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ВСТУП
Вагомою складовою сучасної бібліотеки стають електронні інформаційні
ресурси. Бібліотека, на додаток до друкованих ресурсів, надає доступ до
електронних інформаційних ресурсів і, що дуже важливо, допомагає
орієнтуватися в них. За умов активного використання Internet, як єдиного
комунікаційного середовища, інформаційні матеріали в цифрових форматах
набувають підвищеного попиту з боку користувачів.
Враховуючи потреби своїх користувачів НБ СНУ ім. В.Даля пропонує
актуальний сьогодні вид бібліографічного видання – вебліографічний покажчик,
що рекомендує користувачам віртуальні ресурси з певних галузей знань, значно
полегшує пошук інформації у мережі Інтернет та доповнює масив отриманої в
бібліотеці інформації з конкретної теми.
Вебліографічний покажчик «Правові Internet–ресурси» познайомить Вас з
кращими Інтернет–ресурсами правової тематики, допоможе вибрати найбільш
значущі і корисні з них і вирішити питання, які Вас цікавлять, як професійні, так і
особисті.
Мета створення даного покажчика – інформувати науковців, викладачів та
студентів університету, вивчаючим юридичні науки про можливості пошуку
інформації з юридичних наук в мережі Інтернет для забезпечення правовою
інформацією, підвищення правової культури та правового виховання.
Матеріал покажчика систематизовано в такі розділи:
САЙТИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ;
ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ ТА ЮРИДИЧНІ
(ПРАВОВІ) ПОРТАЛИ;
● ЮРИДИЧНІ НАУКОВІ РЕСУРСИ НА СТОРІНКАХ ІНТЕРНЕТ (наукові
видання, матеріали юридичних конференцій, наукові публікації, дисертації)
● ЦЕНТРИ ПРАВОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
● БІБЛІОТЕКИ ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ;
● ГРОМАДСЬКІ ПРАВОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ;
● ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ;
● ЮРИДИЧНІ ЗМІ.
● ЮРИДИЧНІ ВНЗ.
В даному покажчику представлені найбільш відомі юридичні (правові)
сайти України, але інформація не є вичерпною. Слід пам'ятати, що веб-адреси
можуть змінюватися, або перестають існувати. Представлені електронні видання
не завжди відповідають друкарським, а деякі з них не мають друкарських
аналогів. Крім того, норми права змінюються та доповнюються з урахуванням
розвитку правових реформ в країні. Тому робота з редагування, розширення
розділів та наповнення їх актуальною інформацією буде продовжуватись.
●
●

Покажчик складений станом на грудень 2014 року.
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1. САЙТИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ

●

Президент України
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

●

Верховна Рада України
САЙТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

●
●

Органи судової влади
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
●

1.5.
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
1.6.
●
●
●
●
●
●

Кабінет міністрів України
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ - ЄДИНИЙ ВЕБ-РЕСУРС ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ
ВЛАДИ УКРАЇНИ
Міністерства
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА
У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Державні комітети та інші центральні органи виконавчої влади, статус яких
прирівнюється до Державного комітету України
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ, ТЕЛЕБАЧЕННЯ
ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
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●
●
●
●
●

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО
КОРДОНУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА
СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ТУРИСТИЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

●
●
●
●
●

Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
УКРАЇНИ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ

●

Рада національної безпеки та оборони України
Сайт Ради національної безпеки і оборони України

1.7.
●
●
●
●
●
●
●

1.8.

1.9.
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Інші центральні органи та установи
ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ ДЕРЖАВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПРАВОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА
ПРОПАГАНДИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДАІ МВС УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ МЕДИЧНОГО ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ
МВС УКРАЇН И
ДЕПАРТАМЕНТ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
ДЕРЖНАГДЯДОХОРОНПРАЦІ
ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇН И
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РАДА ПІДПРИЄМЦІВ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇН И
РАХУНКОВА ПАЛАТА
УКРАВІАТРАНС
ЦЕНТР "УКРЧАСТОТНАГЛЯД"
ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
2. ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПОШУКОВІ СИСТЕМИ
ТА ЮРИДИЧНІ (ПРАВОВІ) ПОРТАЛИ



