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ВСТУП 

 

Система управління базами даних (СУБД) MySQL є вільно 

розповсюджуваною реляційною СУБД, розробку та підтримку якої 

здійснює корпорація Oracle. Від самого початку MySQL розроблялася 

шведською компанією MySQL AB, яка потім була придбана компанією 

Sun Microsystems, яка, в свою чергу, згодом була поглинена Oracle. 

СУБД MySQL розповсюджується як під ліцензією вільного 

програмного забезпечення GNU General Public Licence (GPL), так і під 

власною комерційною ліцензією. За умовами GPL, програмне 

забезпечення, що використовує бібліотеки MySQL, також повинне 

розповсюджуватися за ліцензією GPL. Для випадків, коли розробники 

не бажають відкривати вихідний код свого програмного забезпечення, 

передбачена комерційна ліцензія. Перевагою комерційної ліцензії є 

якісна сервісна підтримка. У противагу політиці ліцензування MySQL 

компанією Oracle та для забезпечення вільного статусу СУБД, було 

створено відгалуження від MySQL, яке отримало назву MariaDB. Ця 

СУБД підтримує високу сумісність з MySQL, забезпечуючи точну 

відповідність інтерфейсу програмування, так званого API (Application 

Programming Interface), та команд MySQL. 

СУБД MySQL є чудовим рішенням для малих, середніх, та 

інколи навіть великих програмних систем. Також MySQL є складовою 

частиною стеків розробки веб-застосувань WAMP (Windows, Apache, 

MySQL, PHP/Perl/Python) та LAMP (Linux, Apache, MySQL, 

PHP/Perl/Python). Дана СУБД включена до складу багатьох готових 

збірок серверів, призначених для розробки веб-застосувань, таких як 

XAMPP (який пропонується використовувати у даному лабораторному 

практикумі), OpenServer, Denwer тощо. Однак останнім часом, саме 

через підтримку відкритості, розробники збірок серверів та хостинг 

провайдери все частіше включають MariaDB у WAMP та LAMP стеки. 

Зазвичай MySQL застосовується у ролі сервера, до якого 

звертаються локальні або віддалені клієнти. Проте дистрибутив 

містить і бібліотеку, що забезпечує розгортання внутрішнього сервера 

для автономних застосувань. У даному лабораторному практикумі 

розглядається знайомство з основними можливостями MySQL у ролі 

клієнт-серверної СУБД. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1. СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ 

ЗАСОБАМИ МОВИ SQL 

 

Мета роботи: навчитися створювати та зв’язувати таблиці бази 

даних з використанням СУБД MySQL. 

 

Хід роботи 

 

1. Встановити MySQL 

Для спрощення установки та подальшого використання системи 

управління базами даних (СУБД) MySQL рекомендується встановити 

один з вільно розповсюджуваних WAMP (Windows, Apache, MySQL, 

PHP) або LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) серверів, наприклад 

OpenServer або XAMPP. В подальших прикладах виконання 

лабораторних робіт буде використовуватися сервер XAMPP. 

Після того, як сервер XAMPP буде встановлено, необхідно 

запустити панель управління компонентами серверу, запустити MySQL 

та відкрити командний рядок сервера (рисунок 1.1). 

 

 
Рисунок 1.1 – Панель управління сервером XAMPP 

 

2. Підключитися до MySQL та створити базу даних 

У командному рядку сервера MySQL необхідно ввести команду: 

mysql -u root -p 
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Після цього необхідно ввести пароль (рисунок 1.2). Зазвичай 

пароль користувача root є порожнім, тому можна просто натиснути 

Enter. 

 

 
Рисунок 1.2 – Підключення до MySQL 

 

Для того, щоб відключитися від MySQL необхідно використати 

команду exit. 

Основними командами, які будуть використовуватися час від 

часу при роботі з MySQL є наступні: 

1) USE database – вибрати базу даних (БД) для подальшої 

роботи; 

2) SHOW DATABASES – отримати перелік баз даних; 

3) SHOW TABLES – отримати перелік таблиць для обраної БД; 

4) SHOW COLUMNS FROM table – отримати інформацію про 

таблицю; 

5) SHOW INDEX FROM table – отримати інформацію про 

індекси, визначені для таблиці. 

