
КОРИСНІ ІНТЕРНЕТ-ПОСИЛАННЯ ДЛЯ ЮРИСТА

  

САЙТИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

  

ВИЩІ ОРГАНИ ВЛАДИ 

• Верховна Рада України (сайт містить повну базу чинного законодавства 
України, а також базу законопроектів, внесених до Верховної Ради України)  

• Президент України  
• Кабінет Міністрів України  

  

МІНІСТЕРСТВА 

  

• Міністерство аграрної політики України  
• Міністерство внутрішніх справ України  
• Міністерство охорони навколишнього природного середовища України  
• Міністерство економіки України  
• Міністерство культури і мистецтв України  
• Міністерство оборони України  
• Міністерство охорони здоров'я України  
• Міністерство освіти і науки України  
• Міністерство палива та енергетики України  
• Міністерство праці та соціальної політики України  
• Міністерство промислової політики України  
• Міністерство транспорту та зв'язку України  
• Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  
• Міністерство фінансів України  
• Міністерство закордонних справ України  
• Міністерство юстиції України  
• Міністерство регіонального розвитку та будівництва України  
• Міністерство з питань житлово-комунального господарства України  
• Міністерство вугільної промисловості України  
• Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту  

  

  

ДЕРЖАВНІ КОМІТЕТИ УКРАЇНИ ТА ПРИРІВНЯНІ ДО НИХ ОРГАНИ 
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

  

http://www.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minagro.gov.ua/
http://www.centrmia.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.mincult.gov.ua/
http://www.mil.gov.ua/
http://www.moz.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://mpe.energy.gov.ua/
http://www.mlsp.gov.ua/
http://www.industry.gov.ua/
http://www.mintrans.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.mfa.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.minregionbud.gov.ua/
http://www.minjkg.gov.ua/
http://www.mvp.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/sport/control


• Державний комітет архівів України  
• Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці і гірничого 

нагляду  
• Державний комітет України по водному господарству  
• Державний комітет України із земельних ресурсів  
• Державний комітет інформатизації України  
• Державний комітет України з телебачення та радіомовлення  
• Державний комітет лісового господарства України  
• Державний комітет України у справах національностей та релігій  
• Державний комітет України у справах ветеранів  
• Державна прикордонна служба України  
• Національне космічне агентство України  
• Державна служба автомобільних доріг України  
• Державний комітет рибного господарства України  
• Головне контрольно-ревізійне управління України  
• Державний комітет України з державного матеріального резерву  
• Пенсійний фонд України  

  

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ СТАТУСОМ 

  

• Антимонопольний комітет України  
• Державна податкова адміністрація України  
• Державна митна служба України  
• Державний комітет статистики України  
• Державний комітет України з питань регуляторної політики та 

підприємництва  
• Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої 

політики  
• Державний комітет ядерного регулювання України  
• Національна комісія регулювання електроенергетики України  
• Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
• Фонд державного майна України  
• Служба безпеки України  
• Управління державної охорони України  
• Головне управління державної служби України  
• Державна служба експортного контролю України  
• Державне агентство України з інвестицій та інновацій  
• Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України  
• Державна судова адміністрація України  
• Державний комітет фінансового моніторингу України  
• Державний комітет ядерного регулювання України  
• Національна комісія з питань регулювання зв'язку України  
• Національне агентство України з питань забезпечення ефективного 

використання енергетичних ресурсів  
• Національне агентство екологічних інвестицій України  

  

http://www.archives.gov.ua/
http://www.dnop.kiev.ua/
http://www.dnop.kiev.ua/
http://www.scwm.gov.ua/
http://dkzr.gov.ua/
http://www.dki.gov.ua/
http://comin.kmu.gov.ua/
http://dklg.kmu.gov.ua/
http://www.scnm.gov.ua/
http://www.dkusv.gov.ua/
http://www.pvu.gov.ua/
http://www.nkau.gov.ua/
http://www.ukravtodor.gov.ua/
http://www.dkrg.gov.ua/
http://www.dkrs.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/reserv/control/
http://www.pfu.gov.ua/
http://www.amc.gov.ua/
http://www.sta.gov.ua/
http://www.customs.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.dkrp.gov.ua/
http://www.dkrp.gov.ua/
http://www.dssu.gov.ua/
http://www.dssu.gov.ua/
http://www.snrcu.gov.ua/
http://www.nerc.gov.ua/
http://www.ssmsc.gov.ua/
http://www.spfu.gov.ua/
http://ssu.gov.ua/
http://www.dso.kiev.ua/
http://www.guds.gov.ua/
http://www.dsecu.gov.ua/
http://www.in.gov.ua/
http://www.dfp.gov.ua/
http://court.gov.ua/
http://www.sdfm.gov.ua/
http://www.snrc.gov.ua/
http://www.nkrz.gov.ua/
http://www.naer.gov.ua/
http://www.naer.gov.ua/
http://www.neia.gov.ua/


СУДОВА ВЛАДА 

• Конституційний Суд України  
• Верховний Суд України  
• Вищий господарський суд України  
• Вищий адміністративний суд України  

