
  
Рекомендаційний список ресурсів, де є можливість 

отримати правову допомогу он-лайн 

 

Практично у кожного з нас хоч раз у житті виникала ситуація, коли 
доводилося захищати свої інтереси. Сучасне життя настільки швидкоплинне, що з 
появою будь-яких юридичних проблем людина намагається тут же самостійно їх 
вирішувати. Але, варто пам'ятати, що без кваліфікованої допомоги юриста важко 
обійтися в будь-якому правовому питанні. 

Сьогодні серед українців все більш популярним стає отримання послуг 
через мережу Інтернет. На багатьох правових порталах, сайтах  юридичних 
компаній чи авторських сайтах організовані сервіси , що дають можливість 
отримати правову допомогу он-лайн.  

Для тих, хто любить вирішувати питання самостійно: 

Посилання на бази законів та кодексів 

Всеукраїнський юридичний портал 

Офіційний веб-сайт Верховної Ради 

База законодавчих і нормативних актів України 

 

Ми пропонуємо список онлайн-ресурсів  та адрес, де можна поставити 
запитання юристу та отримати безкоштовну юридичну консультацію. 

Онлайн-консультації: 

Апеляція – юридичний портал. Безкоштовна консультація 

Адвокатська група «Artimmer» (місто Київ), юридичні консультації в онлайн 
режимі 

Адвокати. Київ, дистанційна правова допомога 

Адвокатская фирма «Ника», Бесплатная юридическая консультация 

Адвокатська організація «Ясна» Екстрена юридична допомога, консультації 
онлайн і в телефонному режимі. 

http://zakoni.com.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.uazakon.com/
http://legalans.com/ua/questions
http://artimmer.com/ua/pytannya-vidpovid
http://artimmer.com/ua/pytannya-vidpovid
http://www.advocate-stratyuk.com.ua/61
http://nika-advokat.com/consultation
http://www.pravova-dopomoga.com/ru


Віртуальна юридична консультація NewLegal.Online На сайті ви можете 
подивитися контакти фахівців, і адресно поставити запитання тому юристу, якого 
оберете. 

Громадська організація «Центр Інновацій»,  безоплатна юридична допомога 

Інтернет-проект «Качай права» Крім юридичних консультацій, на сайті 
можна знайти необхідні користувачам форми заяв, скарг та інших процесуальних 
документів. 

Міжнародна громадська організація «МИ УКРАЇНЦІ», Безкоштовна 
юридична консультація онлайн 

Онлайн проект "Юридична консультація та юридичні послуги "Pravolife", 
юридична консультація онлайн 

Планета Права, он-лайн юридична допомога 

Правова група «Юста»,  безкоштовна юридична консультація 

Портал «Правовий простір», безоплатні онлайн консультації 

Портал «Право Украины»,  бесплатные консультации юристов онлайн 

Правовая биржа  Freelawyer,  бесплатная юридическая консультация 
онлайн в Украине 

Путеводитель в мире правовых отношений Prostopravo, Юридическая 
консультация 

Сайт Юридические услуги Online, Юридические консультации 

Сайт "Юрист Онлайн", Задать вопрос юристу онлайн и бесплатно 

Сайт Yurporada. Юридическая консультация бесплатно  

Сайт «Юридичні послуги онлайн» На сайті можна знайти всі правові кодекси 
України, прочитати поради юриста та задати своє питання на форумі. 

Спеціалізований портал Pravoonline, створений для поширення правових 
знань, розвитку правових практик, допомога Оnline 

Юридична компанія Варта, безкоштовна юридична консультація 

Юридическая компания «Грант-Сервис» , Юрист онлайн — бесплатная 
юридическая консультация 

Юридическое бюро «MY LOGIC», консультация юриста и адвоката 

Юридическая компания адвоката Д. Тодорова, Бесплатная юридическая 
консультация онлайн 

