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КИЇВ  



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.  

Електронні бази та бібліотеки за спеціальністю «Маркетинг» 

 

Предметом вивчення змістового модулю  є теоретичні основи та практичний 

інструментарій застосування електронних баз та електронних бібліотек з 

маркетингу. 

 

Мета вивчення змістового модулю: формувати та розвивати у студентів 

загальні і професійні компетентності, які є необхідними для вирішення професійних 

завдань щодо  пошуку та використання джерел інформації  з маркетингу в 

середовищі електронних баз та електронних бібліотек згідно з принципами 

академічної доброчинності. 

 

В результаті вивчення змістового модулю студент має: 

знати:  

- поняття бази даних, системи управління базою даних, електронної 

бібліотеки. 

- популярні формати представлення електронних документів та засоби 

роботи з ними.  

- найбільш відомі сервіси, які застосовують бази даних, наприклад, продаж 

квитків для подорожей залізничним, авто та авіа транспортом.  

- основні офіційні Інтернет-ресурси України 

- загальну характеристику електронних баз та електронних бібліотек; 

- класифікацію електронних баз та електронних бібліотек; 

- загальні правила користування електронними базами та електронними 

бібліотеками 

вміти: 

- визначати тип електронних баз та електронних бібліотек відповідно від 

поставлених завдань 

- користуватися інформацією електронних баз та електронних бібліотек 

згідно з принципами академічної доброчинності. 

- знаходити в загальній пошуковій системі запитувану інформацію;  

- користуватися електронними словниками;  

- аналізувати і узагальнювати знайдену інформацію і вміти представити її 

аудиторії;  

- правильно оформлювати цитування 

- виробити навички дискурсивної компетенції. 

Результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми:  

ПРН 8. Здатність використовувати методологічні прийоми маркетингових 

досліджень, застосовувати прикладні методики аналізу маркетингових процесів, 

методи вивчення цільового ринку, споживачів, їхніх мотивацій, тенденцій розвитку 

попиту; використовувати в маркетинговій діяльності інформаційно-комунікаційні 

технології та програмні продукти, необхідні для організації маркетингової 

діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію.   



Лекція 

на тему: «Аналіз структури та особливостей електронних 

ресурсів і баз даних науково-навчального контенту» 

 
База даних (БД) - упорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних, що 

використовується спільно, та призначений для задоволення інформаційних потреб 

користувачів.  

Головним завданням БД є гарантоване збереження значних обсягів інформації та 

надання доступу до неї користувачеві або ж прикладній програмі.  

Таким чином БД складається з двох частин: збереженої інформації та системи 

управління нею.  

З метою забезпечення ефективності доступу записи даних організовують як 

множину фактів (елемент даних). 

Існує величезна кількість різновидів баз даних, що відрізняються за критеріями 

(наприклад, в Енциклопедії технологій баз даних  визначаються понад 50 видів БД). 

     Відзначимо тільки основні класифікації. 

     Класифікація БД за моделлю даних: 

• ієрархічні, 

• мережеві, 

• реляційні, 

• об'єктні, 

• об'єктно-орієнтовані, 

• об'єктно-реляційні. 

Класифікація БД за вмістом: 

• географічні. 

• історичні. 

• наукові. 

• навчальні 

• мультимедійні. 

Класифікація БД за ступенем розподіленості: 

• централізовані (зосереджені); 

• розподілені. 

РІЗНОВИДИ НАУКОВИХ БАЗ ДАНИХ 

•  Передплачені ресурси - це ліцензійні наукові бази даних, які містять 

повнотекстові ресурси з різних галузей знань, користування якими здійснюється у 

локальній мережі НаУКМА або за логіном та паролем. Перелік передплачених 

ресурсів - за алфавітом (від A до Z). 

• Ресурси відкритого доступу (Open Access) - це наукові бази даних, 

користування якими не потребує ліцензійних угод та передплати. Ресурси із цих баз 

доступні відкрито, дозволяється їх вільне використання, поширення та відтворення з 



науковою чи навчальною метою на будь-якому носії, за умови, що оригінальний 

твір правильно цитується. Перелік ресурсів відкритого доступу - за алфавітом (від A 

до Z). 

• Наукометричні бази - це ліцензійні наукові бази даних, які не містять 

повнотестових ресурсів, проте мають інструменти для відстеження цитованості 

наукових публікацій. Наукометричні бази даних це також пошукові системи, які 

формують статистику, що характеризує стан і динаміку показників затребуваності, 

активності та індексів впливу діяльності окремих вчених і дослідницьких 

організацій. 

• Тестовий доступ - це ліцензійні наукові бази даних, які час від часу 

надаються НаУКМА провайдерами цих баз даних для пробного використання. Щоб 

дізнатись про початок тестового доступу, слідкуйте за оголошеннями Бібліотеки. 

