в термінах мови моделювання UML.
3. Мати достатньо повне уявлення про особливості групової (ко

мандної) роботи над програмними проектами. 
4. Набути практичних навичок роботи з будьякою CASEсисте

мою від проекту до прототипу системи.
5. Уміти оформлювати програмну документацію на всіх етапах 

циклу розробки та впровадження системи.

Місце дисципліни та її значення в навчальному процесі
Професійна підготовка сучасного фахівця з розробки програмних 

систем вимагає не просто володіння знаннями та навичками з програ
мування, роботи з базами даних, опанування мережевими техноло
гіями, а й чіткого розуміння сучасної програмної інженерії. Остання 
дає можливість в стислі строки розробляти програмні системи, які не 
під силу одному програмісту. 

Міждисциплінарні зв’язки 
Цей курс ґрунтується на знаннях, отриманих студентами при вив

ченні дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка”, “Програ
мування та алгоритмічні мови”, “Системи керування базами даних”, 
“Комп’ютерні мережі та телекомунікації”, “Методи прийняття управ
лінських рішень”, “Системи технологій” та ін. Вивчення дисципліни 
має завершувати у циклі дисциплін з інформатики та інформаційних 
технологій. 

Передбачені форми контролю знань
Під час вивчення курсу передбачається практична робота студен

тів за комп’ютерами, в тому числі в мережах, як під керівництвом 
викладача, так і самостійно.

Передбачено постійний контроль у процесі вивчення дисципліни 
(опитування на лекціях, виконання практичних завдань) та періодич
ний (контроль знань за кожним модулем, іспит за дисципліною).
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни 

“МЕТОдОЛОгіЯ  рОЗрОбКИ  ПрОгрАМНИх  ПрОдуКТіВ   
і  ВЕЛИКИх  ПрОгрАМНИх  СИСТЕМ”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1
2

змістовий модуль 1. загальні питання розробки великих 
програмних систем
Сучасна парадигма циклу розробки програмного продукту
Технології розробки програмних продуктів

3

4

змістовий модуль 2. Моделювання, проектування та супровід 
великих програмних систем
Методології моделювання та проектування великих програмних 
систем
Особливості менеджменту розробок і супроводу програмних систем. 
Маректинг програмних продуктів

Разом годин: 108

ЗМіСТ  
дисципліни

“МЕТОдОЛОгіЯ  рОЗрОбКИ  ПрОгрАМНИх  ПрОдуКТіВ   
і  ВЕЛИКИх  ПрОгрАМНИх  СИСТЕМ”

змістовий модуль 1. загальні питання розробки великих  
програмних систем

Тема 1. Сучасна парадигма циклу розробки програмного  
продукту

Програмна інженерія як дисципліна. Вивчення основних ета
пів повного циклу розробки програмних продуктів — досліджен
ня проблеми, визначення економічної доцільності, проектування 
структури системи, розподіл на компоненти, розробка компонен
тів та їх безпосереднє програмування і верифікація, інтеграція 
компонентів у єдиний продукт, тестування, розробка документа
ції та валідація, впровадження у замовника або продаж на ринку, 
підтримка користувачів. Розробка та підтримка нових версій про
дукту.
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Основні типи програмних продуктів щодо їх розміру, цільового 
призначення та способу розповсюдження. Програми для одного ко
ристувача. Коробкові продукти. Корпоративні продукти. Webорієн
товані системи. Системи, що розробляються за окремим замовленням 
та серійні продукти.

Типові задачі, що вирішуються корпоративними Webорієнто
ваними системами. Вимоги до продуктів, що використовуються на 
Webсерверах. Потенціал Webсистем, проблеми їх масштабування. 
Врахування проблеми Internetхакінгу на стадії проектування сис
теми.

Література [1–4; 10; 14; 15]

Тема 2. Технології розробки програмних продуктів
Огляд поширених об’єктних технологій: COM, DCOM, .Net, 

JavaBeans.
Ознайомлення з принципами Netоб’єктної технології. Керування 

пам’яттю у .Net. Порівняння .Net з її попередниками. Спільне вико
ристовування COM і Netоб’єктів в одному середовищі. Особливості 
інсталяції Netоб’єктів. Керування версіями Netоб’єктів, серіалізація 
об’єктів.

Особливості вибору інтегрованих середовищ розробки програм
них систем. Розробка настольних програм, орієнтованих на одного 
користувача. Знаходження помилок і тестування програмних про
дуктів. Особливості розробки великих програмних систем, що скла
даються з багатьох незалежних компонентів. Особливості колектив
ної розробки.

Середовища, продукти і засоби, що найчастіше використовуються 
при розробці коробкових програмних продуктів.

CASEсистеми. Зв’язок .Net із CASEсистемами.
Роль і місце баз даних у сучасних програмних комплексах. Порів

няння малих “настольних” баз даних із корпоративними серверними 
базами даних. Огляд MS SQL Server. Механізми транзакцій. Універ
сальні інтерфейси доступу до баз даних. Технологія MS ADO. Зв’язок 
з CASEсистемами проектування. Застосування баз даних у Webорієн
тованих системах.

