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Практичне завдання № 1 

Теоретична частина 

Завдання 1 

1. Інформаційні системи. Принципи будови. Структура. Класифікація. 

2. Електронні торгівельні майданчики. Їх класифікація. 

Розробка плану погашення кредиту  

Банком виданий кредит в розмірі Х грош. од. на N років під Y% річних, які 

нараховуються 1 раз наприкінці кожного періоду.  

За умовами угоди кредит має бути повернуто рівними долями протягом 

вказаного строку наприкінці кожного періоду. 

 Розробити план погашення кредиту.  

Кредит- 55000 грн..  

Кількість періодів  - 20  

ставки – 15% 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 

1. Процес розповсюдження інформаційних технологій, продуктів і систем 

по всьому світу, що несе за собою економічну та культурну інтеграцію 

отримав назву: 

1) глобалізація; 

2) інформатизація суспільства; 

3) комп’ютеризація; 

4) автоматизація. 

2. Організований соціально – економічний і науково – технічний процес 

створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і 

реалізації прав громадян і органів державної влади на основі формування 

і використання інформаційних ресурсів отримав назву: 

1) глобалізація; 

2) інформатизація суспільства; 

3) комп’ютеризація; 

4) автоматизація. 

3. Перетворення суспільних відносин внаслідок кардинальних змін у галузі 

обробки інформації, отримало назву: 

1) інформатизація суспільства; 

2) інформаційна революція; 

3) комп’ютеризація; 

4) глобалізація. 



4. Інформаційна революція – це: 

1) подання суспільству неправдивої інформації; 

2) якісна зміна у технологіях обробки і збереження інформації; 

3) перехід до інформаційного суспільства; 

4) перехід до нової форми організації суспільства. 

5. Вміння цілеспрямовано працювати із інформацією і використовувати для 

її отримання, обробки і передачі комп’ютерну інформаційну технологію, 

сучасні технічні засоби і методи називається: 

1) інформатизація; 

2) інформаційна культура; 

3) автоматизація; 

4) комп’ютеризація. 

6. Взаємопов’язана сукупність засобів, методів і персоналу, що 

використовується для збереження, обробки і видачі інформації з метою 

досягнення поставленої цілі це: 

1) база даних; 

2) інформаційна система; 

3) експертна система; 

4) інформаційна технологія. 

7. Комплекс методів і процедур, за допомогою яких реалізуються функції 

збору, обробки, зберігання та доведення до користувача інформації в 

організаційно – управлінських системах з використанням обраного 

комплексу технічних засобів це: 

1) база даних; 

2) інформаційна система; 

3) експертна система; 

4) інформаційна технологія. 

8. Сукупність взаємопов’язаних операцій, які виконуються над інформацією 

в певній послідовності це: 

1) інформаційна технологія; 

2) інформаційний процес; 

3) інформаційна процедура; 

4) операція. 

9. Сукупність інструментальних засобів кінцевого користувача, що включає 

інформаційне, програмне, технічне і методичне забезпечення, призначене 

для професійної діяльності користувача на ЕОМ, та працює як 

автономно, так і в складі мережі це: 

1) інформаційна система; 

2) інформаційний процес; 

3) автоматизоване робоче місце; 

4) інформаційна технологія. 

10. Динамічний об’єкт, що утворюється в ході інформаційного процесу при 



поєднанні об’єктивних даних ту суб’єктивних методів це: 

1) інформація; 

2) дані; 

3) сигнал; 

4) знання. 

11. Чітка послідовність скінченої кількості дій, що має привести до 

результату (мети) це: 

1) алгоритм; 

2) програма; 

3) інструкція; 

4) модель. 

12. Інформація, що є зайвою для прийняття рішення називається: 

1) інформаційний шум; 

2) дезінформація; 

3) дані; 

4) сигнали. 

13. Організована інформація, призначена для спантеличення суперника це: 

1) інформаційний шум; 

2) дезінформація; 

3) код; 

4) шифр. 

14. Об’єктивність, достовірність, актуальність, адекватність, повнота це: 

1) форми адекватності інформації; 

2) властивості інформації; 

3) види інформації; 

4) форми організації інформації 

15. Що означає така властивість інформації, як повнота: 

1) інформація повинна зменшувати невизначеність; 

2) інформація не повинна спотворювати відомості про об’єкт; 

3) інформація має відповідати реальній ситуації; 

4) інформація повинна бути достатньою для прийняття рішень. 

16. Зрозумілість, результативність, дискретність, масовість, однозначність, 

скінченність це: 

1) способи представлення алгоритмів; 

2) властивості алгоритмів; 

3) властивості інформації; 

4) базові структури алгоритмів. 

17. Чисельна, звукова, текстова (символьна), графічна, керуюча це: 

1) форми адекватності інформації; 

2) властивості інформації; 

3) види інформації; 

4) форми організації інформації. 



18. Лінійні структури, табличні структури, ієрархічні структури це: 

1) форми адекватності інформації; 

2) властивості інформації; 

3) види інформації; 

4) форми організації інформації. 

19. Один з найбільш масових різновидів інформації, що відображає процеси 

виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та 

послуг це: 

1) економічна інформація; 

2) сервіс WWW; 

3) база даних; 

4) інформаційний масив. 

20. Логічно неподільний елемент, що характеризується найменуванням, 

структурою (формою) і значенням (сукупністю значень) і може 

належати до різних сутностей: 

1) масив; 

2) інформаційне повідомлення; 

3) реквізит; 

4) база даних. 