 

 Якщо постаратися класифікувати існуючі області застосування баз даних, а так 

само оцінити перспективи їхнього розвитку в даний час, то можна отримати 

приблизний список найбільш поширених класів: 

• документографічні й документальні застосовуються у всіх базах органів влади 

та управління; 

• бази даних з промислової, будівельної та сільськогосподарської продукції; 

• бази даних з економічної та кон'юнктурної інформації (статистична, кредитно-

фінансова, зовнішньоторговельна); 

• фактографічні бази соціальних даних, які включають відомості про населення 

і про соціальні середовища; 

• бази даних транспортних систем; 

• довідкові дані для населення та установ (енциклопедії та довідники, розклади 

літаків і поїздів, адреси та телефони громадян і організацій); 

• ресурсні бази даних, що включають фактографічну інформацію про природні 

ресурси (земля, вода, надра, біоресурси, гідрометеорологія, вторинні ресурси і 

відходи, екологічна обстановка); 

• фактографічні бази і банки наукових даних, щоб забезпечити фундаментальні 

наукові дослідження; 

• фактографічні бази даних у галузі культури і мистецтва; 

• лінгвістичні бази даних, тоб то машинні словники різного типу і призначення. 

Останнім часом утворилися нові важливі області застосування баз даних, і кожна з них 

представляє принципово нове середовище, до якого необхідно адаптувати технології 

СУБД. Ці області отримали на ринку назви інтелектуального  аналізу даних (data 

mining), сховищ даних (data warehousing), репозитаріїв даних (data repository). 

     Інтелектуальний аналіз даних.Ідея інтелектуально аналізу даних (data mining), 

тобто добування інформації з величезних масивів даних, накопичених зовсім для 

інших цілей, викликає сьогодні підвищений ентузіазм.   



     Із запитами, характерними для систем інтелектуально аналізу даних, пов'язана 

низка незвичайних проблем. 

1. Вони включають, як правило, агрегацію величезних обсягів даних. 

2. Вони мають нерегламентований характер; їх формулюють особи, 

відповідальні за прийняття рішень, коли їм необхідно виявити будь-які неочевидні 

взаємозв'язки. 

3. У додатках, пов'язаних, наприклад, з торгівлею цінними паперами, дуже 

важливий малий час відповіді. Суть проблеми полягає тут у тому, щоб скоротити 

загальний час, необхідний для написання, налагодження та виконання запиту. 

4. Досить часто користувач не в змозі точно сформулювати запит - йому просто 

потрібно виявити "що-небудь цікаве". 

     Таким чином, з видобутком даних пов'язані такі дослідницькі напрями: 

• методи оптимізації складних запитів, які включають, наприклад, агрегацію та 

групування; 

• методи підтримки "багатовимірних" запитів, що відносяться до даних, 

організованих у вигляді "куба", в осередках якого знаходяться потрібні дані; 

• методи оптимізації використання третинної пам'яті; 

• мови запитів дуже високого рівня, а також інтерфейси для підтримки 

користувачів, які не є експертами, і яким потрібні відповіді на нерегламентовані 

запити. 

Сховища даних. 

У сховищі даних накопичуються дані з однієї або більше баз даних. Існує безліч 

потенційних застосувань, а також підходів до організації сховищ даних. Наприклад, 

великий магазин може підтримувати сховище даних на основі транзакційних даних про 

касові операції для цілей видобутку даних. У сховищі даних може зберігатися 

інформація з багатьох баз даних для використання в надзвичайних ситуаціях. 

Наприклад, в єдиному сховищі даних підтримуються відомості про цивільну 

інфраструктуру (дороги, мости, трубопроводи тощо), оскільки, наприклад, після 

землетрусу навряд чи вдасться отримати цю інформацію з міст, що знаходяться поблизу 

епіцентру. Ще один приклад - використання сховища даних як "матеріалізованого 

уявлення" інтегрованої інформації. Альтернативою медіаторних систем, які дають 

цілісне уявлення даних, витягнутих з безлічі джерел, можуть служити сховища даних, 

що забезпечують фізичне зберігання інтегрованих даних. На відміну від сховищ, 

медіатори надають інформацію, розсилаючи запити декільком джерелам, подібно до 

того, як це відбувається при реалізації уявлень. 

Деякі дослідницькі проблеми, що стосуються сховищ даних, збігаються з 

тими, які характерні для інтеграції даних у цілому, але є і деякі специфічні 

проблеми. 

1. Інструменти для створення насосів даних (data pump), тобто модулів, що 

функціонують за середовищем джерел даних і поставляють у сховище ті зміни, які 



істотні з точки зору сховища; при цьому дані мають транслюватися у відповідності з 

глобальною моделлю і схемою сховища. 

2. Методи "чистки даних" (data scrubbing), які забезпечують узгодження 

даних, видалення елементів, що відповідають різним уявленням одного й того ж 

об'єкта (наприклад "Sally Tones" і "SA Tones"), а також видалення неправдоподібних 

значень. 

3. Засоби для створення і підтримки метасловника, який інформує 

користувачів про способи отримання даних. 

Репозитарії. 