ЗАКОНОДАВСТВО
http://zakonodavstvo.biz.ua

Бази даних цієї системи формуються кваліфікованими юристами та
адміністраторами за участю фахівців Апарату Верховної Ради України та
Академії правових наук України. ІПС «Законодавство» забезпечить правову
підтримку діяльності будь-якого підприємства, організації, установи; допоможе
оцінити проблему, провести аналітичну роботу і аргументовано відповісти на
поставлене питання. Інформаційно-пошукова система, що включає бази даних:






закони, кодекси, постанови Верховної Ради України, постанови та укази
Президії Верховної Ради України;
укази і розпорядження Президента України;
міжнародні документи (угоди, конвенції, декларації тощо);
декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;
коментарі, судові рішення, дайджести з питань законодавства, аналітичні
статті.


ЛІГА:ЗАКОН

http://www.ligazakon.ua/
Функціональні можливості систем «ЛІГА:ЗАКОН» дозволяють легко і зручно
працювати з найпотужнішими базами даних, що нараховують більше 300 тисяч
документів.
Системи
«ЛІГА:ЗАКОН»
–
найбільш
повне
джерело
систематизованої і достовірної правової інформації із зручними інструментами
для пошуку інформації. Дозволяють швидко знайти і проаналізувати правову
інформацію на будь-який момент часу, оцінити ситуацію і прийняти вірне
рішення. Якість продукту підтверджено стандартами ISO 9001: 2009. Лінійка
інформаційно-правових
систем
«ЛІГА:ЗАКОН»
складається
з
трьох
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інформаційно-правових систем: «ЛЗ Підприємство», «ЛЗ Юрист», «ЛЗ
Бухгалтер», котрі функціонально забезпечують потреби підприємств різних
розмірів і сегментів ринку.


КОНСУЛЬТАНТ

http://zsvo.net/
База даних системи — це сукупність нормативно-правових, розпорядчих
документів центральних органів державної влади України, міжнародних
договорів, коментарів, дайджестів, форм та бланків типових документів тощо.
Щоденно база даних поповнюється 70–100 документами двічі на день. Система
містить вбудований тристоронній українсько-російсько-англійський перекладач,
довідник органів влади України та посадових осіб. В ІПС міститься
термінологічний словник законодавства України (понад 50 тис. термінів), що
актуалізується. Унікальним інформаційним ресурсом системи є база даних
органів влади з історією їх створення, перейменувань та ліквідації.


ІНФОДИСК

http://www.infodisk.com.ua
Консультаційно-правова система надає повне забезпечення правовою,
консультаційно-аналітичною та довідковою інформацією для бухгалтерів,
юристів, менеджерів бізнесу, а також підприємства в цілому. Нове покоління
систем «Інфодиск» містить поряд з усіма традиційними функціями пошуку і
роботи з документами, ряд унікальних інструментів для аналізу правової
інформації, що дозволяють швидко прийняти вірне законодавчо-обґрунтоване
рішення.


МЕГА-НАУ

http://www.nau.kiev.ua
Професійна правова система. Перша комп'ютерна правова система «Нормативні
акти України» була розроблена у вересні 1991 року на замовлення Верховної Ради
України. Були випущені системи НАУ з базами законодавства в перекладах
російською та англійською мовами, з базою судових рішень – МЕГА-НАУ,
МЕГА-Прецедент, НАУ-Експерт. На сьогоднішній день правові системи НАУ
мають заслужену репутацію, як надійний довідковий та аналітичний інструмент
для юристів та інших фахівців, що використовують в роботі законодавство
України - керівників підприємств, бухгалтерів, кадровиків тощо.


БАНКРУТСТВО

http://www.bankrut.gov.ua
Інформаційно-довідкова систем, основним завданням якої є надання інформації
про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство та стан
проходження цих справ. Інформація в базі даних поновлюється щоденно.
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ПРАВО.УКРАЇНА

http://www.legal.com.ua
Інформаційно-пошукова система, головне призначення якої- інтенсивний пошук,
аналіз та обробка правової інформації.


ВСЕУКРАИНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

http://zakoni.com.ua/
Всекраїнський Юридичний Портал – це юридично-економічний інтернет ресурс,
мета якого – безкоштовне надання актуальної юридично-економічної інформації.
Містить базу законів (не повну), кодекси, конституцію, популярні документи,
приклади договорів, документів для звернення до суду, електронні книги та
багато іншого.
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ПОРТАЛ УКРАЇНИ «LEX»
http://ukr-pravo.at.ua
Ресурс, за допомогою якого можна й навчатися, і працювати, і підвищувати рівень
правової грамотності, що дуже важливо в сучасному світі. Він буде корисним як
практикуючим юристам, так і студентам і викладачам вищих юридичних
навчальних закладів. Портал пропонує наступні сервіси та можливості:
безкоштовна електронна юридична бібліотека; законодавство он-лайн; зразки
позовних заяв, а також безліч інших процесуальних юридичних документів.




ProЗАКОН

http://www.pro-zakon.com)
Міжнародний юридичний портал для юристів-професіоналів (в незалежності від
сфери спеціалізації) і всіх тих, кому з якоїсь причини знадобилося знати закон.
Тут представлена краща юридична (політична і бізнес-) аналітика, довідкова
інформація, судова практика, огляди законодавства України, країн СНД та ЕС,
зарубіжних країн, новини, які подані в детальному рубрикаторі.


ПроПраво

Інформаційно-аналітичний портал, метою якого
законодавства та системи правозастосування в Україні.


є

http://propravo.in.ua)
аналітика чинного

STATUS-QUO

http://www.s-quo.com/
Мета інформаційно-юридичного порталу – надання можливості юристам,
адвокатам, нотаріусам та іншим профільним фахівцям заявити про себе,
допомогти розкрити свій професійний потенціал, а також надання широкого
спектру консультаційних та юридичних послуг. Однією з послуг порталу є
можливість отримати безкоштовну юридичну on-line консультацію.
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ЗАКОНИ УКРАЇНИ

http://www.uazakon.com/
Інформаційно-правовий портал забезпечує доступ до законів України,
законодавчих та нормативних актів , доступ до судової практики, інформації з
міжнародного права.


ПРАВОВОЙ ПОРТАЛ УКРАИНЫ LawUa

http://lawua.info/
Портал повідомляє про останні новини в галузі права, містить законодавчі та
нормативні акти центральних та місцевих органів влади України, міжнародні
договори.


УКРАЇНСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ

http://radnuk.info/
Головним завданням порталу є надання якісної юридичної інформації. Цей сайт
створений, для задоволення потреби в юридичних знаннях конкретних осіб, та
заради підвищення правової культури суспільства в цілому.


ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ

http://codex.at.ua/
Портал містить корисну інформацію для юристів, студентів та всіх бажаючих. У
відкритому доступі розміщені підручники з юридичних дисциплін, закони і
кодекси України та коментарі до них, а також зразки оформлення документів.


PRAVOTODAY

http://pravotoday.in.ua
Юридичний портал, що всебічно висвітлює ринок юридичних послуг.
Призначений для всіх, чия професійна діяльність пов’язана з юриспруденцією та
студентів юридичних факультетів.


ЮРЗОНА

http://www.urzona.com
Юридичний портал України, першочергове завдання якого – розповсюдження
якісного матеріалу правової тематики. Основною метою порталу є допомога у
вирішенні будь-яких юридичних проблем з можливістю оперативно відповісти на
максимально широкий спектр юридичних питань.


ЮРКОНСУЛ

http://urconsul.com.ua/
Правовий портал містить законодавство і право, нові закони і кодекси України,
нормативно-правові акти, аналітику, юридичні консультації та послуги, статті.
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Юрист НГО

http://www.lawngo.net/
На сайті Програми правової підтримки організацій громадського сектору України
висвітлюється діяльність українських громадських неурядових організацій та
проводяться безкоштовні online консультації юриста. Сайт містить правові
видання, рішення суддів, базу законодавства, архів матеріалів та ін.


ПРОТОКОЛ

http://protokol.com.ua/ua/pro-resurs-protokol/
Інтернет – ресурс «Протокол» є інформаційно – правовим ресурсом у мережі
Інтернет, що створений з метою юридичної допомоги населенню України та
розвитку правової культури в суспільстві. Меню: юридичний каталог, юридична
дискусія, цікаві судові рішення, юрвідео, інтерв’ю, консультації, новини,
юридична інформація.

