
Бібліотека Університету Ушинського 

Інтернет-ресурси з права, політології та економіки 

№ Посилання Опис 
1.  http://mybrary.ru/ 

 
Сайт надає доступ до книг та періодичних видань, 
окремих статей, дисертацій, учбової та науково-
популярної літератури, призначеної для фахівців 
у галузі права, економіки та бізнесу. Наразі у 
безкоштовному доступі містяться понад 500 
книжок. (рос.) 

2.  http://yurist-online.com/ 
 

Юридична інформація як для юристів, так і для 
всіх, хто цікавиться українським законодавством, 
або хоче вирішити якусь юридичну проблему. 
Сайт складається з чотирьох розділів:  
послуги для громадян, послуги для бізнесу, 
послуги для юристів, різне. 
Перший розділ називається «Услуги для граждан» 
та містить юридичні послуги та інформацію, які 
будуть звичайним громадянам. (укр., рос., англ.) 

3.  http://nc.gov.ua/ 
 

Центр створено як структурний підрозділ 
Державного підприємства "Державний центр 
інформаційних ресурсів України". Метою 
створення Центру стало забезпечення 
координаційно-організаційної, дослідницької, 
експертної, технологічної, навчально-методичної, 
консультативної, просвітницької підтримки 
органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, бізнесу і громадських 
організацій із впровадження та застосування 
технологій електронного урядування. (укр.) 

4.  http://pravo.biz.ua/index.php Сайт створений для того, щоб допомогти 
розібратися у світі юриспруденції. Тут ви 
знайдете безліч корисної для навчання та 
практичної для юридичної діяльності літератури, 
а також найбільш популярні нормативні 
документи. (укр.) 

5.  http://www.xn--
80aqeejfmlki0b7ds0a.com.ua/ 

Юридичний інформаційно-аналітичний сайт було 
створено для ефективної допомоги відвідувачам. 
На сайті розміщено зразки позовних заяв, 
юридичні аналітичні матеріали, зразки 
процесуальних документів, зразки договорів, 
судова практика, судові рішення, юридична 
консультація он-лайн. (укр.) 

6.  http://legalweekly.com.ua/ 
 

Газета "Правовий тиждень" (укр.) 

7.  http://ukurier.gov.ua/uk/ 
 

Газета "Урядовий кур'єр" (укр.) 

8.  http://politics.ellib.org.ua/ 
 

На сайті «Бібліотека: політологія» знаходиться 
низка політологічної літератури, яка розділена, 
для зручності, за категоріями: історія політичних і 
правових вчень, влада, економіка і політика, 
етнополітологія, права людини, зовнішня 
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політика, теорія політики і т. д. (укр.) 
 

9.  http://pidruchniki.com/politologiya/
Page-2 

Навчальні матеріали та книги з політології. (укр.) 

10.  http://www.twirpx.com/files/politics/
politology/ 
 

Книги та добірка матеріалів з політології. (рос.) 

11.  http://pidruchniki.com/politekonom
iya/ 
 

Навчальні матеріали та книги з політекономіки. 
(укр.) 

12.  http://pidruchniki.com/pravo/ 
 

Навчальні матеріали та книги з права. (укр.) 

13.  http://pidruchniki.com/ekonomika/ 
 

Навчальні матеріали та книги з економіки. (укр.) 

14.  http://www.twirpx.com/files/financi
al/economics/ 
 

Книги та добірка матеріалів з економіки. (рос.) 

15.  http://www.consultant.ru/edu/stude
nt/download_books/ 
 

Електронна бібліотека «КонсультантПлюс» з 
права та економіки. (рос.) 

16.  http://profmeter.com.ua/communica
tion/learning/course/course8/index 
 

Национальная экономика для студентов. 
Данный курс содержит примеры решения задач 
по экономике предприятия с комментариями по 
их решению. Многие задачи взяты из тех, 
которые предлагают студентам в различных 
учебных заведениях. (рос.) 

17.  http://studme.com.ua/default.htm 
 

На сайті можна знайти конспекти лекцій з права, 
політології, економіки та політекономії. (укр.) 
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