Програми, що відносяться до категорії репозитаріїв, характеризуються тим, 

що вони призначені для зберігання і управління як даними, так і метаданими, тобто 

інформацією про структуру даних. Приклади репозитаріїв - бази даних для 

підтримки комп'ютерного проектування, включаючи CASE (системи проектування 

програмного забезпечення), а також системи управління документами. Відмінна 

риса цих систем - часті зміни метаданих, характерні для будь-якого середовища 

проектування. 

У репозитарії необхідно підтримувати безліч уявлень однієї й тієї ж або 

схожої інформації. Наприклад, програмний модуль має уявлення у вигляді 

вихідного коду, об'єктного коду, проміжного коду, готової програми, таблиць 

використань/визначень, документації. Зв'язки між усіма цими уявленнями повинні 

відстежуватися репозитарієм так, щоб зміни в одному з них автоматично 

поширювалися на інші уявлення того ж об'єкта. 

Репозитарії повинні підтримувати поняття версій (моментальних знімків 

елементів даних, що змінюються в часі) і конфігурацій (версіонних колекцій версій). 

Наприклад, різні релізи програмної системи будуть зазвичай формуватися як 

конфігурації з певних версій файлів вихідного коду. 

Сховище повинне підтримувати еволюцію структури інформації та її 

метаданих таким чином, щоб при додаванні нових властивостей даних або нових 

зв'язків не була потрібна повна перекомпіляція. 

Бібліографічна база даних – різновид документографічної бази даних, що 

містить упорядковану за певними правилами сукупність відомостей про документи. 

Головним елементом Б. б. д. є бібліографічний  опис документа, що може 

супроводжуватись іншими елементами бібліографічного запису (ключовими 

словами, предметними рубриками, індексами класифікації, кодованими даними 

тощо), потрібними для  ідентифікації і використання документа, оперування 

даними. 

Об’єктами відображення в Б. б. д. можуть бути як окремі види документів 

(книги, газети, статті, дисертації, патенти, рукописи, образотворчі, нотні, 

картографічні документи тощо), так і сукупність різних видів документів. За часом 

видання відображених документів Б. б. д. можуть бути ретроспективними, 



поточними і перспективними. За зовнішньою формою побутування в суспільстві 

розрізняють стаціонарні (записані у внутрішній постійній пам’яті комп’ютера) та 

переносні (записані на компакт-диски та інші портативні носії інформації)  Б. б. д. 

Різновидами Б. б. д. є електронний каталог, електронна картотека статей, 

проблемно-орієнтована база даних тощо. Крім бібліографічних записів, ці бази 

даних можуть містити інші складові: словник ключових слів, словник предметних 

рубрик, тезаурус, класифікаційну систему, базу даних авторитетних записів. 

Проблемно-орієнтована база даних – це Б. б. д. обмеженого обсягу, з 

поглибленим структуруванням матеріалу. Така база містить відомості про 

тематично пов’язані документи і створюється на основі висококваліфікованого 

інформаційного пошуку та відбору пріоритетних даних, взятих із численних, 

найбільш авторитетних інформаційних джерел. Багаторівнева структура подачі 

відібраного матеріалу дозволяє розглядати проблему з різних сторін, виділити 

вузлові, провідні напрями в її вирішенні, на відміну від традиційних баз даних, що 

містять стандартну схему предметного пошуку. Обмежений за обсягом 

інформаційний масив значно підвищує оперативність і якість використання 

інформації, істотно скорочує час пошуку необхідних джерел, забезпечує можливість 

постійної актуалізації та коригування інформації на основі співпраці з 

компетентними фахівцями. 

Сучасні інформаційні технології дозволяють у мережі Інтернет мати доступ до 

величезної кількості Б. б. д., однак більшість з них є платними.  

Серед безкоштовних англо- та багатомовних  Б. б. д. найбільш авторитетними 

і популярними є: 

 Refdoc (найбільша у світі база даних статей з наукової періодики, 

декларований обсяг – понад 35 млн. записів);  

IngentaConnect (відомості універсального профілю, що включають описи 

статей з англомовних журналів і збірників, а також глави з книг; понад 4,5 млн. 

записів);  

MedLine (PubMed) (найвідоміша й авторитетна серед галузевих 

бібліографічних баз світу; підтримується Національною медичною бібліотекою 

США; понад 20 млн. записів);  

AGRICOLA (база даних і водночас електронний каталог Національної 

сільськогосподарської бібліотеки США; понад 4 млн. бібліографічних записів; 

щороку поповнюється понад 100  тис. записів);  

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) – спеціалізований 

сервіс для бібліотекарів компанії EBSCO Publishing, з можливістю отримання 

повних текстів статей з англомовної бібліотечної періодики (понад 600 назв видань) 

і книг бібліотечної тематики; бібліографічні записи включають довідкову анотацію і 

оснащені гіпертекстовими посиланнями на авторів і предметні рубрики, та ін. 

 



ПОШУКОВІ СИСТЕМИ 

Мережа Інтернет росте дуже швидкими темпами, тому знайти потрібну 

інформацію серед сотень мільярдів Web-сторінок і сотень мільйонів файлів стає все 

складніше. Для пошуку інформації використовуються спеціальні пошукові системи, 

які містять постійно оновлювану інформацію про місцезнаходження Web-сторінок і 

файлів на сотнях мільйонів серверів Інтернету. 