3.
ЮРИДИЧНІ НАУКОВІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТ
(наукові видання, матеріали юридичних конференцій,
наукові публікації, дисертації



ЮРИДИЧНІ ДИСЕРТАЦІЇ УКРАЇНИ ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ

http://yourist.org.ua/trid/advert/1283809235283/uridichni_disertatsii_ukraini_elektronni_ersii


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

http://law.lnu.edu.ua/studentam/conference/
На сайті відображені матеріали наукових конференцій, що проводяться
юридичним факультетом Львівського національного університету ім. Івана
Франка, зокрема: "Актуальні проблеми прав людини, держави та правової
системи", "Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні".


АКТУАЛЬНА ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

http://legalactivity.com.ua/
Інформація про юридичні науково-практичні Інтернет-конференції. В меню сайту
– архів матеріалів наукових конференцій (2011-2014р.р.), каталог файлів, корисні
юридичні Інтернет-ресурси, цікаві юридичні видання.
ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ
http://mon.gov.ua/ua/activity/563/perelik-naukovikh-fakhovikh-vidan/
На сайті Міністерства освіти і науки України розміщений перелік наукових
фахових видань, та перелік електронних фахових видань, зокрема і в галузі
юридичних наук.
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ФОРУМ ПРАВА
http://forumprava.pp.ua/

Електронне наукове фахове видання «Форум права» засноване у 2005 році та
видається Харківським національним університетом внутрішніх справ. Мета
заснування: досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення
інформаційних потреб суспільства в знаннях в галузі права, юриспруденції та
державного адміністративного управління.


СХІДНОУКРАЇНСЬКА НАУКОВА ЮРИДИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ

http://www.snyo.donetsk.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=3

На сайті Східноукраїнської наукової юридичної організації міститься інформація
про юридичні наукові ресурси. Формами роботи Східноукраїнської наукової
юридичної організації є наукові конференції, різноманітні круглі столи, засідання,
семінари, тренінги з роз’яснення актуальних новел законодавства України. Члени
Східноукраїнської наукової юридичної організації постійно здійснюють науковий
аналіз перспектив розвитку національного законодавства, комплексні наукові
дослідження з питань нормотворення на локальному рівні (переважно міському),
надають організаційну та інформаційну підтримку молодим науковцям-юристам.


НАУКОВА ПРАВОВА ПЕРІОДИКА

Посилання містять загальну інформацію про певне періодичне видання та архів
номерів за роками.
Адвокат
Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України
Актуальні проблеми держави і права
Актуальні проблеми державного управління
Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць
Одеського регіонального інституту державного управління
6. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології
7. Актуальні проблеми права: теорія і практика
8. Актуальні проблеми політики
9. Аналітика і влада
10. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)
11. Бюлетень Міністерства юстиції України
12. Вісник Академії адвокатури України
13. Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління
14. Вісник Академії митної служби України. Серія: Право
15. Вісник Академії правових наук України
16. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України
17. Вісник Верховного Суду України
18. Вісник Вищого адміністративного суду України
19. Вісник Вищої ради юстиції
20. Вісник господарського судочинства
1.
2.
3.
4.
5.
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Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право
Вісник Донецького університету економіки та права
Вісник Конституційного Суду України
Вісник Львівського університету. Серія юридична
Вісник Національної академії державного управління при Президентові
України
26. Вісник Національної академії прокуратури України
27. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
Серія: Економічна теорія та право
28. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія
29. Вісник Одеського національного університету. Правознавство
30. Демократичне врядування
31. Держава і право
32. Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки
33. Держава та регіони. Серія: Державне управління
34. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво
35. Держава та регіони. Серія: Право
36. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
37. Державне будівництво
38. Державне будівництво та місцеве самоврядування
39. Державне управління та місцеве самоврядування
40. Державне управління: теорія та практика
41. Державне управління: удосконалення та розвиток
42. Економіка та держава
43. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при
Президентові України
44. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного
університету імені Г.С. Сковороди «Право»
45. Митна справа
46. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби
України (економіка, право)
47. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича. Серія: правознавство
48. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і
право
49. Наукові праці Національного авіаційного університету Серія «Юридичний
вісник «Повітряне і космічне право»
50. Наукові праці Одеської національної юридичної академії
51. Наше право
52. Питання боротьби зі злочинністю
53. Правничий часопис Донецького університету
54. Право і Безпека
55. Право і суспільство
56. Право та державне управління
21.
22.
23.
24.
25.
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Право та управління
Право України
Правова держава. Щорічник наукових праць
Правова держава
Правова інформатика
Правове, нормативне та метролічне забезпечення систем захисту інформації
в Україні
63. Правове регулювання економіки
64. Правовий вісник Української академії банківської справи
65. Проблеми законності
66. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності
67. Публічне адміністрування: теорія та практика
68. Публічне право
69. Публічне управління: теорія та практика
70. Соціологія права
71. Теорія і практика інтелектуальної власності
72. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики
73. Український щорічник міжнародного права
74. Ученые записки Таврического национального университета
им. В. И. Вернадского, серия «Юридические науки»
75. Фінансове право
76. Форум права
77. Часопис Академії адвокатури України
78. Часопис Київського університету права
79. Юридична наука
80. Юридична наука і практика
81. Юридична наука, практика і освіта
82. Юридична психологія та педагогіка
83. Юридична Україна
84. Юридичний вісник
85. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ
86. Юриспруденція: теорія і практика
87. Юрист України
57.
58.
59.
60.
61.
62.

