
Інформаційно-бібліографічний пошук є одним з основних інструментів 
на усіх етапах наукового дослідження здобувачів вищої освіти. Всесвітня 
інформаційна мережа Інтернет надає практично необмежені можливості 
доступу до різноманітної інформації. У цих умовах надзвичайно важливо 
отримати знання прийомів і методів пошуку, накопичення та аналізу 
інформації у глобальному інформаційному просторі. Щоб максимально 
швидко знайти бібліографічну інформацію для здобувачів вищої освіти 
створені корисні посилання, що допоможуть у науковому пошуку. 

 
Корисні посилання для аспірантів 

 
http://www.vak.org.ua   Сайт Вищої атестаційної комісії України. Повна 

нормативна база, фахові видання, переліки і форми 
документів, архів, новини. 

http://www.aspirant.com.ua  
 

Портал "Аспирант Украины"- для аспірантів, дисертантів, 
здобувачів вченого звання, молодих наукових 
працівників. Ретельно розглядається технологія і 
організація роботи над дисертацією. Наведені основні 
вимоги ВАК України до оформлення дисертацій і 
авторефератів. 

http://ntsaef.univ.kiev.ua/links/sear
ch.html 
 

Посилання на спеціалізовані наукові пошукові системи, 
електронні архіви, засоби пошуку статей і різних 
корисних посилань на ресурси наукової тематики. 

http://ntsaef.univ.kiev.ua/links/libra
ries.html 
 

Посилання на різні електронні бібліотеки, де можна 
знайти великі об'єми наукової літератури по різних 
напрямках економіки та багатьох гуманітарних науках. 

http://www.nbuv.gov.ua/node/2116 Електронні ресурси Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського 

https://youalib.com/ Всеукраїнська електронна бібліотека 
https://nlu.org.ua/ Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

(Київ) 
http://irbis-
nbuv.gov.ua/info_law.html 

 Національна юридична бібліотека  

https://nlu.org.ua/ Національна парламентська бібліотека України. 
http://normativ.ua/ Професійна нормативно-правова бібліотека. 
https://studway.com.ua/grandiozna-
dobirka-bibliotek/ 

Правова бібліотека України. 

http://pravo.biz.ua/ Юридична бібліотека. 
http://mego.info/ Юридична бібліотека №1 «Мега-Інфо». 
http://www.pravoznavec.com.ua/ Електронна бібліотека юридичної літератури 

«Правознавець». 
https://www.law.virginia.edu/librar
y 

Юридична бібліотека Вірджинського університету. 
 

http://legal.un.org/avl/jurisprudence
.html 

Аудіовізуальна бібліотека міжнародного права. 
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http://www.allpravo.ru/library/ Електронна бібліотека проекту «Все про право». 
https://www.koob.ru/legal_psychol
ogy/ 

Електронна бібліотека «Куб». 

https://www.loc.gov/ Бібліотека Конгресу. 
https://www.lexadin.nl/wlg/legis/no
fr/legis.php 

Пошуковик законів усіх країн світу. 
 

http://pravo.eup.ru/ Бібліотека юридичної літератури. 
http://yurist-
online.com/uslugi/yuristam/knigi/ 

Бібліотека ресурсу «Юридичні послуги Online» 
(українське право). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws Законодавство України. 
http://lib.rus.ec/g/sci_juris Електронна бібліотека «Лібрусек». 
http://www.baenebooks.com/ Безкоштовна оnline — бібліотека (англійською мовою) 

http://athena.unige.ch/athena/ 
http://e-lib.org/ 

Бібліотека книг (французькою мовою). Віртуальна 
бібліотека аспіранта, де є рідкісні зарубіжні джерела для 
наукової 

http://www.theeuropeanlibrary.org/t
el4/ 

Європейська цифрова бібліотека (англійською мовою) 

http://n-t.ru/ Електронна бібліотека «Наука і Техніка» 