Створення бази даних виконується за допомогою команди: 

 

CREATE DATABASE supply; 

 

Виконання даної команди дозволить створити базу даних, 

робота з якою буде розглядатися у лабораторному практикумі. 

Перевірити створення бази даних можна за допомогою команди SHOW 

DATABASES. 

 

3. Створити таблиці бази даних та зв’язати їх 

Для вивчення особливостей роботи з СУБД MySQL буде 

розглядатися база даних деякого підприємства, що придбає товари у 

різних постачальників. Придбання товарів виконується партіями та 

оформляється у вигляді договорів на поставку. Кожний договір має 
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унікальний номер та укладається лише з одним постачальником. У 

документах по кожному договору вказується назва, розмір поставленої 

партії та ціна (у грн.). 

Створення таблиць виконується за допомогою оператора 

CREATE TABLE. Таким чином, для бази даних, що розглядається, 

необхідно створити наступні таблиці: 

 

 

 
 

Перевірити створені таблиці у базі даних supply (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Створені таблиці у базі даних 

 

4. Модифікація структури таблиць 

Змінити структуру існуючої таблиці можна за допомогою 

оператора ALTER TABLE. Припустимо, що необхідно створити ще 

одну таблицю у базі даних supply, яка буде призначена для збереження 

даних про факти виконання поставок за договорами (рисунок 1.4). 

 

 
 

 
Рисунок 1.4 – Перевірка наявності створеної таблиці 

 

Для того, щоб зв’язати створену таблицю contract_delivered з 

таблицею contract необхідно застосувати команду ALTER TABLE 

(рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Виконання команди ALTER TABLE 

 

5. Видалення таблиць 

Видалити таблицю можна за допомогою оператора DROP 

TABLE. Оскільки створена таблиця contract_delivered не буде 

використовуватися у подальшій роботі, її можна видалити за 

допомогою даної команди (рисунок 1.6). 

 

 
Рисунок 1.6 – Перевірка результатів видалення таблиці 

 

6. Оформити звіт з лабораторної роботи 

У звіт включити основні етапи виконання лабораторної роботи 

та знімки екрану, що їх демонструють. 

 

7. Питання для самоконтролю 

1. Як отримати доступ до командного рядка сервера MySQL? 

2. Як встановити з’єднання з сервером MySQL, використовуючи 

ім’я та пароль певного користувача? 

3. Назвіть основні команди адміністрування сервера БД MySQL 

та їх призначення. 

4. За допомогою якої команди створюється база даних? Як 

можна перевірити створення БД? 

5. За допомогою яких операторів мови SQL виконується 

створення та зв’язування таблиць? 

6. За допомогою якого оператора мови SQL виконується 

модифікація структури таблиці? 

7. За допомогою якого оператора мови SQL виконується 

видалення таблиці з бази даних? 
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8. Яким чином можна перевірити наявність або відсутність 

створених або видалених таблиць відповідно? 

9. Яким чином можна задати ім’я зовнішнього ключа під час 

зв’язування таблиць? 

10. Які недоліки містить розглянута структура БД? Як їх 

усунути? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2. МАНІПУЛЮВАННЯ ДАНИМИ 

ЗАСОБАМИ МОВИ SQL: ДОДАВАННЯ, ОНОВЛЕННЯ ТА 

ВИДАЛЕННЯ ДАНИХ 

 

Мета роботи: навчитися використовувати оператори мови SQL, 

призначені для додавання, оновлення та видалення даних, на прикладі 

СУБД MySQL. 

 

Хід роботи 

 

1. Додавання даних до створеної бази даних 

Для додавання даних використовується оператор INSERT. 

Наступні команди дозволяють заповнити дані про 

постачальників у створеній базі даних: 

 

 
 

Перевірити записи, створені у таблиці supplier (рисунок 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 – Записи, створені у таблиці supplier 

 

Наступні команди дозволяють заповнити дані про 

постачальників-фізичних осіб у створеній базі даних: 
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Перевірити записи, створені у таблиці supplier_person 

(рисунок 2.2). 

 

 
Рисунок 2.2 – Записи, створені у таблиці supplier_person 

 

Наступні команди дозволяють заповнити дані про 

постачальників-юридичних осіб у створеній базі даних: 

 

 
 

Перевірити записи, створені у таблиці supplier_org (рисунок 2.3). 

