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Загальний процес створення програмного забезпечення як і будь яка 

інтелектуальна діяльність, базується на людських висновках і судженнях,  
тобто є творчим. Спроби автоматизації цього процесу мають невеликий успіх. 
CASE-засоби можуть допомогти в реалізації деяких етапів процесу розробки 
програмного забезпечення, мають обмеження на тих етапах, де творчий підхід  
є основою процесу розробки. У процесі розробки ПЗ однією з головних задач  
є вибір правильної методології розробки ПЗ. Методологія розробки ПЗ – це 
сукупність ідей, система принципів, характеристик, методів, засобів і понять  
які визначають стиль розробки ПЗ. Цей крок є дуже важливим оскільки 
успішність реалізації програмного продукту залежить від вибору методології. 
Але через те, що існує дуже багато методологій (гнучкі – аджайл (Agile), 
спіральна модель, негнучкі – водоспадна модель (Waterfall), швидка розробка 
додатків (Rapid Application Development) та ін., для розробників та менеджерів 
стає справжнім викликом визначити ту, яка б найкраще відповідала вимогам 
колективу розробників та проектній задачі [2]. 

Дуже часто на практиці трапляється, що для реалізації того чи іншого 
проекту обирається неправильна методологія, що може негативно впливати  
на час реалізації проекту, не відповідності результату до задачі та вимог, 
збільшення вартості, та може призвести до інших непередбачених ризиків. 
Здебільшого в одній команді на одному проекті використовується лише одна 
методологія розробки програмного забезпечення і це призводить до втрати 
продуктивності під час розробки нетипових та специфічних об'єктів, які не 
підходять для розробки за вибраною методологією. Різні типи проектів 
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потребують різних підходів, оскільки кожен тип проектів має різні цілі  
і пріоритети. 

Досі не сформовано чітких і стандартизованих критеріїв підбору 
методології. Часто не враховують певні фактори під час вибору методології,  
які потім виявляються важливими. 

Основні методології включають водоспад, створення прототипів, 
ітераційну та інкрементну розробку, спіральну розробку, швидку розробку 
додатків, екстремальне програмування та різні типи гнучких методологій  
(рис. 1). Деякі люди вважають «модель» життєвого циклу більш загальним 
терміном для категорії методологій, а «процес розробки» програмного 
забезпечення більш конкретним терміном для позначення процесу вибраного 
організацією [1]. 

 

 

Рисунок 1. Три основні підходи методологій розробки  
програмного забезпечення 
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