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СТЕФАНЧИШЕНА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки 
 

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ОПИСІВ  
(НА ПРИКЛАДІ ДОВІДКОВИХ ВИДАНЬ ЗАХИЩЕНИХ 

ДИСЕРТАЦІЙ З ЮРИДИЧНИХ НАУК) 

 
Невід’ємним елементом будь-якого наукового дослідження є аналіз 

стану розробленості обраної ученим теми. І тут у нагоді стають покаж-
чики, довідники, які містять інформацію щодо захищених дисертацій-
них робіт. Метою публікації є аналіз структури бібліографічних описів, 
які містяться у довідниках захищених в Україні дисертацій з юридич-
них наук. 

Першими книжковими виданнями з упорядкування інформації про 
захищені в Україні дисертації з юридичних наук є серія «Бібліографічні 
довідники» (2007), укладена науковцями львівської школи права, 
представленої Львівським державним університетом внутрішніх справ. 
В одинадцяти випусках було зібрано та систематизовано інформацію 
про захист дисертацій у 1991–2006 рр. з усіх дванадцяти юридичних 
спеціальностей. У 2009 році опубліковану у 2007 році інформацію було 
об’єднано у єдиний масив, доповнено відомостями про захист дисерта-
цій у 2007 по 2008 рр. і надруковано у форматі довідника [1], який у 
2011 році був перевиданий з відповідними доповненнями [2].  
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Заслуговують на увагу методичні посібники «Бібліографічний дові-
дник авторефератів дисертацій з теорії держави і права (1992–2009 рр.)», 
виданий у 2010 році [3], та «Бібліографічний довідник авторефератів 
дисертацій з конституційного права (1992–2011 рр.)», виданий у 
2012 році, укладені київськими науковцями [4]. 

Починаючи з 2012 року, науковці одеської школи права, представ-
леної Національним університетом «Одеська юридична академія», та 
київської школи права, представленої Київським національним універ-
ситетом ім. Тараса Шевченка, упорядкували декілька видань, що міс-
тять інформацію про захищені в Україні з 1991 дисертації за спеціальні-
стю 12.00.05 [5], 12.00.06 [6], 12.00.09 [7], 12.00.11 [8], а також з військового 
права [9], з міжнародного приватного права [10], закордонних наукових 
досліджень з міжнародного приватного права [11]. 

Щодо змісту бібліографічних описів, включених у вищеназвані до-
відники, то вони містять: прізвище, ім’я по батькові; назву дисертації; 
назву спеціальності; назву установи, у якій відбувався захист дисер-
тації; назву міста; рік захисту; кількісні показники автореферату. 
Лише «Довідник захищених дисертацій з міжнародного приватного 
права в Україні (1991–2012 рр.)» [10], містить інформацію про наукових 
керівників (консультантів) та офіційних опонентів. Жоден з довідни-
ків не містить відомостей про спеціалізовану вчену раду, де відбував-
ся захист дисертації. Аналіз структури цих довідників на предмет 
змісту допоміжних покажчиків показує, що їх формують за наступни-
ми критеріями: алфавітним – іменні покажчики прізвищ авторів 
авторефератів; змістовним – предметні покажчики; темпоральним –
хронологічні покажчики.  

Важливим питанням бібліографічного відображення інформації є 
наповнення бібліографічного опису. Будь-який бібліографічний опис 
складається з елементів, тобто мінімальних структурних одиниць, які 
відображають певну інформацію. Бібліографічні елементи в описі 
можуть бути обов’язковими та необов’язковими (факультативними).  
З точки зору бібліографування, наведені у довідниках захищених 
дисертацій бібліографічні описи є певною мірою неповні. Так, бібліог-
рафічні описи містять лише обов’язкові елементи. Факультативні 
елементи, до яких відноситься додаткова інформацію про документ, 
зокрема, про наукових керівників (консультантів), офіційних опонен-
тів, про спеціалізовану вчену раду, де відбувався захист дисертації, 
лишилися поза увагою укладачів.  

З метою найповнішого відображення відомостей доречним є розши-
рення елементного складу бібліографічного опису. Так, включення у 
бібліографічний опис вказаних факультативних елементів не тільки 
надасть таким виданням більш комплексного характеру, а й сприятиме 
виявленню прихованої інформації, наприклад, про розвиток наукових 
шкіл, рейтинговість наукових центрів та вищих навчальних закладів, 
на базі яких функціонують спеціалізовані вчені ради по захисту дисер-
тацій, результативність діяльності таких рад тощо. Повне уявлення про 
осіб, які будь-яким чином причетні до певної дисертації (наукове керів-



468 

ництво, наукове консультування, опонування), можуть свідчити про 
авторитетність того чи іншого науковця.  

Включення у бібліографічний опис факультативних елементів на-
дасть змогу, у свою чергу, розширити науково-довідковий апарат, 
представлений допоміжними покажчиками, не обмежуючись лише 
іменними, предметними та хронологічними покажчиками. Так, 
можна сформувати іменний покажчик наукових керівників (консуль-
тантів), іменний покажчик опонентів, покажчик спеціалізованих 
вчених рад та ін.  

Високим професіоналізмом зі складання бібліографічного опису із 
нестандартними, факультативними елементами володіють бібліогра-
фи. Тому при формуванні робочої групи науковців, які укладатимуть у 
майбутньому довідники, методичні посібники, що містять аналіз 
захищених дисертаційних робіт, доречним було б залучати фахівців-
бібліографів, що сприятиме найповнішому розкриттю інформації. 
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НОВІТСЬКА ІРИНА ВАДИМІВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
бібліограф другої категорії наукової бібліотеки 

 

РОЛЬ БІБЛІОТЕК У ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ 

 
Зміни, що відбуваються в соціальному середовищі сучасної держави, 

зокрема у сфері читацьких інтересів, активне впровадження сучасних 
інформаційних технологій, обумовили трансформацію ключових 
соціальних функцій бібліотек у глобальному інформаційно-освітньому 
просторі. Останніми роками, на жаль, поширюються погляди на бібліо-
теку як анахронічний інститут. Але, «недооцінка розуміння бібліотеки 
як базового елементу культурної, наукової, освітньої, інформаційної 
інфраструктури держави, та ролі бібліотек у суспільних перетвореннях 
та забезпеченні прав і свобод людини, як зазначається у Стратегії 
розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни 
бібліотек для забезпечення сталого розвитку України», призводить до 
неефективної реалізації їх потенціалу як соціальних інституцій» [1].  

У новій інформаційно-комунікативній реальності бібліотека, разом з 
державними, комерційними, громадськими організаціями та устано-
вами різних міністерств і відомств, має активніше долучатися до вирі-
шення гострих соціальних проблем, до яких належить і булінг. Проти-
дія нетерпимості, агресії, дискримінації, психологічному та фізичному 