 

 
Рисунок 2.3 – Записи, створені у таблиці supplier_org 
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Наступні команди дозволяють заповнити дані про укладені 

договори у створеній базі даних: 

 

 
 

Перевірити записи, створені у таблиці contract (рисунок 2.4). 

 

 
Рисунок 2.4 – Записи, створені у таблиці contract 

 

Наступні команди дозволяють заповнити дані про поставлені 

товари у створеній базі даних: 

 



 

14 

 

 
 

Перевірити записи, створені у таблиці supplied (рисунок 2.5). 

 
Рисунок 2.5 – Записи, створені у таблиці supplied 
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2. Оновлення даних у базі даних 

Оновлення даних (зміна значень полів у існуючих записах) у БД 

виконується за допомогою оператора UPDATE. 

Наприклад, якщо необхідно зменшити вартість принтеру який 

був поставлений за договором з номером 4, на 5%, команда буде 

наступною (рисунок 2.6): 

 

 
 

 
Рисунок 2.6 – Результати виконання запиту UPDATE 

 

3. Видалення даних з бази даних 

Для видалення даних з таблиць бази даних застосовується 

оператор DELETE. 

Наприклад, для видалення поставлених товарів, які 

відповідають договору з номером 5, необхідно виконати наступну 

команду (Рисунок 2.7): 

 

 
 

 
Рисунок 2.7 – Результати виконання запиту DELETE 
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Відновіть видалені записи за допомогою команд INSERT. 

 

4. Оформити звіт з лабораторної роботи 

У звіт включити основні етапи виконання лабораторної роботи 

та знімки екрану, що їх демонструють. 

 

5. Питання для самоконтролю 

1. Наведіть структуру та приклади використання команди 

INSERT. 

2. Наведіть структуру та приклади використання команди 

UPDATE. 

3. Наведіть структуру та приклади використання команди 

DELETE. 

4. Яким чином можна оновити усі записи у таблиці БД? 

5. Яким чином можна видалити усі записи з таблиці БД? 

6. Яким чином можна видалити останні 20 укладених договорів? 

7. Яким чином можна збільшити ціну на 15% для 5 

найдешевших товарів, які були поставлені за певним договором? 

8. Якою повинна бути структура команди INSERT для того, щоб 

нові записи з дублюючим ключем відкидалися без генерації помилки? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3. МАНІПУЛЮВАННЯ ДАНИМИ 

ЗАСОБАМИ МОВИ SQL: ЗАПИТИ SELECT ТА ЇХ ОСНОВНІ 

ОСОБЛИВОСТІ 

 

Мета роботи: навчитися використовувати оператор SELECT 

мови SQL, призначений для вибірки даних, на прикладі СУБД MySQL. 

 

Хід роботи 

 

1. Створити та виконати запити SQL SELECT 

Запит 1 

Сформувати список товарів, поставлених постачальником 1 

(Петров П. П.) за договором 1 (рисунок 3.1). 

 

 
 

 
Рисунок 3.1 – Результат виконання запиту 1 

 

Запит 2 

Сформувати список товарів, які були поставлені постачальником 

1 (Петров П. П.) у період з 2018-09-05 по 2018-09-12 (рисунок 3.2). 

 

 
 

 
Рисунок 3.2 – Результат виконання запиту 2 
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Запит 3 

Сформувати список товарів, які були поставлені у 9 місяці 2018 

року з виводом назви постачальника та дати поставки (рисунок 3.3). 

 

 
 

 
Рисунок 3.3 – Результат виконання запиту 3 

 

Запит 4 

Сформувати список договорів (номер, дата, назва) та загальну 

суму за кожним договором (розмір партії помножити на ціну за 

одиницю та просумувати за договором). Список повинен бути 

відсортований за зростанням номерів договорів (рисунок 3.4). 

 

 
 

 
Рисунок 3.4 – Результат виконання запиту 4 
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Запит 5 

Сформувати список договорів (номер, дата, назва) та загальну 

суму за кожним договором (розмір партії помножити на ціну за 

одиницю та просумувати за договором). Список повинен бути 

відсортований за зростанням загальних сум за кожним договором. 

