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Стандарт, що описує планування потреб у розподілі ресурсів на рівні 

підприємства – це: 

а) OPT;   

б) MRP II;  

в) ERP. 

 

Нетривалий життєвий цикл, масовість використання, низька ціна та використання 

настільних СУБД характерне для:  

а) середніх ІС;  

б) корпоративних ІС;  

в) одиночних ІС.  

 

Стандарт, що визначає керування всіма ресурсами підприємства (у тому числі 

персоналом, фінансами), це:  

а) ERP-стандарт;     

б) MRP;        

в) MRP II;        

г) ISO. 

 

Якого типу виробництва не існує? 

а) односерійного;  

б) крупносерійного;  

в) корпоративного;  

г) вірної відповіді немає. 

 

До вимог, що висувають до просторових БД, не належить: 

а) забезпечувати доступ до даних у режимі реального часу; 

б) підтримувати векторні та растрові типи даних; 

в) підтримувати різні версії об’єктів даних, які залежать від часу. 

 

Багатовимірні БД: 

а) не використовують реплікацію даних; 

б) малоефективно порівняно з реляційними БД використовують свою зовнішню 

пам’ять; 

в) не використовують вбудованих функцій аналізу. 

 

Сукупність повідомлень, що циркулюють у логістичній системі, між логістичною 

системою і зовнішнім середовищем – це: 

а) логістична операція;   

б) логістичний ланцюг;   

в) інформаційний потік. 

 

Оптимізація операцій, безпосередньо пов’язаних з переробкою й оформленням 

вантажів і координацією, зі службами закупівлі і продажів, розрахунку 

оптимальної кількості складів і місця їх розташування, називається: 
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а) інформаційною логістикою;   

б) виробничою логістикою; 

в) транспортною логістикою;   

г) складською логістикою. 

 

До інструментів контролінгу забезпечення ресурсами належить: 

а) установлення відхилень бажаного розвитку ситуації від очікуваного. 

б) розподіл діяльності між окремими стратегіями відносно продуктів і ринків; 

в) надання допомоги службі маркетингу під час вибору найбільш значущих для 

підприємства матеріалів. 

 

Підсистема логістики, яка керує матеріальними потоками в процесі забезпечення 

підприємства матеріальними ресурсами, це: 

а) розподільна;  

б) складська;    

в) закупівельна;    

г) виробнича;   

 

До ознак КІС не належать: 

а) відсутність засобів аналітичної обробки даних;  

б) тривалий життєвий цикл; 

в) територіальна розподіленість. 

 

Що з наведеного нижче невірно: 

а) вітрини даних потребують потужної обчислювальної техніки; 

б) цільова вітрина даних максимально наближена до кінцевого користувача; 

в) вітрини даних містять безліч заздалегідь агрегованих даних, які простіше 

проектувати і настроювати; 

г) вірної відповіді немає. 

 

Стандарт, використання якого при побудові ІС дозволяє забезпечити оптимальне 

формування потреб матеріалів і готових виробів – це стандарт:   

а) MRP II;    

б) ERP;   

в) IDEF. 

 

Геоінформаційні та навігаційні системи можуть давати відповідь на запити: 

а) заздалегідь;  

б) в оперативному режимі;  

в) заздалегідь або в оперативному режимі. 

 

Системи, що інтегрують процеси виробництва, постачання і збуту, транспортно-

складські і вантажно-розвантажувальні роботи підприємства належать до: 

а) макрологістичних систем;    

б) мікрологістичних систем; 
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в) зовнішніх логістичних систем. 

 

За функціональними ознаками розрізняють такі види контролінгу: 

а) контролінг у маркетингу;   

б) оперативний контролінг; 

в) стратегічний контролінг;   

г) вірної відповіді немає. 

 

Для стратегічного планування характерні такі риси: 

а) планування здійснюється на рівні вищого керівництва; 

б) планування здійснюється на всіх рівнях з упором на середню ланку; 

в) контрольованими величинами є прибуток, рентабельність, ліквідність; 

г) вірної відповіді немає. 

 

Для ROLAP-систем характерно: 

а) високий рівень захисту;    

б) робота з невеликими базами даних. 

в) більша продуктивність порівняно з MOLAP-системами. 

 

Забезпечення раціоналізації процесу фізичного просування продукції до 

споживача і формування системи логічного сервісу – це: 

а) транспортна логістика;  

б) розподільна логістика;  

в) інформаційна логістика;  

г) складська. 

 

СППР, яка передбачає попередньо визначений набір сценаріїв і моделей – це: 

а) динамічна;  

б) статична;  

в) вірної відповіді немає. 

 

Для КІС є характерним: 

а) однорідність програмного забезпечення і СУБД; 

б) розподіленість; 

в)  система баз даних з віддаленим доступом; 

г) вірної відповіді немає. 

 

У паралельній БД використовують такі види паралелізму: 

а) міжзапитний;  

б) внутрізапитний;  

в) внутріопераційний;  

г) всі відповіді вірні. 

 

OLAP-системи, що об’єднують аналітичну гнучкість та швидкість відповіді, а 

також забезпечують постійний доступ до реальних даних – це: 
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а) MOLAP;  

б) HOLAP;  

в) ROLAP;  

г) вірної відповіді немає. 

 

До макрологістичних систем належать: 

а) внутрівиробничі;     

б) зовнішні логістичні системи; 

в) інтегровані логістичні системи;   

г) вірної відповіді немає. 

 

Вид контролінгу, призначений для забезпечення умов ефективного використання 

підприємством наявних у нього резервів і створення нових потенціалів успішної 

діяльності в перспективі, називається: 

а) контролінг інвестицій; 

б) оперативний контролінг;    

в) стратегічний контролінг; 

г) немає вірної відповіді. 

 

Продовжити перегляд 

 

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