http://www.kneu.kiev.ua/ua/80.htm 
 

Бібліотека Київського національного економічного 
університету ім. Вадима Гетьмана 

http://www.academy.kiev.ua/lib_ab
out.html 

Бібліотека національної академії державного управління 
при Президенті України 

http://kul.kiev.ua/biblioteka/ Бібліотека Київського університету права 

http://www.library.ukma.kiev.ua/ 
 

Наукова бібліотека національного університету “Києво-
Могилянської академії» 

http://www.liga.net/ 
 

Інформагентство "ЛІГАБізнесІнформ". Українське 
законодавство та правові інформаційні ресурси 

http://www.sta.gov.ua/ 
 

Державна податкова адміністрація України. Податкове 
законодавство, новини, роз'яснення. Інформація про 
місцеві податкові органи. 

http://www.nau.kiev.ua/ 
 

Пошукова система з законодавства України українською, 
російською, англійською мовами. 

 http://www.gdo.kiev.ua/ Офіційний бюлетень поточного законодавства України 

http://www.lr.kiev.ua/ Інформація про ринок телеомунікацій України, 
законодавство 

http://www.legal.com.ua/ Право. Україна 
http://nau-dnepr.dp.ua/ 
 

Нормативні акти України. "Інформаційно-аналітичний 
центр "БІТ" 

http://www.eclc.gov.ua/ Інформація про Центр, дослідження, переклади; статті; 
глосарій 

http://www.welcometo.kiev.ua/ Закони та законопроекти України англійською мовою 
http://www.prokuror.kiev.ua/ Прокуратура Києва 
http://www.cct.com.ua/ Центр комп'ютерних технологій 
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http://www.elections.civicua.org/ Виборче законодавство та виборчий процес 
http://legal-ww.iatp.org.ua/ Законодавство різних країн 
http://urportal.com.ua/ Інформація про види ліцензування, реєстрацію 

підприємств; загальне законодавство, сертифікацію 
http://www.refua.narod.ru/ Повнотекстова електронна юридична бібліотека 
http://www.stas.com.ua/ Кодекси України 
http://legalreform.gov.ua/ Центр правової реформи та законопроектних робіт 
http://www.minishop.kiev.ua/ Продаж електронних книг юридичної тематики 
http://zakonodavstvo.biz.ua 
http://www.ligazakon.ua/ 

Законодавство 
ЛІГА:ЗАКОН 

http://zsvo.net/ КОНСУЛЬТАНТ 
http://www.nau.kiev.ua Професійна правова система «МЕГА-НАУ» 
http://www.bankrut.gov.ua Інформаційно-довідкова систем «БАНКРУТСТВО» 
http://www.legal.com.ua ПРАВО. УКРАЇНА 
http://zakoni.com.ua/ ВСЕУКРАИНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ 
http://ukr-pravo.at.ua 
 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ПОРТАЛ УКРАЇНИ 
«LEX» 

http://www.pro-zakon.com ProЗАКОН 
http://propravo.in.ua ПроПраво 
http://lawua.info/ ПРАВОВОЙ ПОРТАЛ УКРАИНЫ LawUa 
http://radnuk.info/ Український юридичний портал 
http://codex.at.ua/ Юридичний портал 
http://pravotoday.in.ua Юридичний портал «PRAVOTODAY» 
http://www.urzona.com Юридичний портал України «ЮРЗОНА» 
http://urconsul.com.ua/ Правовий портал «ЮРКОНСУЛ» 
http://www.lawngo.net/ Юрист НГО 
http://yourist.org.ua/trid/advert/128
3809235283/uridichni_disertatsii_u
kraini 
_elektronni_ersii 

Юридичні дисертації україни електронні версії 
 

http://legalactivity.com.ua/ Актуальна юриспруденція 
http://mon.gov.ua/ua/activity/563/p
erelik-naukovikh-fakhovikh-vidan/ 

Перелік наукових фахових видань 
 

http://forumprava.pp.ua/ Форум права 
http://www.snyo.donetsk.ua/index.ph
p?option=com_content&view=article
& id=3&Itemid=3 