Після цього на список повинна бути накладена умова фільтрації, яка 

полягає у виключенні з результату запиту записів, для яких номер 

договору менший 4 (рисунок 3.5). 

 

 
 

 
Рисунок 3.5 – Результат виконання запиту 5 

 

Запит 6 

Вивести інформацію про найбільшу за розміром партію товару в 

усіх договорах із зазначенням постачальника, а також номера та дати 

договору (рисунок 3.6). 

 

 
 

 
Рисунок 3.6 – Результат виконання запиту 6 
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Запит 7 

Сформувати список постачальників (назва та код), з якими не 

було укладено жодного договору (рисунок 3.7). 

 

 
 

 
Рисунок 3.7 – Результат виконання запиту 7 

 

Запит 8 

Сформувати список назв поставлених товарів із зазначенням 

середньої ціни поставки за одиницю (незалежно від постачальника) 

(рисунок 3.8). 

 

 
 

 
Рисунок 3.8 – Результат виконання запиту 8 

 

Запит 9 

Сформувати список товарів (назва, кількість та ціна, 

постачальник), для яких ціна за одиницю більше середньої 

(рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Результат виконання запиту 9 

 

Запит 10 

Вивести інформацію про п’ять найдорожчих товарів (назва, ціна 

за одиницю, постачальник) (рисунок 3.10). 

 

 
 

 
Рисунок 3.10 – Результат виконання запиту 10 

 

Запит 11 

Сформувати список постачальників із зазначенням коду, адреси 

та даних постачальника. При формуванні даних постачальника для 

фізичних осіб вивести прізвище та ініціали, а для юридичних осіб – 

назву (рисунок 3.11). 

 

 
 

 
Рисунок 3.11 – Результат виконання запиту 11 
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Запит 12 

Сформувати список договорів (із зазначенням номеру, дати 

постачання та даних про постачальника), загальну кількість 

поставлених товарів та загальну суму за кожним договором. При 

формуванні даних постачальника для фізичних осіб вивести прізвище 

та ініціали, а для юридичних осіб – назву. В результат повинні бути 

включені тільки ті договори, на основі яких товари дійсно 

поставлялись (тобто в результат запиту не повинні потрапити так звані 

«пусті» договори) (рисунок 3.12). 

 

 
 

 
Рисунок 3.12 – Результат виконання запиту 12 

 

Запит 13 

Сформувати список товарів (із зазначенням номеру договору та 

дати постачання), поставлених постачальниками 1 (Петров П. П.) та 2 

(«Інтерфрут») (рисунок 3.13). 
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Рисунок 3.13 – Результат виконання запиту 13 

 

Запит 14 

Сформувати номенклатуру товарів (тобто список назв товарів), 

які поставлялись тільки постачальником 1 (Петров П. П.), або тільки 

постачальником 2 («Інтерфрут»), або і постачальником 1, і 

постачальником 2 (рисунок 3.14). 
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Рисунок 3.14 – Результат виконання запиту 14 

 

Запит 15 

Сформувати список товарів, який повинен відображати частоту 

поставок. У список включити тільки товари, які поставлялись більше 

одного разу. Список повинен бути відсортований за зменшенням 

частоти поставок (рисунок 3.15). 

 

 
 

 
Рисунок 3.15 – Результат виконання запиту 15 

 

Запит 16 

Сформувати дані про кількісну динаміку поставок товарів 

протягом 2018 року. Дані повинні бути агреговані за місяцями та 

представлені у вигляді таблиці, рядками якої є назви товарів, а 

стовпчиками – номера місяців 2018 року. На перетині рядка і 

стовпчика повинна відображатися кількість даного товару, 

поставленого у даному місяці (рисунок 3.16). 
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Рисунок 3.16 – Результат виконання запиту 16 

 

Запит 17 

Сформувати список поставлених товарів. Для кожного товару у 

цьому списку повинні бути вказані наступні дані: номер договору, 

назва товару, кількість одиниць, ціна за одиницю, дата поставки, назва 

місяця та номер року (рисунок 3.17). 
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Рисунок 3.17 – Результат виконання запиту 17 

 

2. Оформити звіт з лабораторної роботи 

У звіт включити основні етапи виконання лабораторної роботи 

та знімки екрану, що їх демонструють. 

