ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
БАЗА ДАНИХ

«Менеджмент організацій» (спеціальність)
(у складі електронного каталогу)
База даних (БД) «Менеджмент організацій» (спеціальність) у складі
електронного каталогу існує з 01.01.2000 року і містить бібліографічну
інформацію, яка є результатом науково-аналітичної обробки усіх видів та типів
видань на всіх носіях інформації, що надходять до Наукової бібліотеки ЗНУ, а
також понад 500 найменувань періодичних видань щорічної передплати. Джерела
зберігаються у фонді Наукової бібліотеки ЗНУ.
Кількість бібліографічних описів, що містить БД на 01.01.2014 року
становить близько 32 570 записів. Протягом року в БД вводиться більше 2 000
бібліографічних записів українською, російською та іноземними мовами.
Інформація поповнюється щоденно.
За необхідністю бібліографічні описи статей анотуються.
БД має зручний і простий інтерфейс користувача. Пошук у БД ведеться за
такими ознакам: назва, прізвище автора (авторів), ключові слова, взяті з назви
публікації, рік видання, мова, вид і тип документа та іншими елементами
бібліографічного опису. Пошукові ознаки можна комбінувати і, таким чином,
поглиблювати пошук.
Основою для тематичної організації інформації в БД є діючі в Україні
систематизатори
“Бібліотечно-бібліографічна
класифікація
(ББК)”
та
“Універсальна десяткова класифікація (УДК)”. Тематично БД охоплює
публікації, які належать до наступних розділів тематичних каталогів та
локальних баз даних електронного каталогу Наукової бібліотеки ЗНУ:
ББК-Теми: У21 Управління економікою. Мененджмент
У210 Загальні проблеми управління економікою
У212 Організація управління
У212.30 Логістика
У212.8 Організація процесу управління, інформаційне забезпечення
У21в6 Методи математичного моделювання в менеджменті
У260 Теорія фінансів, кредиту, грошового обігу
У261.1-21 Управління фінансовою системою. Менеджмент
У262.10-21 Управління банком. Банківський менеджмент
У29 Економіка підприємства (фірми)
У290 Загальні основи економіки підприємства (фірми)
У290-2 Управління підприємством. Планування
С55.37 Теорії організації. Наукове управління суспільством
Х9(4Укр)303 Господарче, економічне право України
Ч426.42 Методика викладання економіки
Ч486 Методика викладання учбових предметів у вищих навчальних закладах
Ю959.18 Соціально-психологічні проблеми управління
УДК-Теми: 005 Управління. Менеджмент
005.1 Теорія управління

005.2 Управлінські фактори. Механізми. Заходи
005.3 Управлінська діяльність
005.4 Процеси в управлінні
005.5 Адміністративне управління. Керівництво
005.7 Організаційний менеджмент (ОМ)
005.8 Управління проектами
005.9 Сфери діяльності керівництва
336.228.3 Податковий менеджмент
339.5 Зовнiшня торгiвля. Мiжнародна торгiвля
339.54 Зовнішньоторговельна політика
339.543 Митна політика. Митні системи. Збори, мито. Тарифи
339.56 Зовнішньоторговельні операції та перевезення.
339.9 Мiжнародна економiка взагалi. Мiжнароднi економiчнi зв'язки
339.9.01 Теорія міжнародної економіки
339.9.012 Система, організація міжнародних економічних зв'язків
339.92 Міжнародне економічне співробітництво
631.1 Організація та управління сільським господарством
65 Управлiння пiдприємствами. Органiзацiя виробництва, та засоби зв'язку
65-01 Теорiя управлiння пiдприємствами. Менеджмент
658 Організація виробництва. Менеджмент. Економіка підприємств
658.589.012.32 Інноваційний менеджмент
658.7 Матеріально-технічне забезпечення. Логістика
Бази даних: «Праці викладачів та співробітників ЗНУ»
Факультет менеджменту
«Автореферати дисертацій»
08.00.05 - економіка і менеджмент у галузях та сферах діяльності
08.06.02 - підприємництво, менеджмент та маркетинг
«Краєзнавство»
к65 Економіка Запорізького краю
Електронні ресурси:
Електронна бібліотека. Матеріали для навчального процесу
«Книгозабезпеченність навчальних дисциплін»
Факультет: Менеджменту
Спеціальність: Менеджмент організацій
Користувачу надаються широкі можливості для задоволення його
інформаційних потреб з названої тематики. Враховуючи те, що публікації є
засобом наукової комунікації, БД дозволяє простежити розвиток теорії, практики
та організації діяльності в галузі менеджменту в України та зарубіжних країнах,
дає відомості про напрямки наукових досліджень у цій галузі.
БД дозволяє ефективно використовувати накопичений інформаційний
ресурс з метою підготовки та неперервної освіти фахівців та наукових досліджень
у Запорізькому національному університеті.
Виробник – Наукова бібліотека Запорізького національного університету.
Програмне забезпечення – «УФД/ Бібліотека».