Пошукові системи містять тематично сгруппированную інформацію про 

інформаційні ресурси Всесвітньої павутини в базах даних. Спеціальні програми-

роботи періодично "обходять" Web-сервери Інтернету, читають все зустрічаються 

документи, виділяють в них ключові слова і заносять в базу даних Інтернет-адреси 

документів. 

Більшість пошукових систем дозволяють автору Web-сайту самому внести 

інформацію в базу даних, заповнивши реєстраційну анкету.  

В процесі заповнення анкети розробник сайту вносить адреса сайту, його 

назва, короткий опис змісту сайту, а також ключові слова, але яким найлегше буде 

знайти сайт. 

Ресурси наукової інформації в інтернет 

• Електронні каталоги (бібліотек, організацій, особисті зберігання); 

• Пошукові системи (машини): Google, 

Реферативні бази даних (e-library, Scopus, Google Scholar, Open Access, 

PubMed, Elsevir, Sage і ін.); 

Проблеми пошуку інформації в інтернет 

• Кажуть, що в Інтернеті є все. Насправді матеріали для розміщення в мережі 

готують живі люди, і тому там можна знайти лише те, що вони вважали за потрібне 

опублікувати. 

• Сьогодні в Інтернеті кілька десятків мільярдів Web- сторінок. При цьому 

відсоток каталогізованих ресурсів неухильно падає. Висновок: простір Web швидше 

наповнюється, ніж систематизується 

Пошукова система - Це велика база ключових слів, пов'язаних з Web- 

сторінками, на яких вони зустрілися. 

Ключові слова - це запит пошуковій системі; 

Результати пошуку видаються у вигляді списку адрес Web-сторінок, на яких 

зустрілися ці слова. 

Алгоритм пошуку навчальної або наукової інформації 

1. Сформулювати тему для вивчення у вигляді набору ключових слів. 

2. Визначити цілі і завдання пошуку. 

3. Визначити обмеження пошуку (хронологія, тип джерел, мова публікації). 

4. Визначити перелік джерел інформації, необхідний для пошуку. 

Як це працює? 

Пошукова система складається з трьох частин: 

. Робот (Spider, Robot або Bot) - це програма, яка відвідує веб-сторінки і зчитує 

(повністю або частково) їх зміст. 

Індекс - сховище даних, в якому зосереджені копії всіх відвіданих роботами 

сторінок 



Програма обробки запиту - це програма, яка відповідно до запиту 

користувача «переглядає» індекс на предмет наявності потрібної інформації і 

повертає посилання на знайдені документи. 

Глобальна пошукова система Google 

• Запущена в 1998 році, нині одноосібний лідер серед глобальних пошукових 

систем; 

• Обсяг її індексного файлу складає на сьогодні понад 4,2 мільярда web-

сторінок; 

• У добу програми-роботи системи індексують близько трьох мільйонів нових 

та оновлених сторінок, актуалізація бази проводиться кожні 28 днів 

Можливості Google: здатність індексувати документи в різних форматах 

(PDF, RTF, PS, DOC, XLS, PPT, WP5) і моментально конвертувати їх в звичайний 

HTML-файл, що звільняє користувача від необхідності мати спеціальне програмне 

забезпечення;Пошук документа в базі даних пошукової системи здійснюється за 

допомогою введення запитів в Поле пошуку. 

Запит повинен містити одне або кілька ключових слів, які є головними для 

цього документа.  

Наприклад, для пошуку самих систем пошуку в Інтернеті можна в поле 

пошуку ввести ключові слова "система пошуку інформації Інтернет" 

Додаткові сервіси Google 

Посилання на документи, крім традиційних відомостей про назву документа, 

контексті шуканих слів і даних про розмір, містять функцію Cached "Збережено", що 

дозволяє повністю відновити весь документ, якщо з яких-небудь причин сайт, на 

якому він розташований, недоступний. 

Функція "Схожі сторінки" дозволяє отримати перелік сторінок, зміст яких 

схоже з вказаним джерелом. 

Додатковим платним сервісом Google є пошук важкодоступній інформації 

безпосередньо людиною. Вартість цього виду обслуговування - $ 2.50 за відповідь. 

Конкретизація запиту через "Розширений пошук" 

Можна додати фільтри, що обмежують мову документа, його формат 

(наприклад, "тільки документи в PDF"), час опублікування ( "останні три місяці"), 

місце терміна в самому документі ( "в заголовку сторінки") або розташування 

сторінки в певному домені або навіть сайті. 

При роботі з файлами великого обсягу він індексує не весь джерело, а лише 

його перші 101 Кб. (Для PDF-файлів ліміт обмежений 120 Кб.), Тому індексація 

документа поки не завжди гарантує можливість його перебування з будь-якого 

фрагменту тексту. 

