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университет «Одесская юридическая академия». Указатель дает воз-
можность проанализировать научный потенциал университета, отсле-
дить яркие страницы учебно-воспитательной работы, творческие за-
мыслы и спортивные достижения коллектива, становление и развитие 
учебных центров, филиалов и других структурных подразделений уни-
верситета. Проведенная работа показывает динамику роста научного и 
творческого потенциала ученых университета находящихся на передо-
вых рубежах изучения теории и практики юридического образования 
Украины. 

Как итог отметим, что исследование самих библиографических ука-
зателей дает возможность раскрытие деятельности научных школ, в 
частности, в южном регионе Украины, различия тематических направ-
лений научного поиска, который проводится в отечественной юрис-
пруденции.  

Таким образом, создание библиографической пособий, дает возмож-
ность не только сохранить правовое наследие для дальнейших исследова-
ний, но и проанализировать труды ученых, определяя взаимосвязи и вза-
имовлияния научных исследований, выявить последователей научного 
направления, отображает уникальный вклад каждой научной школы в 
развитие юридической науки, способствует преемственности поколений 
научно-исследовательских и педагогических кадров. 

Следовательно, издания библиографий по юридическим наукам, 
персональных и биобиблиографических указателей, посвященных уче-
ным Украины, отображают уровень научного потенциала наших иссле-
дований, пропагандируют их достижения, обеспечивая сохранность 
правового наследия одесской школы права, отображая современную 
историю внося большой вклад в развитие юридической науки, универ-
ситета, факультетов и кафедр.  

КУЗЬМІН Е. Е. 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
бібліограф Наукової бібліотеки 

ДЕЯКІ РОЗДУМИ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ 
ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕПОЗИТАРІЮ 

Глобальна дискусія, яка, фактично, була розпочата статтею 
М. O. Подрезової та O. В. Суровцевої про «Місце бібліотек вищих на-
вчальних закладів півдня України в інформаційній підтримці учбового і 
наукового процесів» [4, с. 208-216] спонукала автора висловити свої вла-
сні думки щодо ролі вузівської бібліотеки у сучасному інформаційному 
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просторі, адже науково-технічний прогрес, розвиток цивілізації, побудо-
ва інформаційного суспільства, зокрема, зростання у ньому ролі інфор-
мації та знань, а також домінування інформаційних технологій у суспі-
льних відносинах [3, с. 628-629] безперечно обумовили необхідність пе-
реосмислення місця вузівської бібліотеки у відповідних процесах. 

За таких умов, вельми слушною вважається думка Т. Ю. Іванійчук 
про те, що «…бібліотеки, які завжди виконували роль лоцмана у інфо-
рмаційному морі, повинні швидко реагувати на виклики часу і якомога 
оперативніше проходити стадію модернізації своєї діяльності, трансфо-
рмуватися у більш потужні системи з новими ознаками та функція-
ми…» [2, с. 109]. Дійсно, відповідаючи на «виклики часу», класичні 
традиційні бібліотеки поступово почали реалізовувати нові «модерні» 
функції [2, с. 109]. Однією з них, безумовно, є створення електронних 
архівів – репозитаріїв, які, у свою чергу, є елементом більш масштаб-
ного «проекту» під назвою «електронна бібліотека». Так, підтримуючи 
політику відкритого доступу, наказом ректора НУ «ОЮА» від 
06.07.2015 р. № 2523-3 «Про створення інституційного репозитарію 
Національного університету «Одеська юридична академія» було ство-
рено інституційний репозитарій Національного університету «Одеська 
юридична академія» [5], який являє собою архів електронних версій 
наукових публікацій та навчально-методичних розробок науковців, 
викладачів та аспірантів університету [5]. 

Разом з цим, надаючи визначення інституційному репозитарію, 
Н. І. Зубченко та О. О. Дремлюга відзначають, що він є «…електронним 
архівом…», який не просто «…накопичує, систематизує та зберігає доку-
менти наукового, освітнього та методичного призначення, створені спів-
робітниками, аспірантами чи студентами Університету шляхом їх архіву-
вання...», а також «…поширює ці матеріали у відкритому доступі засобами 
Інтернет-технологій (курсив наш – Е. К.)…» [1]. 

І це, на нашу думку, є ключовим, з огляду на те, що інституційні 
архіви не лише забезпечують відкритий доступ до наукових публікацій, 
тим самим, надаючи можливість швидкого, зручного, дистанційного, 
безперервного доступу до інформації, запобігаючи при цьому плагіату, 
а також іншим видам недоброчесності у навчання та науці (що, безу-
мовно, є теж вкрай важливим); але, разом з цим, вони, сприяють по-
пуляризації творчих здобутків науковців, що значно прискорює обмін 
науковими ідеями й думками та гарантує можливість участі більш ши-
рокого кола учасників, створюючи при цьому плідні дискусії з актуа-
льних проблемних питань, що, в свою чергу, сприяє прискоренню їх-
нього вирішення, приносячи при цьому користь суспільству. Більш 
того, на нашу думку, сьогодні, інституційні репозитарії можна також 
розглядати як певний засіб концентрації та надійного збереження нау-
кового доробку кожного вченого, який дозволяє не лише зберегти бі-
льшу частину наукових публікацій вченого і передати її наступному 
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поколінню, але й забезпечує більш ефективний пошук та використан-
ня цих наукових праць. 
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