4. ЦЕНТРИ ПРАВОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Центри правової інформації - місце, де жителі територіальної громади, зокрема,
представники вразливих верств населення, можуть отримати безоплатну первинну
правову допомогу.


МЕРЕЖА ЦЕНТРІВ ПРАВОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ
http://legalspace.org/index.php/ua/pronas/merezha-tsentriv-kontakti
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ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

http://www.nplu.org/article.php?id=34
Центр правової інформації Національної парламентської бібліотеки України.
Основне завдання Центру – розширення можливостей вільного доступу громадян
до інформації правового характеру та удосконалення процесів обслуговування
користувачів правовими ресурсами на основі використання як традиційних, так і
нових бібліотечно-інформаційних технологій.


НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА БІБЛІОТЕКА (НЮБ) Національної
бібліотеки ім. В.І.Вернадського
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=171

НЮБ забезпечує акумуляцію та ефективне використання документальноінформаційних ресурсів на всіх видах носіїв, що містять правову інформацію, а
також інші ресурси інформації, суміжні за своєю змістовною основою з
правовими.
КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
http://legalaid.gov.ua/ua/operatyvna-info/otrymaty-dopomohu-siohodni
Метою діяльності Координаційного центру з надання правової допомоги є
формування в Україні ефективної системи безоплатної правової допомоги,
забезпечення її доступності та якості.
Основними завданнями Координаційного центру є:
1) організаційне, експертно-аналітичне, інформаційне та матеріально-технічне
забезпечення здійснення повноважень Мін’юсту у сфері надання безоплатної
правової допомоги;
2) проведення аналізу практики правозастосування з питань надання безоплатної
правової допомоги;
3) внесення на розгляд Міністра юстиції пропозицій щодо формування та
реалізації державної політики у зазначеній сфері.


5.


БІБЛІОТЕКИ ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

МЕГО-ІНФО
http://mego.info/
новітньою правовою

Юридичний портал-бібліотека України он-лайн з
літературою для навчання, роботи та консультації.
Містить науково-практичні коментарі кодексів України, навчальні посібники з
права України, дисертації України з права он-лайн.
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ПРАВОЗНАВЕЦЬ

http://www.pravoznavec.com.ua
Електронна бібліотека юридичної літератури створена з метою полегшити пошук
юридичної літератури в Інтернеті. Містить документи з різних галузей права.
ЭЛЕКТРОННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕА ОН-ЛАЙН
http://pravo-ukraine.org.ua/resyrsi/biblioteka
Даний сервіс може бути цікавий для студентів, аспірантів, викладачів вищих
навчальних закладів. Зібрані монографії, підручники, конспекти лекцій з права,
які можна скачати безкоштовно.