Синтаксис пошукових запитів 

AND 

Пошуковий механізм ігнорує стоп-слова (прийменники, сполучники, артиклі), 

проте, якщо будь-яка з таких слів істотно, перед ним необхідно поставити "+", 

даючи зрозуміти системі, що в даному випадку термін навіть з однієї літери є 

значущим (наприклад , Олександр +1). 

Зверніть увагу: знаки "+" і в пошуковому запиті розміщуються не як в 

математичній формулі. Перед кожним з цих знаків в запиті обов'язково ставитися 

пробіл, а після знака відразу повинно йти наступне шукане слово. 



Можна також поставити знак AND або символ & (професійний and пошук 

професійний & пошук) 

OR і NOT 

OR ( "АБО") - вказує, що в шуканому документі, має бути хоча б одне зі слів 

розділених цим оператором. Даний оператор замінюють знаком Приклад: 

професійний \ складний + пошук в Інтернеті 

NOT ( "БЕЗ") - передбачається що буде знайдено документі в яких будуть 

зустрічатися слова зазначені перед оператором і виключатися документи в яких 

будуть слова стоять після оператора NOT. Також замінити оператор можуть знаки "-

" (мінус) і "~" (тильда). Приклад: професійний + пошук -Розширений 

NEAR і лапки 

NEAR ( "близько") - слова об'єднані цим оператором, повинні бути 

розташовані в максимальній близькості один від одного. Замінюється оператор 

знаком "&&" або використанням лапок. Тим самим ви вкажемо пошуковику, що 

шукаємо саме словосполучення, а не просто кілька слів. професійний && пошук 

"професійний пошук" 

Якщо оператор повторюється один раз (наприклад, & або ~), пошук 

проводиться в межах пропозиції. Подвійний оператор (&&, -) задає пошук в межах 

документа. 

символи підстановки «» і «?» 

• Щоб знайти документи в яких зустрічається не тільки слово "пошук", але і 

слова починаються з "пошук", такі як "пошуком", "пошуковики", "пошукові запити", 

потрібно підставити символ "*" і виконати наступний запит: пошук * 

• Якщо ж нам потрібно замінити будь-якої символ в шуканому слові, можна 

скористатися символом підстановки "?", Наприклад так: по ?? до При цьому будуть 

знайдені всі документи в яких зустрічаються слова з 5 букв починаються з "по" і 

закінчуються на букву "к". 

Пошук зображень 

Режим "Пошук зображень" (Images, "Картинки") дозволяє знайти схеми, 

фотографії, малюнки, яких в базі даних Google враховано понад 880 тисяч. 

Розвідку ілюстрацій, ведеться аналогічно пошуку текстових документів з 

можливістю обмеження певним розміром, форматом або кольоровістю графічних 

файлів - все через опцію "Розширений пошук зображень". 

 

  



 

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ 
 

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ Сайти мова 

Електронні бібліотекиУкраїни http://library.kr.ua/libworld/elib.html укр 

Репозитарій Центрально-

українськогонаціональноготехнічногоуні

верситету (категория Маркетинг) 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/simple-
search?query=%D0%BC%D0%B0%D1%8
0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%
D0%BD%D0%B3 

укр 

 Энциклопедия маркетинга http://www.marketing.spb.ru/ рос 

Украинская электронная библиотека 

(категория Маркетинг) 

http://ukrlib.com/index.php/component/search/?s
earchword=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0
%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD
%D0%B3&ordering=&searchphrase=all 

рос 

Электронная библиотека  (категория 

Маркетинг) 

http://lib.com.ua/?s=%D0%BC%D0%B0%

D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0

%B8%D0%BD%D0%B3 

рос 

Большая онлайн библиотека e-Reading 

(категория Маркетинг) 

https://www.e-
reading.club/?query=%EC%E0%F0%EA%E5
%F2%E8%ED%E3 

рос 

Мислене древо  

(Українськіінформаційніресурси для освіти і 

науки) 

https://www.myslenedrevo.com.ua/ 

укр 

Электронная библиотека RoyalLib.com  

(категория Маркетинг) 
https://royallib.com/search/ 

рос 

Електроннабібліотека "УКРАЇНІКА" 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/ua/elib.exe?I21DBN=UKRLIB&P21DBN=
UKRIB&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN
=1&S21SRW=dz&S21SRD=UP&S21FMT=pr
eitem&C21COM=S&2_S21P03=RCOD=&2_S
21STR=37.04 

укр 

Електроннабібліотека УКРЛІБ (категория 

Маркетинг) 

http://ukrlib.com/index.php/component/search/?
searchword=%D0%BC%D0%B0%D1%80%
D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%
BD%D0%B3&ordering=&searchphrase=all 