Література [1; 5–9; 11–17]
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змістовий модуль 2. Моделювання, проектування  
та супровід великих програмних систем

Тема 3. Методології моделювання та проектування великих 
програмних систем

Важливість створення моделей інформаційних систем, що розроб
ляються. Огляд методів моделювання в історичному контексті. Уні
версальна мова моделювання UML. Залежність типу моделі від мас
штабів проекту і типу програмної системи, що розробляється.

Огляд методів проектування і розробки програмних систем в іс
торичному контексті. Rational Unified Process (RUP) як сучасна і 
одна з найбільш стандартизованих методологій розробки програмних 
систем. Ітераційний підхід порівнянно з підходом типу “водоспаду”. 
RUP як технологія і як продукт.

CASEзасоби і особливості їх застосування. CASEсистема 
Rational Rose. Застосування UML у Rational Rose. Аналіз системи, 
що проектується у різних проекціях. Автоматизація створення про
ектної документації. Зв’язок Rational Rose з інтегрованими середови
щами розробки.

Література [1; 6; 8–10; 13; 14]

Тема 4. Особливості менеджменту розробок  
і супроводу програмних систем.  
Маректинг програмних продуктів

Специфічні ознаки, властиві корпоративним системам. Середови
ща, продукти і засоби, що найчастіше використовуються при розроб
ці корпоративних систем. Співробітництво з організацією замовни
ком, починаючи з ранніх етапів розробки. Особливості впровадження 
і підтримки великих систем.

Оцінювання часу і розміру колективу, що необхідні для розробки 
окремих компонентів залежно від інтегрального середовища розроб
ки, що застосовується. Оцінювання затрат на інтеграцію компонентів 
у єдиний продукт. Визначення необхідних матеріальних затрат. Ос
таточне визначення економічної доцільності проекту.
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Особливості управління колективами, що розробляють програмні 
системи. Підбір кадрів. Розподіл завдань між розробниками згідно з 
компонентною структурою системи. Контроль за процесом розробки 
і звітність згідно з рекомендаціями RUP.

Огляд особливостей програмних продуктів порівняно з іншими 
видами товарів. Стратегії маркетингу програмних продуктів. Особ
ливості Інтернетмаркетингу. Захист програмних продуктів та бо
ротьба із софтпіратством.

Маркетингові дослідження та оцінка економічної доцільності 
розробки коробкових програмних продуктів. Організація підтримки 
користувачів.

Література [1–3; 10; 15–17]

ПИТАННЯ  дЛЯ  САМОКОНТрОЛЮ

1. Якими питаннями займається програмна інженерія?
2. Особливості у розробці великих програмних проектів.
3. Основні етапи повного циклу розробки програмного продукту.
4. Які завдання вирішуються на етапі дослідження проблеми? 
5. Що враховується при визначенні економічної доцільності розроб

ки програмного продукту?
6. Що потрібно робити при визначенні структури системи, що про

ектується?
7. Чи можливо не лише інтуїтивне визначення якості програмної 

системи?
8. Чи можливо керувати якістю програмного продукту?
9. Що та які спеціалісти роблять під час безпосереднього програму

вання компонентів?
10. Як і ким здійснюється інтеграція окремих компонентів в єдиний 

продукт?
11. Що означає термін верифікація системи (проекту)?
12. Які завдання вирішуються під час тестування програмних про

дуктів?
13. Охарактеризуйте основні джерела помилок в ході розробки сис

теми.
14. Які вам відомі методи тестування систем?
15. Для чого використовують засоби документування результатів 

тестування?
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16. Сутність валідації системи.
17. Яка роль відводиться питанню повторного використання об’єктів 

(систем) у програмній інженерії?
18. Які є типи програмних продуктів з точки зору їх розміру?
19. Які є типи програмних продуктів з точки зору способу їх розпов

сюдження?
20. Чи завжди розробка настольного продукту потребує меншої 

кваліфікації, ніж корпоративного? Обґрунтуйте.
21. Що таке корпоративні продукти? Опишіть основні риси таких 

продуктів.
22. Особливості систем, що розробляються за окремим замовленням, 

порівняно із серійними системами?
23. Що таке Webорієнтовані системи?
24. Які завдання можуть вирішуватися за допомогою Webорієнтова

них систем?
25. Особливості впровадження Webорієнтованих систем.
26. Проблеми захисту інформації у Webорієнтованих системах і як 

вони вирішуються.
27. Як розроблялися програмні продукти до появи об’єктноорієнто

ваних методів розробки?
28. Найпоширеніші зараз об’єктноорієнтовані промислові техноло