ЭКОНОМИКО-ПРАВОВАЯ БИБЛИОТЕКА

http://www.vuzlib.su/
Буде корисна студентам, що шукають лекції, монографії, навчальні посібники з
історії та теорії права.


ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА «ЧИТАЛКА»
Chitalka.net.ua

В «Читалці» студенти можуть знайти підручники з правознавства.


ЮРИДИЧНА БІБЛІОТЕКА

http://pravo.biz.ua/
Тематичні розділи бібліотеки: адміністративне право, теорія держави і права,
цивільне право, римське приватне право, конституційне право України та
зарубіжних країн , історія держави і права України та зарубіжних країн, етика
для юристів, світова та вітчизняна культура, судові та правоохоронні органи
України, кримінальне право, трудове право, міжнародне приватне право тощо.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/40.html
Включає навчальні посібники, монографії, статті з різних галузей права




ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

http://codex.at.ua
На цьому порталі Ви знайдете багато корисної юридичної інформації для себе, як
для юристів, студентів, тим хто хоче вирішити якусь юридичну проблему або
цікавиться українським законодавством. Ви знайдете багато книг та підручників
з різних юридичних дисциплін, закони і кодекси України та коментарі до них, а
також шаблони, зразки заяв, актів, договорів, бланків та інших документів. Всі
матеріали є безкоштовними.
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6. ГРОМАДСЬКІ ПРАВОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ


ПРАВОВИЙ ПРОСТІР

http://pravoprostir.com/
Сайт громадської організації “Правовий простір” містить, популярні статті,
коментарі, форум з правових питань.
ПРАВОЗАХИСНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПРАВА ЛЮДИНИ”
http://www.civicua.org/orgs/view.html?2020259
Місія Громадської організації “Правозахисна організація “Права людини” –
сприяння у розбудові правової держави і становленню громадянського
суспільства на засадах принципу верховенства права, захисту конституційних та
міжнародно-визнаних прав, свобод, та законних інтересів громадян, надання
правової допомоги, а також сприяння у поліпшенні екологічної ситуації в Україні,
забезпечення
екологічних
прав
громадян,
формуванню
нового
природоохоронного світогляду, забезпечення екологічної безпеки, задоволення та
захист прав і спільних інтересів членів Організації та інших громадян,
задоволення економічних, соціальних, культурних, правових, екологічних та
інших суспільних інтересів.




АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

http://www.uaa.org.ua
«Асоціація адвокатів України» створена на засадах професійної належності та
об'єднує адвокатів для сприяння розвитку та зміцненню інституту адвокатури в
Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається адвокатами,
підвищення ролі та авторитету адвокатури в суспільстві та задоволення та захисту
прав та законних інтересів членів Асоціації.
Асоціація утворюється та діє із всеукраїнським статусом. Діяльність Асоціації
поширюється на територію всієї України.


САЙТ АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ (АПУ)

http://uba.ua
АПУ – всеукраїнська громадська організація, заснована у 2002 році з метою
об’єднання правників для створення сильної та впливової професійної спільноти,
яка би стала потужним голосом правничої громади нашої країни.


САЙТ СОЮЗУ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ

http://lawyersunion.org.ua
Союз юристів України – всеукраїнська добровільна громадська організація, що
об’єднує діячів правової сфери України. Головною метою Союзу є сприяння
юристам України в задоволенні і захисті своїх професійних та соціальних
інтересів, розвитку їх громадської активності, участі в розробці та реалізації
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державної правової політики. На добровільній основі та заради спільної мети в
одну організацію об’єдналися судді й прокурори, працівники правоохоронних
органів і органів юстиції, науковці і викладачі права, службовці органів державної
влади і управління, нотаріуси, адвокати, юристи громадських організацій та інші.
ДЖЕРЕЛА ПРАВА
http://ru.hr-activists.net/organizations/gromadska-organ-zats-ya-dzherela-prava
Місією Громадської Організації "Джерела Права" є всебічний захист прав людини
шляхом створення для неї умов і можливостей у досягненні та реалізації
гарантованих прав і свобод, передбачених законодавством України та
Міжнародними законодавчими актами.
Метою Організації є об’єднання громадян в інтересах суспільства для
задоволення та захисту своїх законних, соціальних, економічних та інших
спільних інтересів, та забезпечення розвитку й сприяння забезпеченню свободи
діяльності громадян, спрямованої на реалізацію своїх прав і свобод, передбачених
Конституцією і законами України.