рос 

Библиотека Воеводина  (категория 

Маркетинг) 
http://enbv.narod.ru/ 

рос 

Библиотека ВВМ (категория Маркетинг) http://velib.com/search/books/ рос 

Административно-Управленческий 

Портал. Публікації з економіки, фінансів, 

менеджменту та маркетингу 

http://www.aup.ru/marketing/ 

укр 

Библиотека biblio-online.ru (категория 

Маркетинг) 
https://www.biblio-online.ru/book/marketing-
menedzhment-413169 

рос 

Библиотека lib.sale (категория 

Маркетинг) 

http://lib.sale/marketing-reklama-

torgovlya.html 

рос 

Книги з маркетингу (студ.портал) https://studme.org/marketing/ рос 

Книги з маркетингу (студ.портал) https://westudents.com.ua/ укр 

Книги з маркетингу (студ.портал) https://pidruchniki.com/marketing/ рос 

http://library.kr.ua/libworld/elib.html
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/simple-search?query=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/simple-search?query=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/simple-search?query=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/simple-search?query=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://www.marketing.spb.ru/
http://ukrlib.com/index.php/component/search/?searchword=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&ordering=&searchphrase=all
http://ukrlib.com/index.php/component/search/?searchword=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&ordering=&searchphrase=all
http://ukrlib.com/index.php/component/search/?searchword=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&ordering=&searchphrase=all
http://ukrlib.com/index.php/component/search/?searchword=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&ordering=&searchphrase=all
http://lib.com.ua/?s=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://lib.com.ua/?s=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://lib.com.ua/?s=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://www.e-reading.club/?query=%EC%E0%F0%EA%E5%F2%E8%ED%E3
https://www.e-reading.club/?query=%EC%E0%F0%EA%E5%F2%E8%ED%E3
https://www.e-reading.club/?query=%EC%E0%F0%EA%E5%F2%E8%ED%E3
https://www.myslenedrevo.com.ua/
https://royallib.com/search/
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRIB&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=dz&S21SRD=UP&S21FMT=preitem&C21COM=S&2_S21P03=RCOD=&2_S21STR=37.04
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRIB&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=dz&S21SRD=UP&S21FMT=preitem&C21COM=S&2_S21P03=RCOD=&2_S21STR=37.04
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRIB&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=dz&S21SRD=UP&S21FMT=preitem&C21COM=S&2_S21P03=RCOD=&2_S21STR=37.04
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRIB&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=dz&S21SRD=UP&S21FMT=preitem&C21COM=S&2_S21P03=RCOD=&2_S21STR=37.04
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRIB&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=dz&S21SRD=UP&S21FMT=preitem&C21COM=S&2_S21P03=RCOD=&2_S21STR=37.04
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRIB&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=dz&S21SRD=UP&S21FMT=preitem&C21COM=S&2_S21P03=RCOD=&2_S21STR=37.04
http://ukrlib.com/index.php/component/search/?searchword=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&ordering=&searchphrase=all
http://ukrlib.com/index.php/component/search/?searchword=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&ordering=&searchphrase=all
http://ukrlib.com/index.php/component/search/?searchword=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&ordering=&searchphrase=all
http://ukrlib.com/index.php/component/search/?searchword=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&ordering=&searchphrase=all
http://ukrlib.com/index.php/component/search/?searchword=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&ordering=&searchphrase=all
http://enbv.narod.ru/
http://velib.com/search/books/
http://www.aup.ru/marketing/
https://www.biblio-online.ru/book/marketing-menedzhment-413169
https://www.biblio-online.ru/book/marketing-menedzhment-413169
http://lib.sale/marketing-reklama-torgovlya.html
http://lib.sale/marketing-reklama-torgovlya.html
https://studme.org/marketing/
https://westudents.com.ua/
https://pidruchniki.com/marketing/


БЛОГИ ПО МАРКЕТИНГУ 
 

БЛОГИ ПО МАРКЕТИНГУ Сайти мова 

Дневник маркетолога 
https://blogmarketologa.ru/for-

marketolog/marketing/page/3/?PAGEN_1=7 

рос 

Блог об анимации и 

видеорекламе 

http://blog.business-story.tv/video-marketing/why-

marketing-manager-needs-the-explainer-videos/ 

рос 

40 полезных блогов и 

сообществ по интернет-

маркетингу 

https://m.habr.com/company/yagla/blog/297886/ 

рос 

ТОП 120 блогов по интернет-

маркетингу 

https://webpromoexperts.com.ua/blog/top-120-blogov-

po-internet-marketingu/ 

рос 

Директ-маркетинг в Украине http://www.dmdays.com.ua/ рос 

 

ЕЛЕКТРОННІ ЖУРНАЛИ ПРО МАРКЕТИНГ 
ЕЛЕКТРОННІ ЖУРНАЛИ 

ПРО МАРКЕТИНГ 
Сайти мова 

Журнал «Маркетинг в Україні» http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/ укр 