 

3. Питання для самоконтролю 

1. Який оператор мови SQL використовується для вибору даних 

з однієї або декількох таблиць? 

2. Навести загальну структуру оператора SELECT. 

3. Як можна записати SQL SELECT запит, якщо необхідно 

вивести усі стовпці таблиці? 

4. Яка конструкція використовується для вибору записів, що 

задовольняють критеріям пошуку? 

5. Яке ключове слово використовується для виключення 

повторень? 

6. Яка конструкція використовується для сортування значень за 

одним або кількома стовпцями? 

7. Яким чином реалізується зворотний порядок сортування? 

8. За допомогою якого ключового слова виконується обмеження 

вибірки? 

9. За допомогою якої конструкції виконується групування 

рядків, що вилучаються? 

10. Назвати функції агрегації, їх призначення та основні 

особливості. 

11. Яким чином стовпцю можна призначити нове ім’я? 

12. Назвіть призначення та відмінність ключового слова 

HAVING від WHERE? 

13. Назвати основні арифметичні, логічні та оператори 

порівняння, їх призначення та приклади використання. 
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14. Призначення функції MONTH та приклади її використання. 

15. Призначення функції YEAR та приклади її використання. 

16. Призначення функції IFNULL та приклади її використання. 

17. Призначення функції CONCAT та приклади її використання. 

18. Призначення функції RTRIM та приклади її використання. 

19. Призначення функції SUBSTRING та приклади її 

використання. 

20. Призначення функції IF та приклади її використання. 

21. Який оператор використовується для об’єднання результатів 

двох запитів. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4. СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНЬ 

 

Мета роботи: навчитися створювати та застосовувати 

представлення (view) у базі даних на прикладі СУБД MySQL. 

 

Хід роботи 

 

1. Створити представлення, що дозволяє при перегляді 

списку договорів бачити назву постачальника 

Створення представлень здійснюється за допомогою оператора 

CREATE VIEW. Таким чином, створити представлення, яке дозволить 

переглядати список договорів із зазначенням назви постачальника, 

можна на основі наступного запиту (рисунок 4.1). 

 

 
 

 
Рисунок 4.1 – Результат виконання представлення, що дозволяє при 

перегляді списку договорів бачити назву постачальника 

 

Результат такого запиту має певний недолік – дані 

постачальників – юридичних та фізичних осіб знаходяться у різних 

стовпцях, а також присутні значення NULL. Цей недолік можна 

виправити за допомогою наступного запиту (рисунок 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Результат роботи модифікованого запиту 

 

Тепер можна створити дане представлення з назвою 

contract_supplier за допомогою відповідної команди мови SQL 

(рисунок 4.3). 

 

 
Рисунок 4.3 – Результат виконання модифікованого представлення 

 

2. Створити представлення, що дозволяє користувачу 

працювати з обмеженими даними про постачальників 

Припустимо, що для певних користувачів повинна бути 

доступна не уся загальна інформація про постачальників (збережена у 

таблиці supplier), а лише інформація про код та адресу постачальника. 

При цьому користувач повинен мати можливість бачити дані 

постачальника як суб’єкта підприємницької діяльності (для юридичних 

осіб – назва, для фізичних – прізвище, ім’я, по батькові) (рисунок 4.4). 
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Рисунок 4.4 – Результат роботи представлення, що дозволяє 

користувачу працювати з обмеженими даними про постачальників 

 

В разі виникнення необхідності, видалити представлення можна 

за допомогою оператора DROP VIEW. 

 

3. Оформити звіт з лабораторної роботи 

У звіт включити основні етапи виконання лабораторної роботи 

та знімки екрану, що їх демонструють. 

 

4. Питання для самоконтролю 

1. Що таке представлення? 

2. Назвати переваги та недоліки представлень. 

3. Який оператор мови SQL використовується для створення 

представлень? 

4. Який оператор мови SQL використовується для видалення 

представлень? 

5. Яким чином можна перевірити наявність представлення у базі 

даних? 

6. Як вказати список стовпців при створенні представлення? 

7. Що таке вертикальне представлення? 

8. Що таке горизонтальне представлення? 
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