  

ІНШІ ДЕРЖАВНІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ 

• Вища рада юстиції України  
• Департамент ДАІ МВС України  
• Державний департамент інтелектуальної власності  
• Національний банк України  
• Національний депозитарій України  
• Національний інститут стратегічних досліджень  
• Національний олімпійський комітет України  
• Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України  
• Рахункова палата України  
• Державіаадміністрація  
• Український державний центр радіочастот  
• Центр медичної статистики  
• Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації  
• Центр правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції 

України  
• Інформаційний центр Міністерства юстиції України  
• Національний депозитарій України  
• Державний департамент продовольства України  
• Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення  
• Київська міська державна адміністрація  
• Генеральна прокуратура України  
• Рада національної безпки і оборони України  
• Центральна виборча комісія України  
• Уповноважений Верховної Ради України з прав людини  
• Державне казначейство України  

  

  

МіЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

  

ВСЕСВІТНІ МІЖНАРОДН ОРГАНІЗАЦІЇ 

• Організація Об'єднаних Націй — ООН (United Nations Organization)  
• Представництво ООН в Україні  
• Всесвітній поштовий союз — ВПС (Universal Postal Union)  
• Всесвітня метеорологічна організація — ВМО (World Meteorological 

Organization)  

http://www.ccu.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.arbitr.gov.ua/
http://www.vasu.gov.ua/
http://www.vru.gov.ua/
http://www.sai.mia.gov.ua/
http://www.sdip.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.ndu.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.noc-ukr.org/
http://www.radakmu.org.ua/
http://www.ac-rada.gov.ua/
http://www.avia.gov.ua/
http://www.ucrf.gov.ua/
http://www.medstat.com.ua/
http://www.stc.gov.ua/
http://www.legalreform.gov.ua/
http://www.legalreform.gov.ua/
http://www.informjust.kiev.ua/
http://www.ndu.gov.ua/
http://www.fooddept.gov.ua/
http://www.dslz.gov.ua/
http://www.kmv.gov.ua/
http://www.gp.gov.ua/
http://www.rainbow.gov.ua/
http://www.cvk.gov.ua/
http://www.ombudsman.kiev.ua/
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index
http://www.un.org/
http://www.un.org.ua/
http://www.upu.int/
http://www.wmo.ch/
http://www.wmo.ch/


• Всесвітня організація інтелектуальної власності — ВОІВ (World Intellectual 
Property Organization)  

• Всесвітня організація охорони здоров'я — ВООЗ (World Health Organization)  
• Всесвітня торгова організація — ВТО (World Trade Organization)  
• Всесвітня туристична організація — ВТО (World Tourism Organization)  
• Група Всесвітнього банку з реконструкції та розвитку (the International Bank 

for Reconstruction and Development)  
• Представництво Всесвітнього банку з реконструкції та розвитку в Україні  
• Дитячий фонд ООН - ЮНІСЕФ (United Nations Children's Fund)  
• Комісія ООН з права міжнародної торгівлі — ЮНСІТРАЛ (United Nations 

Commission on International Trade Law)  
• Конференція ООН з торгівлі та розвитку — ЮНКТАД (United Nations 

Conference on Trade and Development)  
• Міжнародна морська організація — ІМО (International Maritime Organization)  
• Міжнародна організація з охорони заболітнених територій  
• Міжнародна організація праці — МОП (International Labour Organization)  
• Міжнародна організація цивільної авіації — ІКАО (International Civil Aviation 

Organization)  
• Міжнародна фінансова корпорація — МФК (International Finance Corporation)  
• Міжнародне агенство з атомної енергії — МАГАТЕ (International Atomic 

Energy Agency)  
• Міжнародний валютний фонд — МВФ (the International Monetary Fund)  
• Міжнародний комітет Червоного Хреста  
• Міжнародний союз електрозв'язку — МСЕ (International Telecommunications 

Union)  
• Міжнародний суд (The International Court of Justice)  
• Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку — МФСР (International 

Fund for Agricultural Development)  
• Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури  — 

ЮНЕСКО (United Nations Education, Science and Culture Organization)  
• Список світової спадщини ЮНЕСКО  
• Організація промислового розвитку ООН — ЮНІДО (United Nations Industrial 

Development Organization)  
• Програма ООН з навколишнього середовища — ЮНЕП (United Nations 

Environment Programme)  
• Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй  
• Продовольча та сільськогосподарська організація ООН — ПРООН (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations)  
• Світова продовольча програма ООН — СПП (United Nations World Food 

Programme)  
• Управління Верховного комісара ООН з прав людини  —УВКООНПЛ (Office 

of the UN High Commissioner for Human Rights)  
• Управління Верховного комісара ООН у справах біженців —  УВКБ (Office of 

the UN High Commissioner for Refugees)  
• Фонд ООН у галузі народонаселення — ЮНФПА (United Nations Population 

Fund)  
• Організація економічного співробітництва і розвитку  
• Гаазька конференція з питань міжнародного приватного права  
• Інтерпол  