 Bitlex – це Google тільки для юридичних питань  

http://www.newlegal.ua/NewQuestion.aspx
http://inncenter.org/bezoplatna-yuridichna-dopomoga
http://www.prava.net.ua/consultation
http://weareukrainians.com/legal-assistance
http://weareukrainians.com/legal-assistance
http://pravolife.pp.ua/index/about/0-5
http://pravolife.pp.ua/index/about/0-5
http://www.planetaprava.com.ua/
http://justa.com.ua/articles
http://legalspace.org/ua/helper/onlinecons
http://legalspace.org/ua/helper/onlinecons
http://pravo-ukraine.org.ua/konsultatsiya-onlajn
http://www.freelawyer.ua/consults
http://www.freelawyer.ua/consults
http://www.prostopravo.com.ua/servisy/voprosy_yuristam
http://www.prostopravo.com.ua/servisy/voprosy_yuristam
http://yurist-online.com/uslugi/grazhdane/konsultaciya.php
http://jurist-online.net/
http://yurporada.kiev.ua/index.php
http://yurist-online.com/forum/viewforum.php?id=3
http://www.pravoonline.org.ua/user/login
http://jc-varta.com.ua/besplatnaya-yuridicheskaya-konsultaciya?lang=ua
http://grant-service.com.ua/poluchite-besplatnuyu-konsultatsiyu-v-onlayne/
http://grant-service.com.ua/poluchite-besplatnuyu-konsultatsiyu-v-onlayne/
http://mylogic.com.ua/besplatnaya-konsultaciya-yuristov-i-advokatov/
http://todorov.od.ua/board/
http://todorov.od.ua/board/
https://www.bitlex.ua/first_consultation?utm_source=oksana&utm_medium=cpc&utm_term=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&utm_campaign=GoogleA&utm_content=32285704388&gclid=COC13aWRvckCFQgHwwodzZ4LGg


 

Юридичні клініки 

Список юридичних клінік України 

Пенітенціарна юридична клініка Інституту кримінально-виконавчої служби 

Юридична клініка Pro bono працює на базі Інституту юриспруденції та 
міжнародного права Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 

Юридична клініка «Соціальна справедливість» Київського національного 
економічного Університету ім. В. Гетьмана (КНЕУ). 

Юридична клініка Одеського державного університету внутрішніх справ 

Юридична клініка Університету митної справи та фінансів 

Юридична клініка Національного університету «Одеська юридична 
академія» 

Юридична клініка Національного університету «Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого» 

Юридична клініка «Pro bono» НаУ «Острозька академія» 

Юридична клініка Донецького юридичного інституту МВС України 

Юридична клініка Харківського національного університету імені В. Н. 
Каразіна 

Юридична клініка «Захисник»  на базі факультету права  Донецького 
юридичного інституту  

 

 

 

 

 

http://www.legalclinics.org.ua/clinics/kiev.php
https://vk.com/lc.penit
http://pravo-snu.lg.ua/index/juridichna_klinika/0-17
http://pravo-snu.lg.ua/index/juridichna_klinika/0-17
https://kneu.edu.ua/ua/student_life/public_studentorganizations/jurydychna_klinika_socialna_spravedlyvist/
https://kneu.edu.ua/ua/student_life/public_studentorganizations/jurydychna_klinika_socialna_spravedlyvist/
http://www.oduvs.edu.ua/urhelp/
http://umsf.dp.ua/studenty/studentske-zhittya/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0.html
https://sites.google.com/a/onua.edu.ua/lawclinic/
https://sites.google.com/a/onua.edu.ua/lawclinic/
http://www.legalclinic.com.ua/
http://www.legalclinic.com.ua/
http://www.oa.edu.ua/ua/studentbody/stud_organizations/probono
http://lawhelp.dli.donetsk.ua/
http://lawclinic.kharkiv.ua/
http://lawclinic.kharkiv.ua/
http://lawhelp.dli.donetsk.ua/index.php?option=com_faql&view=category&id=70&Itemid=219
http://lawhelp.dli.donetsk.ua/index.php?option=com_faql&view=category&id=70&Itemid=219


 

Форуми юристів України 

АЛІБІ. Форум юристів України https://vk.com/club13054878 

Апеляція – юридичний портал. На форумі можна задати питання з 
трудового, адміністративного, сімейного та інших розділах права, а також по 
соціальному забезпеченню. http://legalans.com/ua/forum 

Асоціація правників України  

Форум молодих юристів. http://uba.ua/ukr/forums/forum_of_young_lawyers/ 

Первый экспертный правовый форум-консультация адвокатов и юристов 
онлайн http://www.forum.lawportal.com.ua/ 

Форум юристів option=com_fireboard&Itemid=21&lang=uk 

Форум юридичного порталу Pravotoday  http://pravotoday.in.ua/ua/forum/ 

Форуми на  портале ЛІГА.net http://forum.liga.net 

Форум молодих юристів України 2015. 

http://www.krmj.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Item
id=44 

Юридический форум Украины, Киев http://atale.com.ua/forum/ 

 

 

https://vk.com/club13054878
http://legalans.com/ua/forum
http://uba.ua/ukr/forums/forum_of_young_lawyers/
http://www.forum.lawportal.com.ua/
http://yurporada.kiev.ua/index.php?option=com_fireboard&Itemid=21&lang=uk
http://pravotoday.in.ua/ua/forum/
http://forum.liga.net/
http://www.krmj.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=44
http://www.krmj.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=44
http://atale.com.ua/forum/

