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Вища юридична освіта в Україні і в усьому світі відіграє важливу роль. 

У більшості навчальних закладів, де працює висококваліфікований науково-

педагогічний персонал, забезпечуються надання фахової освіти, а також 

безперервний процес спеціалізованого теоретичного та практичного 

навчання та проводиться підготовка компетентних спеціалістів у галузі 

права. У цьому беруть участь і різні бібліотечно-інформаційні служби, які, 

власне, й сприяють поєднанню освітнього процесу з науково-практичною, 

інформаційно-пошуковою діяльністю .  

Зрозуміло, що процес навчання у юридичному ВНЗ передбачає 

передусім засвоєння фахових знань, а також виховання особистості на 

демократичних, гуманних цінностях, серед яких важливе місце посідають 

правові норми та ідеали, формування світогляду майбутніх громадян, а також 

закладаються основи правової культури та правової поведінки. 
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Університетські бібліотеки юридичних ВНЗ одним із своїх завдань 

бачать інформаційне забезпечення, пропагування правової освіти. З огляду на 

це їх можна назвати осередком акумуляційного надання правових знань, 

правової інформації, правової культури. Саме тому працівники бібліотек 

мають ознайомлювати студентів із правовими фондами, навчати 

орієнтуватися в безлічі законів, матеріалах юридичної практики. 

Пам’ятаючи про значення джерел правової інформації в проведенні 

наукових досліджень, забезпеченні належного рівня освіти, а також те, що 

ними можна скористатися у будь-який час, бібліотека робить усе можливе, 

щоб доступ до наукових фондів, видань правової тематики отримали всі 

категорії читачів, до того ж оперативно. 

На прикладі наукової бібліотеки Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого можна відстежити, яким чином 

задовольняються інформаційні потреби користувачів у галузі права за 

допомогою правових журналів, офіційних збірників актів законодавства та 

коментарів до них, які складають основу мобільного фонду наукової 

бібліотеки.  

На сьогоднішній день бібліотечні фонди періодичних видань 

університету налічують майже 48 000 найменувань журналів за різними 

напрямами права, історії, філософії права, економіки, політики, психології, 

соціології права, історії держави і права та ін. Йдеться про такі видання, як: 

«Право України», «Юридичний журнал», «Юридична Україна», 

«Підприємництво, господарство і право», «Социс», «Сравнительное 

конституционное обозрение», «Юрист України», «Економіка та право», 

«Право та інновації» та інші, які містять матеріали судової практики, 

нормативно-правові акти, науково-практичні статті тощо. Наочна інформація 

про фонди періодичних видань представлена на веб-сайті бібліотеки в 

електронному ресурсі «Фонди наукової бібліотеки НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого. Періодичні видання (1812–2014 рр.)». Він включає анотований 

бібліографічний опис журналів та газет, що зберігаються у науковій 



бібліотеці, представлення колекцій періодичних видань із проблем 

правознавства та суміжних галузей знань. 

Усі зацікавлені читачі, і це головне, мають безперешкодний доступ до 

правових журналів, у тому числі й рідкісних. Наведемо прилад. Зібрання 

правових періодичних видань XIX – початку XX ст. включає 200 

найменувань правових журналів, газет, у тому числі іноземними мовами, це, 

насамперед, «Вестник права» (1899–1906, 1914–1916 pp.), «Юридические 

записки» (1859–1914 pp.), «Юридический журнал» (1860–1861 pp.), 

«Судебный журнал» (1869–1867 pp.), «Судебное обозрение» (1904–1905 pp.). 

Усі вони затребувані. 

Більш того, задля надання доступу більшому колу користувачів до 

правових джерел інформації як альтернатива створюються електронні 

ресурси. Усе частіше на сторінках спеціальної літератури і в Інтернеті 

ведуться дискусії щодо проблем і досвіду переведення фондів періодичних 

видань у електронну форму. Для НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

електронний журнал – вирішення багатьох проблем, пов’язаних із 

необхідністю швидкої доставки і доступності наукової галузевої інформації. 

Саме для цього розроблена електронна колекція журналів і газет 

eLEGALIUM як відкритий архів отримання правової інформації про рідкісні 

фонди, у тому числі й дистанційно.  

Зокрема, на сайті бібліотеки університету користувачі можуть 

ознайомитися не лише з повним переліком передплачених періодичних 

видань, які надходять, а й отримати доступ до електронних версій журналів, 

як українських, так і міжнародних баз даних (МЕГА-НаУ, polpred.com, 

eLIBRARY.RU).  

Специфіка науково-освітньої діяльності в нашому виші передбачає 

постійне звернення читачів до джерел нормативно-правової інформації.  

Бібліотека як учасник корпоративних проектів «Електронний зведений 

каталог періодичних видань, що надійшли до провідних бібліотек 

м. Харкова» (Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка) 



та «Єдина картка читача бібліотек ВНЗ Харкова», допомагає користувачам 

отримати достовірну інформацію про правові фонди та скористатися ними на 

умовах взаємообслуговування, що дає змогу більш детально ознайомитися з 

правовими журналами не лише нашого вишу, а й періодичними виданнями, 

що надходять до провідних бібліотек м. Харкова. 
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правовыми журналами. 
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