ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
БАЗА ДАНИХ
«ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ»
(у складі електронного каталогу)
База даних (БД) «ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ» існує у складі
електронного каталогу 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 66 700 записів. Протягом року БД включає більше 3 000
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: Х Держава і право. Юридичні науки
Х0 Теорія держави та права
Х1 Історія правових вчень
Х2 Історія держави і права
Х3 Галузі права
Х7 Система органів юстиції
Х8 Міжнародне право
Х9(4/8) Держава і право окремих країн
Х9(4Укр) Держава та право України
Хв Філософські питання юридичної науки. Методологія юридичної науки
Хр Юридична освіта
Хя73 Держава і право. Юридичні науки. Навчальні посібники для вузів
С55.52 Соціологія права
Ю666.7 Філософія держави та права
Ю947 Юридична психологія. Судова психологія
Ч426 Методика викладання навчальних дисциплін
Ч426.38 Методика викладання держави і права
Ч486 Методика викладання учбових предметів у вищих навчальних закладах
УДК-Теми: 34 Право. Юриспруденцiя

34.07 Зовнішня організація права. Адміністративні органи. Органи
34.08 Персонал правничих інституцій. Чиновники. Офіційні особи
34.096 Окремі процеси. Окремі правові питання та казуси
340 Право в цiлому. Пропедевтика. Методи та допомiжнi правничi
науки
341 Мiжнародне право
342 Державне право. Конституцiйне право. Адмiнiстративне право
343 Кримiнальне право. Карнi порушення
344 Особливi види кримiнального права. Вiйськове, вiйськово-морське,
вiйськово-повiтряне право
346 Господарське право. Правовi основи державного регулювання
економiкою
347 Цивiльне право. Судовий устрiй
349.2 Трудове право
349.3 Право соцiального забезпечення
349.4 Земельне право. Право планування населенних пунктiв
349.6 Правовi проблеми охорони навколишнього середовища
349.7 Атомне право
35 Державно-адмiнiстративне управлiння. Вiйськова справа
35.07 Адміністративні органи та установи
35.08 Персонал органів. Чиновники. Посадові особи. Державні органи:
теорія, організація. Бюрократичний апарат в цілому
Бази даних:
«Краєзнавство»
к67 Державна влада та управління в краї
«Праці викладачів та співробітників ЗНУ»
Юридичний факультет
«Праці студентів ЗНУ»
Право
«Автореферати дисертацій»
12.00.01/13 – Юридичні науки
Електронні ресурси:
Електронна бібліотека. Матеріали для навчального процесу
«Книгозабезпеченність навчальних дисциплін»
Факультет: Юридичний
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 права та юридичних наук 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”.