  

http://www.wipo.org/
http://www.wipo.org/
http://www.uba.ua/www.who.int
http://www.wto.org/
http://www.world-tourism.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org.ua/
http://www.unicef.org/
http://www.uncitral.org/
http://www.uncitral.org/
http://http/www.unctad.org
http://http/www.unctad.org
http://www.imo.org/
http://www.wetlands.org/
http://www.ilo.org/
http://www.icao.org/
http://www.icao.org/
http://www.ifc.org/
http://www.iaea.org/
http://www.iaea.org/
http://www.imf.org/
http://www.icrc.org/
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/
http://www.icj-cij.org/
http://www.ifad.org/
http://www.ifad.org/
http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
http://whc.unesco.org/
http://www.unido.org/
http://www.unido.org/
http://www.unep.org/
http://www.unep.org/
http://www.undp.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.wfp.org/
http://www.wfp.org/
http://www.unhchr.ch/
http://www.unhchr.ch/
http://www.unhcr.ch/
http://www.unhcr.ch/
http://www.unfpa.org/
http://www.unfpa.org/
http://www.oecd.org/
http://www.hcch.net/
http://www.interpol.int/


ЄВРОПЕЙСЬКІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

• Європейський Союз  
• Офіс офіційних публікацій ЄС  
• Європейський парламент  
• Рада ЄС  
• Європейська комісія  
• Представництво Європейської комісії в Україні, Молдові та Білорусі  
• Суд ЄС  
• Європейський суд аудиторів  
• Рада Європи  
• Європейський суд з прав людини  
• Український портал практики Європейського суду з прав людини  
• Офіс Ради Європи в Україні  

  

  

НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СПІЛКИ

  

• Спілка юристів України  
• Спілка адвокатів України  
• Асоціація правників України  
• Торгово-промислова палата України  
• Всесвітня асоціація юристів (World Jurist Association)  
• Американська асоціація юристів (American Bar Association)  
• Міжнародна комісія юристів (International Commission of Jurists)  
• Міжнародна асоціація студентів права (International Law Students 

Association)  
• Європейська асоціація студентів права ((The European Law Students' 

Association)  
• Міжнародна торгова палата  
• Асоціація торгово-промислових палат Європи  

  

МІЖНАРОДНІ КОМЕРЦІЙНІ АРБІТРАЖНІ ТА ТРЕТЕЙСЬКІ СУДИ

  

• Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті 
України  

• Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України  
• Лондонський суд міжнародного арбітражу (London Court of International 

Arbitration)  
• Арбітражний інститут Торгової палати м. Стокгольм (Arbitration Institute of the 

Stockholm Chamber of Commerce)  
• Німецька інституція з арбітражної справи (Deutsche Institution fuer 

Schiedsgerichtsbarkeit)  

http://www.europa.eu.int/
http://eur-op.eu.int/
http://www.europarl.eu.int/
http://ue.eu.int/
http://www.europa.eu.int/comm/index_en.htm
http://www.delukr.ec.europa.eu/home_uk.html
http://curia.eu.int/en/index.htm
http://www.eca.eu.int/
http://www.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.eurocourt.org.ua/
http://www.coe.kiev.ua/
http://www.lawyersunion.org.ua/
http://www.cay.org.ua/
http://www.uba.ua/home.php
http://www.ucci.org.ua/
http://www.worldjurist.org/
http://www.abanet.org/
http://www.icj.org/
http://www.ilsa.org/
http://www.ilsa.org/
http://www.elsa.org/
http://www.elsa.org/
http://www.iccwbo.org/
http://www.eurochambres.be/
http://www.ucci.org.ua/arb/icac.ru.html
http://www.ucci.org.ua/arb/icac.ru.html
http://www.ucci.org.ua/arb/mac.ru.html
http://www.lcia-arbitration.com/
http://www.lcia-arbitration.com/
http://www.chamber.se/
http://www.chamber.se/
http://www.dis-arb.de/
http://www.dis-arb.de/


• Міжнародний арбітражний суд Міжнародної торгової палати (International 
Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce)  

• Палата національного та міжнародного арбітражу м. Мілан (The Chamber of 
National and International Arbitration of Milan)  

• Американська арбітражна асоціація (American Arbitration Association)  
• Арбітражний трибунал при Торговій палаті м. Цюрих (The Arbitral Tribunal of 

Zurich Chamber of Commerce)  
• Торгово-промислові палати Швейцарії (Chambers of Commerce and Industry 

of Switzerland)  
• Центр арбітражу та посередництва Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності (World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation 
Center)  

 

http://www.iccwbo.org/
http://www.iccwbo.org/
http://www.mi.camcom.it/
http://www.mi.camcom.it/
http://www.adr.org/
http://www.zurichcci.ch/
http://www.zurichcci.ch/
http://www.cci.ch/
http://www.cci.ch/
http://www.arbiter.wipo.int/
http://www.arbiter.wipo.int/
http://www.arbiter.wipo.int/