МіжнароднаМаркетинговаГрупа http://www.marketing-ua.com/ укр 

MARKETING WEEK https://www.marketingweek.com/ англ 

McKinseyInsights https://www.mckinsey.com/featured-insights англ 

ICAEW LibraryPage https://www.icaew.com/ англ 
OPEN ІНТЕЛЕКТ-ПРОЕКТ 
КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ 
БІЗНЕС-ШКОЛИ 

http://open.kmbs.ua/ 
укр 

Новый маркетинг   http://new-marketing.ru/ рос 

События, индикаторы, методики, 

тенденции 
https://www.r-trends.ru/trends/trends_934.html 

рос 

Журнал «Практический 

маркетинг» 
http://www.bci-marketing.ru/pm.htm 

рос 

Журнал "Бренд-менеджмент" 
http://www.grebennikov.ru/brand-

management.phtml 

рос 

Журнал "Логинфо" логистике в 
современном бизнесе 

http://www.loginfo.ru/ 
рос 

Журнал «Маркетинг МВА» 
(Маркетинговое управление 
предприятием) 

http://www.marketing-mba.ru/ 
рос 

Журнал «Практика рекламы» http://www.prosmi.ru/magazin/practic/about/ рос 
Журнал "Реклама и жизнь. Теория 
и практика"  

http://www.grebennikov.ru/recl_life.phtml рос 

Журнал «Рекламные идеи» –
журнал о творческом брендинге 

http://www.advi.ru/ 
рос 

Журнал «Телескоп» - Журнал 
социологических и маркетинговых 
исследованиях   

http://www.teleskop-journal.spb.ru/?cat=20 
рос 

https://blogmarketologa.ru/for-marketolog/marketing/page/3/?PAGEN_1=7
https://blogmarketologa.ru/for-marketolog/marketing/page/3/?PAGEN_1=7
http://blog.business-story.tv/video-marketing/why-marketing-manager-needs-the-explainer-videos/
http://blog.business-story.tv/video-marketing/why-marketing-manager-needs-the-explainer-videos/
https://m.habr.com/company/yagla/blog/297886/
https://webpromoexperts.com.ua/blog/top-120-blogov-po-internet-marketingu/
https://webpromoexperts.com.ua/blog/top-120-blogov-po-internet-marketingu/
http://www.management.com.ua/links/goto.php?id=148
http://www.dmdays.com.ua/
http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/
http://www.management.com.ua/links/goto.php?id=126
http://www.marketing-ua.com/
https://www.marketingweek.com/
https://www.mckinsey.com/featured-insights
http://www.management.com.ua/links/goto.php?id=29
https://www.icaew.com/
http://open.kmbs.ua/
http://new-marketing.ru/
https://www.r-trends.ru/trends/trends_934.html
https://www.r-trends.ru/trends/trends_934.html
http://www.bci-marketing.ru/pm.htm
http://www.grebennikov.ru/brand-management.phtml
http://www.grebennikov.ru/brand-management.phtml
http://www.loginfo.ru/
http://www.marketing-mba.ru/
http://www.prosmi.ru/magazin/practic/about/
http://www.grebennikov.ru/recl_life.phtml
http://www.advi.ru/
http://www.teleskop-journal.spb.ru/?cat=20


ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРАКТИЧНОМУ 
МАРКЕТИНГУ 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПО 

ПРАКТИЧНОМУ 

МАРКЕТИНГУ 

Сайти мова 

Сайт практикуючого маркетинг-

директора 
http://www.marketch.ru/ 

рос 

MarketingProfs.com "Маркетингові 

ноу-хау відпрофесорів і 

професіоналів" 

https://www.marketingprofs.com/ 

англ 

iBusiness.ru Інформаційний ресурс 

про інновації та ідеї 

http://ibusiness.ru/search?q=%D0%BC%D0%

B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82

%D0%B8%D0%BD%D0%B3 

рос 

Брендингове агентство KOLORO 

Цікавіприкладиствореннябрендів 
https://koloro.ua/ 

рос 

Цікавіприкладироботимаркетологів https://kaplunoff.com/o-nas рос 

Науковістатті з економіки, 

менеджменту, маркетингу 
https://articlekz.com/article/category/163 

рос 

Бізнес-ідеї для створення малого 

бізнесу 
https://businessideas.com.ua/basic-marketing/ 

рос 

Статті по інтернет-маркетингу https://seo-studio.ua/category/interesnoe-2 рос 

Маркетинговідослідження, огляди 

ринків, маркетинговий консалтинг 

http://www.marketing-

ua.com/marketing.dictionary.php 

рос 

Сайт про маркетинг, рекламу і 

збільшенняпродажів 
http://memosales.ru/ 

рос 

Музика, реклама, креатив https://muizre.ru/ рос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marketch.ru/
http://www.management.com.ua/links/goto.php?id=47
https://www.marketingprofs.com/
http://ibusiness.ru/search?q=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ibusiness.ru/search?q=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ibusiness.ru/search?q=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://koloro.ua/
https://kaplunoff.com/o-nas
https://articlekz.com/article/category/163
https://businessideas.com.ua/basic-marketing/
https://seo-studio.ua/category/interesnoe-2
http://www.marketing-ua.com/marketing.dictionary.php
http://www.marketing-ua.com/marketing.dictionary.php
http://memosales.ru/
https://muizre.ru/


Практичне заняття 1 
 

Електронна бібліотека ДУТ   
 

1. Принципи роботи з електронною бібліотекою ДУТ зі спеціальності 

Маркетинг. 