КООРДИНАЦІЙНА РАДА МОЛОДИХ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ
http://bihun.in.ua/krmju
Основними завданнями Координаційної ради є: надання пропозицій Міністерству
юстиції України щодо вдосконалення організації правоосвітнього та
правовиховного процесу, теоретичної і практичної підготовки студентів вищих
навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «правознавство»;
здійснення заходів щодо підвищення рівня правових знань населення; долучення
молодих юристів до нормотворчих процесів.


7. ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ
ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/grazhdane/konsultacii/
Сайт містить багато юридичної інформації, як для юристів, так і для всіх хто
цікавиться українським законодавством, або хоче вирішити якусь юридичну
проблему. Розділи сайту: послуги для громадян; послуги для бізнесу; послуги для
юристів; різне.




ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

http://pon.org.ua/pravovy-zahyst/pytannja-ta-vidpovidi/
На офіційному сайті профспілки працівників освіти і науки України у розділі
«Правовий захист» Ви можете отримати безкоштовну юридичну консультації чи
професійну відповідб на своє запитання.
17

БЕЗКОШТОВНА ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ОН-ЛАЙН
http://justa.com.ua/articles
Великий досвід роботи фахівців правової групи «Юста» в різних напрямках
юридичної практики дозволяє ефективно захищати інтереси та права громадян.
Усні консультації з юридичних питань надаються безкоштовно.


ПРАВОВА ДОПОМОГА - МИ УРАЇНЦІ
http://weareukrainians.com/legal-assistance
На цьому сайті можна отримати безкоштовну правову допомогу або юридичну
консультацію від юристів. Для цього необхідно задати запитання, використавши
форму. Консультація фахівця надається протягом 14 робочих днів.


РОЗ'ЯСНЕННЯ , ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
http://www.minjust.gov.ua/comments
На сайті міститься довідкова інформація для громадян та юридичних осіб,
обговорення законопроектів, роз’яснення, юридичні консультації, безоплатна
правова допомога у кримінальних провадженнях, запит на отримання публічної
інформації.


ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ ОН-ЛАЙН
http://pravolife.pp.ua/
Юридична консультація надається за галузями права, зокрема, адміністративне,
цивільне, сімейне, господарське, банківське, податкове, трудове та ін.
Архів запитів на юридичну консультацію та допомогу онлайн юриста містить
опис багатьох різноманітних життєвих ситуацій, яким уже надано правову оцінку.


ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/grazhdane/konsultaciya.
Юридичні консультації надаються з будь-якого питання і за будь-якою галуззю
права України. Консультація може бути надіслана безпосередньо на E-mail або
проведена телефоном.




БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

http://advokate.at.ua/gb/
Меню сайту: юридичні послуги, безкоштовні консультації, каталог статей, юрист
он-лайн та ін.


ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

http://www.юрконсультация.com.ua
Сайт містить зразки позовних заяв, зразки договорів, заяви окремого
провадження, зразки процесуальних документів, судову практику.
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ЮРИСТ ОН-ЛАЙН
http://jc-varta.com.ua/besplatnaya-yuridicheskaya-konsultaciya?lang=ua
Отримати безкоштовну юридичну консультацію на сайті можна за наступними
сферами юридичної практики: повернення боргів; ДТП; нерухомість;
господарське право; сімейне право; податкове право; трудове право; цивільне
право.


8.
ЮРИДИЧНІ ЗМІ
Електронні журнали:


ЮРИДИЧНИЙ НАУКОВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ
http://criminology.onua.edu.ua/?p=1031

Секції журналу:
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
Конституційне право; муніципальне право;
Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне
право;
Господарське право, господарсько-процесуальне право;
Трудове право, право соціального забезпечення;
Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативнорозшукова діяльність;
Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
Міжнародне право;
Філософія права.


ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ «ПРАВО УКРАЇНИ»
http://pravoua.com.ua/

Актуальні проблеми державотворення, становлення правової, суверенної,
незалежної, демократичної, соціальної держави – визначальні в тематиці
журнальних публікацій.
Чільне місце серед висвітлюваних проблем посідають правові питання: захисту
прав людини і громадянина; захисту інтелектуальної власності; захисту екології;
формування місцевого самоврядування; діяльності суду, прокуратури,
адвокатури, нотаріату; правозабезпечення розвитку підприєм-ництва; боротьби зі
злочинністю, в тому числі економічною; висвітлення сучасного правового життя
України; коментування нового законодавства; узгодження права України з Європейським законодавством; проведення судової та адміністративно-правової
реформ та ін.
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ІНФОРМАЦІЯ І ПРАВО

http://ippi.org.ua/jpage/76
Журнал «Інформація і право» включено до переліку наукових фахових видань
України в галузі юридичних наук. Програмні цілі – висвітлення результатів
фундаментальних та прикладних наукових досліджень, дисертаційних робіт на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з актуальних проблем
становлення і розвитку інформаційного суспільства та інтеграції України у
світовий інформаційний простір, інформаційного права, соціальних комунікацій
та інформатизації, міжнародного інформаційного права та інформаційної безпеки.


ПРАВОВА ІНФОРМАТИКА

http://ippi.org.ua/jpage/45
Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в якому можуть
публікуватися матеріали дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата стосовно: юридичних наук.


ЮРИСТ
http://jurist.ua

Журнал сучасного правника.


ЮРИДИЧНИЙ РАДНИК

http://yurradnik.com.ua
На сторінках журналу висвітлюються та обговорюються сучасні зміни у
законодавстві, спірні питання. Наведені точки зору як практиків, так і
теоретиків-науковців. Видання буде корисне нотаріусам, адвокатам, юристам,
викладачам, науковцям, а також студентам навчальних закладів, аспірантам.


THE UKRAINIAN JOURNAL OF BUSINESS LAW

http://www.ujbl.info
Аналітіка, новини, обговоренння сучасних правових питань, можливість
публікації авторських матеріалів.
Електронні газети:


ЮРИДИЧНА ГАЗЕТА
http://yur-gazeta.com/

Всеукраїнське щотижневе професійне юридичне видання.


Юридическая практика
http://pravo.ua/welcome.php

Газета українських юристів
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СУДЕБНО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

http://sud.ua/
Всі новини українського законодавства та судів, судова практика і корисні статті
на допомогу юристам.


Закон і бізнес

http://zib.com.ua
Газета «Закон і Бізнес» – одне з найстаріших в Україні видань правової
спрямованості. В газеті розміщуються інформаційні та аналітичні матеріали
правової та економічної тематики, проводиться моніторинг законотворчого
процесу в Україні, нормативно-правових актів міністерств і відомств, судової
практики від місцевого до Верховного судів, а також рішень Європейського суду
з прав людини.

9.

ЮРИДИЧНІ ВНЗ

Юридичні спеціальності затребувані завжди і в будь-якому
регіоні. Юридичні вузи – це хороша підготовка для молодих
фахівців, якої достатньо для прийому на роботу. Якщо ви
вирішили пов'язати кар'єру з цим профілем, пропонуємо перелік
деяких ВНЗ України юридичного напряму.
Державна форма власності


АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ
http://www.aau.edu.ua/



ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
http://dduvs.in.ua/index.php?id=3



ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
http://www.iipl.uipv.org/



ІНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля
http://snu.lg.ua/welcome.php



ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ІМ. ДІДОРЕНКА
http://www.lduvs.edu.ua/start.php
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КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА
http://www.kul.kiev.ua/



КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ
СПРАВ
http://xvatit.com/vuzi/ukraine-ukr/kyiv/929-Kivskynatso.html



МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА
http://www.mubip.org.ua/



НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ЯРОСЛАВА МУДРОГО
jur-academy.kharkov.ua



ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ
http://onua.edu.ua/



ХЕРСОНСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ НУВС
http://www.univd.edu.ua/index.php?id=365&lan=ukr
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