Східноукраїнська наукова юридична організація 

http://legalspace.org/index.php/ua/p
ronas/merezha-tsentriv-kontakti 

 Центри правової інформації 
 

http://www.nplu.org/article.php?id=
34 

Центр правової інформації 

http://legalaid.gov.ua/ua/operatyvna Координаційний центр з надання правової допомоги 
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-info/otrymaty-dopomohu-siohodni 
http://mego.info/ 
 

Юридичний портал-бібліотека України он-лайн «МЕГО-
ІНФО» 

http://www.pravoznavec.com.ua 
 

Електронна бібліотека юридичної літератури 
«ПРАВОЗНАВЕЦЬ» 

Chitalka.net.ua Електронна бібліотека «Читалка» 
http://pravo.biz.ua/ Юридична бібліотека 
http://www.lib.ua-
ru.net/katalog/40.html 

Юридическая электронная библиотека 
 

http://codex.at.ua Юридическая электронная библиотека 
http://pravoprostir.com/ Сайт громадської організації “Правовий простір” 
http://www.civicua.org/orgs/view.h
tml?2020259 

Місія Громадської організації “Правозахисна організація 
“Права людини” 

http://www.uaa.org.ua Асоціація адвокатів України 
http://uba.ua АПУ – всеукраїнська громадська організація 
http://lawyersunion.org.ua Союз юристів України 
http://ru.hr-
activists.net/organizations/gromadska
-organ-zats-ya-dzherela- prava 

Громадська організація "джерела права" 

http://bihun.in.ua/krmju Координаційна рада молодих юристів України 
http://yurist-
online.com/ukr/uslugi/grazhdane/ko
nsultacii/ 

Юридичні консультації 
 

http://justa.com.ua/articles Безкоштовна юридична консультація он-лайн 
http://weareukrainians.com/legal-
assistance 

Правова допомога - ми українці 

http://www.minjust.gov.ua/commen
ts 

Роз'яснення , юридичні консультації 
 

http://pravolife.pp.ua/ Юридичні послуги та консультації он-лайн 
http://yurist-
online.com/ukr/uslugi/grazhdane/ko
nsultaciya. 

Юридична консультація 
 

http://www.юрконсультация.com.
ua 

Юридична консультація 
 

http://jc-varta.com.ua/besplatnaya-
yuridicheskaya-
konsultaciya?lang=ua 

Юрист он-лайн 
 

http://criminology.onua.edu.ua/?p=
1031 

Юридичний науковий електронний журнал 
 

http://pravoua.com.ua/ Юридичний журнал «право України» 
http://ippi.org.ua/jpage/76 Журнал «інформація і право 
http://ippi.org.ua/jpage/45 Правова інформатика 
http://jurist.ua Журнал сучасного правника 
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http://yurradnik.com.ua Юридичний радник 
http://www.ujbl.info The ukrainian journal of business law 
http://yur-gazeta.com/ Всеукраїнське щотижневе професійне юридичне видання 
http://pravo.ua/welcome.php Газета українських юристів 
http://sud.ua/ 
 

Всі новини українського законодавства та судів, судова 
практика і корисні статті на допомогу юристам 

http://zib.com.ua Закон і бізнес 
http://www.aau.edu.ua/ Академія адвокатури України 
http://dduvs.in.ua 
 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ 

http://www.iipl.uipv.org/ 
 

Інститут інтелектуальної власності 

http://snu.lg.ua/welcome.php 
 

Інститут юриспруденції та міжнародного права 
Східноукраїнського національного університету ім. В. 
Даля 

http://www.lduvs.edu.ua/start.php 
 

Луганський державний університет внутрішніх справ ім. 
Дідоренка 

http://www.kul.kiev.ua/ Київський університет права 
http://xvatit.com/vuzi/ukraine-
ukr/kyiv/929-Kivskynatso.html 

Київський національний університет внутрішніх справ 
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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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