гії.
29. Опишіть основні ознаки Netтехнології.
30. Як використовувати Netоб’єкти разом з COM об’єктами?
31. Особливості інсталяції Netоб’єктів.
32. Як здійснюється контроль за версіями Netоб’єктів?
33. Навіщо потрібні інтегральні середовища розробки?
34. Найпоширеніші промислові інтегральні середовища розробки.
35. Опишіть основні риси інтегрального середовища, з яким ви пра

цюєте.
36. Дайте порівняння VB.Net (C#.Net, С++.Net тощо) із іншими ін

тегральними середовищами розробки. 
37. Як створити проект і скомпілювати модуль, що виконується, у се

редовищі VB.Net (C#.Net, С++.Net тощо)?
38. Як виявляти помилки у програмі за допомогою середовища 

VB.Net (C#.Net, С++.Net тощо)?
39. Зв’язок інтегральних середовищ розробки із CASEсистемами.
40. Роль і місце баз даних у сучасних програмних системах.
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41. Чи існують типи систем, які не потребують баз даних, якщо “так”, 
які саме типи?

42. Які моделі клієнт/сервер ви знаєте?
43. Що таке інтегральна цілісність даних і якими засобами вона за

безпечується?
44. Що таке транзакції і навіщо вони потрібні?
45. У чому проблема масштабування програмних систем, зокрема баз 

даних?
46. Охарактеризуйте універсальний інтерфейс доступу до баз даних 

MS ADO і як він працює?
47. Охарактеризуйте корпоративну систему керування базами даних, 

з якою ви працюєте чи вивчаєте (зокрема, комп’ютерна платфор
ма, модель даних, інтерфейси доступу, системиоболонки розроб
ки клієнтських програм, журналізація подій, питання масштабу
вання баз тощо).

48. Що таке моделювання інформаційної системи? Його особли
вості.

49. Навіщо потрібно моделювання інформаційної системи та які про
блеми вирішуються шляхом моделювання?

50. Які є сучасні методи моделювання?
51. Які основні риси мови моделювання UML?
52. Як в UML моделюється поведінка системи?
53. Хто ще, окрім розробників програмних систем, може використо

вувати мову UML і для чого?
54. Яким чином опис мовою UML залежить від типу програмної сис

теми?
55. Які існують зараз та існували раніше технології розробки про

грамних систем?
56. Навіщо потрібно дотримуватися певної стандартизованої техно

логії при розробці програмних систем?
57. Що таке технологія RUP і які її основні риси?
58. Основні етапи розробки згідно з RUP.
59. Основні технологічні процеси згідно з RUP.
60. Порівняйте підхід “водоспаду” та ітераційний підхід.
61. Порівняйте RUP як продукт і як технологію.
62. Які є сучасні CASE засоби для розробки програмних систем і на 

яких технологіях вони базуються?
63. Як виконується трансформація проекту у програмну систему?
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64. Що таке Rational Rose і які основні ознаки цього продукту?
65. Як за допомогою Rational Rose створити макет системи у VB.Net 

(C#.Net, С++.Net тощо)?
66. Як поєднані між собою Rational Rose і мова моделювання UML?
67. Які риси програмного продукту як товару?
68. Чим суттєво відрізняється програмний продукт від інших видів 

товарів?
69. Що таке коробкові програмні продукти?
70. Як визначити економічну доцільність при розробці коробкового 

програмного продукту?
71. Які середовища найчастіше використовуються при розробці ко

робкових програмних продуктів?
72. Особливості розповсюдження коробкових програмних продук

тів.
73. Яка повинна бути документація до коробкових програмних про

дуктів?
74. Особливість корпоративних програмних продуктів?
75. Як визначити економічну доцільність при розробці корпоратив

ного програмного продукту?
76. Які середовища найчастіше використовуються при розробці кор

поративних програмних продуктів?
77. Особливості впровадження корпоративних програмних продук

тів.
78. Яка повинна бути документація до корпоративних програмних 

продуктів?
79. Як організується взаємодія між розробниками та замовниками 

при створенні корпоративних програмних продуктів?
80. Які ви можете навести рекомендації щодо підбору складу колек

тиву розробників програмної системи?
81. Як оцінюються витрати на розробку окремих компонентів про

грамної системи?
82. Як оцінюються витрати на інтеграцію програмної системи з ін

шими системами (зокрема, власного виготовлення та сторонніх 
компаній)?

83. Як визначаються матеріальні витрати при розробці програмної 
системи (наведіть кілька підходів)?

84. Як визначається загальна економічна доцільність проекту по 
розробці програмної системи?
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85. Сутність маркетингу програмних продуктів.
86. Особливості Інтернет маркетингу програмних продуктів.
87. Як здійснюється підбір кадрів про розробці програмного проекту?
88. Як правильно розподіляти роботу між виконавцями згідно з ком

понентною структурою системи?
89. Як контролювати виконання етапів робіт?
90. Яка звітність рекомендована RUP у процесі розробки програмно

го проекту і як її використовувати?
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