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Який показник не використовується оцінювання виробничих процесів і 

програмних виробів? 

а. Вартість;  

б. Собівартість; 

в. Трудомісткість; 

г. Тривалість. 

 

Яка з причин обмежує проведення економічного аналізу виробництва 

програмного продукту? 

а. Різні рівні заробітної плати; 

б. Різна оснащеність; 

в. В експлуатації комп’ютерів важко виділити саме ту частину, яка 

припадає на виробництво ПП; 

г. Всі відповіді правильні. 

 

Яка з причин не обмежує проведення економічного аналізу виробництва 

програмного продукту? 

а. Різні рівні заробітної плати; 

б. Наявність в команді розробників чоловіків і жінок; 

в. В експлуатації комп’ютерів важко виділити саме ту частину, яка 

припадає на виробництво ПП; 

г. Всі відповіді правильні. 

 

Основним інтегральним економічним показником кожного програмного 

проект є: 

а. Трудомісткість; 

б. Тривалість розробки; 

в. Кількість фахівців; 

г. Кваліфікація фахівців. 

 

Який показник оцінювання виробництва ПП характеризується часом 

продуктивної праці певного числа фахівців, необхідного для створення 

програмного продукту, його компонентів або виконання певного етапу робіт 

в життєвому циклі? 

а. Тривалість розробки; 

б. Кількість фахівців; 

в. Трудомісткість; 

г. Кваліфікація фахівців. 

 

Тривалість виробництва програмного продукту залежить від: 

а. Рівня оплати праці; 

б. Складності проекту; 

в. Узгодженості дій команди розробників; 

г. Всі відповіді правильні. 

 



Чи є правильним твердження «Кількість необхідних фахівців і особливості їх 

кваліфікації нерівномірно розподіляються по етапах життєвого циклу 

комплексу програм»? 

а. Так. 

б. Ні. 

в. Залежить від проекту. 

 

Які дані не використовують для оцінки економічних характеристик 

проектування і виробництва складних комплексів програм? 

а. Дані аналізу та узагальнення попередніх проектів; 

б. Дані узагальнення та усереднення індивідуальної продуктивності 

праці конкретних фахівців при створенні комплексів програм; 

в. Статистичні дані; 

г. Немає правильної відповіді. 

 

Які дані використовують для оцінки економічних характеристик 

проектування і виробництва складних комплексів програм? 

а. Дані аналізу та узагальнення попередніх проектів; 

б. Дані анкетного опитування розробників ПП; 

в. Статистичні дані; 

г. Всі відповіді правильні. 

 

Основним ресурсом при виробництві складних комплексів програм є: 

а. Допустимі трудовитрати на виробництво ПП з необхідною якістю; 

б. Необхідна кількість фахівців відповідної кваліфікації; 

в. Доступна кількість фахівців відповідної кваліфікації; 

г. Всі відповіді правильні. 

 

Фахівці при виробництві програм відрізняються: 

а. Кваліфікацією і ступенем участі в безпосередній розробці 

програмного продукту; 

б. Кваліфікацією, ступенем участі в безпосередній розробці 

програмного продукту та статтю; 

в. Ступенем участі в безпосередній розробці програмного продукту 

та статтю; 

г. Тільки статтю. 

 

Трудомісткість на програмний продукт всіх категорій фахівців враховується: 

а. Однаково на всіх етапах життєвого циклу ПП; 

б. Відповідно до їхніх часток участі в створенні конкретних програм 

певного проекту; 

в. Більше на перших етапах і менше на кінцевих етапах життєвого 

циклу ПП; 

г. Немає правильної відповіді. 

 

Початком розробки ПП вважається: 

а. Створення технічного завдання або специфікації вимог; 



б. Укладання угоди із замовником про розробку ПП; 

в. Підбір команди для розробки ПП; 

г. Немає правильної відповіді. 

 

Початком розробки ПП вважається: 

а. Написання коду програми; 

б. Укладання угоди із замовником про розробку ПП; 

в. Підбір команди для розробки ПП; 

г. Всі відповіді правильні. 

 

Закінченням розробки ПП вважається: 

а. момент завершення написання коду; 

б. момент завершення тестування коду; 

в. момент завершення випробувань програмного продукту і 

оформлення відповідного акту; 

г. момент впровадження ПП на підприємстві. 

 

Нерентабельним є виробництво ПП навіть дуже складних програмних 

продуктів: 

а. менше 4 років; 

б. більше 5-6 років; 

в. більше 3-5 років; 

г. менше 2 років. 

 

Верхня межа допустимих тривалостей виробництва ПП? 

а. 5 років; 

б. Не має єдиного значення; 

в. 3 роки; 

г. 10 років. 

 

Нижня межа допустимих тривалостей виробництва ПП? 

а. 0,5 року; 

б. Не має єдиного значення; 

в. Визначає природний технологічний процес виробництва; 

г. 1 рік. 

 

 
 

Продовжити перегляд  
 

 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U

