КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ ДО
АУДИТОРНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
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Базові положення Закону України “Основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, № 537 –V від
9 січня 2007 р.
Основні вимоги Закону України "Про захист інформації в
автоматизованих системах", №80/94-ВР від 5 липня 1994 р.
Основні вимоги Закону України "Про електронні документи та
електронний документообіг", №851-IV від 22 травня 2003 р.
Основні вимоги Закону України "Про електронний цифровий підпис",
№852-IV від 22 травня 2003 р.
Основні
напрями
Е-взаємодії
держави
та
підприємств.
Сектор відносин "Уряд-Бізнес". Положення про Національний реєстр
електронних інформаційних ресурсів (згідно з постановою Кабінету
Міністрів України №326 від 17 березня 2004 р.).
Визначення основних понять ІС та інформаційних ресурсів організацій.
Еволюція стратегічних моделей управління підприємствами в ІС.
Сучасні підходи до розробки та впровадження ІС на підприємствах.
Комп’ютерні технології обробки економічної інформації на основі
СУБД.
Мереживі технології та системи розподіленої обробки інформації.
Визначення основних функціональних модулів та підсистем
інтегрованих ІС.
Важливість захисту інформації в ІС та методи його забезпечення.
Поняття проблеми комп’ютерних вірусів, їх різновиди. Антивірусні
програми для пошуку та лікування комп’ютерних вірусів.
Визначення локальної та глобальної мережі (LAN – local area network і
WAN – wide area network). Обладнання (апаратне та програмне) для
комп’ютерних мереж. Мереживі карти. Принципи використання
телефонних ліній в комп’ютерних мережах з метою передачі даних.
Основні напрямки застосування Інтернету. Поняття URL-адреси, WWW,
електронної пошти.
Використання браузеру Internet Explorer для відкриття та завантаження
на свій комп’ютер web-сторінок. Розробка Web- документів для
маркетингу і реклами в Інтернет
Призначення та принципи використання основних пошукових систем
(AltaVista, Yahoo, Google, тощо).

18. Принципи користування електронною поштовою скринькою за
допомогою програми Outlook Express. Відправка та прийом повідомлень.
Відповідь на повідомлення. Отримання та відправка повідомлень з
вкладеними файлами.
19. Базові елементи електронної комерції. Робота з електронними торговими
площадками.
20. Системи електронних платежів в мережі Інтернет. Забезпечення безпеки
при роботі з платіжними системами.