- Завантажити сторінку сайту кафедри маркетингу 

- Завантажити розділ Бібліотека  

 

- Переглянути вкладники бібліотеки 

2. Алгоритм пошуку в електронній бібліотеці ДУТ літератури за різними 

дисциплінами Освітньо-професійної програми «Маркетинг» 

Завдання 1 

- Зайти на сторінку сайту кафедри маркетингу Бібліотека 

- Задати Основні критерії пошуку  

автор – Виноградова О.В. 

рік випуску - 2018 

- Переглянути результати 

Завдання 2 

- Зайти на сторінку сайту кафедри маркетингу Бібліотека 

- Задати Детальний пошук: 

- У полі Категорія, мова, тип документу 

Вказати кафедру маркетингу, мова-українська, тип документу - посібник 

- Переглянути результати 

- Виконати сортування по даті публікації 

3. Виконати індивідуальне завдання з пошуку джерела 

  



Практичне заняття 2 

Формати та пошук електронних документів   

Пошук інформації в Інтернеті 
 

Завдання з пошуку інформації в інтернет за допомогою пошукових систем і 

реферативних баз даних 

 

Завдання 1. Сформулюйте пошуковий запит по своїй темі з використанням різних 

варіантів синтаксису і проведіть пошук інформації в Google.Укажіте результат, який 

повністю задовольняє Вашим запитом. Використовуйте різні варіанти пошуку: 

 

Завдання 2. Необхідно знайти відповіді на питання, використовуючи пошукові 

сервери. 

Створіть таблицю і заповніть її. 

 

Номер питання  Запит Відповідь Посилання 

    

 

Алгоритм пошуку наукової інформації по ключовим словам. 

1) Сформулюйте тему запиту у вигляді набору ключових слів 

2) Визначте цілі і завдання пошуку інформації 

3) Визначте обмеження пошуку (за типом і виду літератури, за місцем 

знаходження документів з мови публікації)  

4) Визначте, виходячи з вище 

5) викладеного перелік джерел інформації, необхідний для пошуку. 

 

Завдання 3. Вивчіть ресурси електронної бібліотеки і коротко дайте письмову 

відповідь на питання 

1) За яких умов дозволяється копіювати і цитувати матеріали, розміщені на сайті 

Наукової електронної бібліотеки? 

2) Які розділи статистики розміщені на порталі Науковій електронної бібліотеки? 

3) Як можна переглянути випуски журналів, що з'явилися на сайті за останній час? 

4) Які сервіси є недоступними при користуванні ресурсами Наукової електронної 

бібліотеки без реєстрації в ній? 

5) Які можливості дає створення свого профілю в Науковій електронній бібліотеці? 

6) Які розділи можна налаштувати в панелі "Навігатор"? 

7) Які результати дозволяє отримати використання функції "Простий пошук" і які 

недоліки цього підходу? 

8) Що означає знак зірочки * при введенні слів у простому пошуку? 

9) Яке призначення клавіші «додати» при проведенні розширеного пошуку? 

1) Обмежуємо або розширюємо ми при цьому пошук? Які можна при цьому вибрати 



позиції пошукового запиту? 

10) Які особливості використання в e-library синтаксису і слів AND, OR, AND NOT, 

NEAR? 

11) Як з'ясувати його імпакт-фактор журналу? 

12) Як дізнатися, чи доступний повний текст, що цікавить Вас статті в Науковій 

електронній бібліотеці? 

13) Яку інформацію можна отримати з використання сервісу «Аналіз активності 

публікацій автора» в Науковій електронній бібліотеці? 

14) Що таке індекс Хірша? 

15) У яких випадках є можливість відправити повний текст документа на свою 

електронну пошту? 

Завдання 4. Проведіть пошук літератури в e-LIBRARY і запишіть результати пошуку 

• По ключовому слову 

• По автору 

• По тематичним рубрикатором 

• По каталогу журналів 

• По каталогу книг 

• За допомогою опції «знайти схожі статті» 

Практичну роботу оформити у вигляді таблиці з графами: варіант пошуку, зміст 

пошукового запиту, результати 

 

Завдання 5. Знайти, роздрукувати і принести тексти чотирьох статей по Вашій темі в 

різних жанрах: 

1) наукова експериментальна стаття;  

2) наукова оглядова статті (огляд літератури);  

3) науково-практична стаття;  

4) науково-популярна стаття. 

Назвати 2-3 журнали, в яких публікуються статті по вашій темі в різних жанрах. 

 

Завдання 6. Вивчіть можливості Scopus, використовуючи керівництво, і порівняйте їх з e-

library 

• За особливостями пошуку джерел; 

• По можливостям експорту даних; 

• По аналізу цитованості; 

• По аналізу журналів; 

• Для інструментів для авторів; 

• За правилами пошуку (особливо синтаксису пошукового запиту) 

Як безкоштовно отримати доступ до платній публікації? 

пошук в інтернеті (скопіювати авторів і назва публікації в); 

пошук в наукових соціальних мережах  

використовувати проксі-сервер вузу (при наявності передплати на зазначений ресурс) або 

інших вузів; 

запитати повний текст статті у колег; 

написати ввічливе лист автору з проханням надіслати повний текст публікації. 


