
НАУКА У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ 

Дисертації 

  Одним з важливих джерел наукової інформації є дисертація. На сьогодні 
доступ до такого роду документів, як зазвичай, обмежений. Вітчизняні дисертації 
доступні вільно лише у вигляді авторефератів на сайті національної бібліотеки 
України ім В.І. Вернадського. Хоча деякі бібліотеки України вже надають доступ (з 
деякими обмеженнями у завантаженні, копіюванні тощо).  

Електронна колекція авторефератів дисертацій Російської державної бібліотеки 
знаходиться у вільному доступі,  дисертації  – переважно в платному доступі.  

Найбільша в світі повнотекстова  база даних дисертацій від ProQuest Dissertations 
and Theses  –  комерційна (для окремих країн пропонуються значні знижки). 
Установи і бібліотеки можуть передплачувати  ці ресурси, але в даний час з деяких 
причин це може бути проблематично. 

Застосування сучасних технологій, використання руху відкритого доступу сприяє 
появі авторефератів дисертацій та дисертацій у відкритому доступі.  При цьому 
надаються розширені пошукові можливості, надійне зберігання, а також 
забезпечується швидке й оперативне поширення наукової інформації в науковому 
середовищі. З будь-якого комп`ютера, що має вихід в інтернет, є вільний доступ до 
повнотекстової наукової інформації.  

Бібліотека склала і пропонує увазі користувачів список електронних колекцій 
авторефератів дисертацій, тез та дисертацій вітчизняних і зарубіжних цифрових 
бібліотек з вільним або частково вільним доступом з описами і посиланнями на 
колекції. 

 

Електронна бібліотека авторефератів дисертацій - ресурси 
національної бібліотеки України ім В.І. Вернадського - тексти 
авторефератів дисертацій, захищених в Україні з 1998 р. 

 

 

Дисертації у вільному доступі: на сайті  http://diss.rsl.ru перейдіть у 
Каталог, далі поставте позначку "Искать только в открытой 
электронной библиотеке диссертаций (ОЭБД)", далі можна задати 
критерії відбору. Для початку пошуку натисніть "Искать", після 
чого на екрані з'явиться список знайдених документів. Для 
перегляду документу натисніть посилання "Электронный ресурс". 

Електронна колекція авторефератів дисертацій Російської 
державної бібліотеки знаходиться у вільному доступі. авторефератів 
диссертацій з усіх галузей знань, а це більше 440 тисяч електронних 

http://www.umi.com/en-US/products/dissertations/individuals.shtml
http://www.umi.com/en-US/products/dissertations/individuals.shtml
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD_EX&P21DBN=ARD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/


документів з Електронної бібліотеки дисертацій РДБ (наразі - 440 
722 повнотекстових документа). Оцифровані всі автореферати після 
2000 року і значна частина документів до 2000.  
Детальніше >>> 

http://search.rsl.ru/ru 

 

  

 DART-Europe – Портал відкритого доступу до тез та 
дисертацій  науковців  Європейського Союзу. Нині вже  понад 325 
тис.  документів з 512 університетів  27 Європейських країн. 
Нещодавно приєднались ще три, з: Болгарії – New Bulgarian 
University;   Латвії - University of Latvia та Словенії - University of 
Maribor.  

    

  

Dialnet — база, що регулярно поповнюється, і  містить понад 40000 
докторських дисертацій та наукових статей провідних університетів 
Іспанії  іспанською та іншими європейськими мовами. Дисертації 
згруповані за університетами. 

    

  

HAL — электронный архив содержит более миллиона публикаций, 
из них более 350 000 полнотекстовых диссертаций и научных статей 
научно-образовательных учреждений Франции в открытом доступе. 
В составе архива более 48 000 диссертаций, представленных, 
в основном, на английском и французском языках. 

    

  

OATD (Open Access Theses and Dissertations) — международная 
база данных предоставляет доступ к 2 800 000 диссертаций 
и дипломных работ выпускников более 1 000 исследовательских 
институтов, университетов и колледжей. Более половины работ — 
на английском языке. 

    

  

PQDT Open — полные тексты диссертаций в базе данных компании 
ProQuest’s UMI Dissertation Publishing, авторы которых дали 
согласие на размещение своих работ в открытом доступе. 
В настоящее время в базе предоставлен открытый доступ к 27 000 
работ, и их количество постоянно пополняется. 

http://diss.rsl.ru/
http://search.rsl.ru/ru/results#/?query=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82&c%5B0%5D=0&c%5B1%5D=1&c%5B2%5D=2&c%5B9%5D=9&c%5B13%5D=13&c%5B7%5D=7&c%5B12%5D=12&c%5B4%5D=4&c%5B5%5D=5&ce%5Bknigafond%5D=knigafond&ce%5Blitres%5D=litres&ce%5Brespublica%5D=respubli
http://search.rsl.ru/ru
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
https://link.kb.nl/f5-w-687474703a2f2f3139322e38372e34312e3931$$/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.dart-europe.eu/browse-list.php?index=country
http://www.dart-europe.eu/browse-list.php?country=Bulgaria
http://www.dart-europe.eu/browse-list.php?country=Bulgaria
http://www.dart-europe.eu/browse-list.php?country=Latvia
http://www.dart-europe.eu/browse-list.php?country=Slovenia
http://www.dart-europe.eu/browse-list.php?country=Slovenia
http://dialnet.unirioja.es/
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/docType_s/THESE/submitType_s/file/
http://oatd.org/
http://pqdtopen.proquest.com/


  
dissertations.se — коллекция шведских диссертаций, содержащая 
более 54 000 полнотекстовых докторских диссертаций на различных 
европейских и восточных языках. Около половины работ 
представлены в открытом доступе. 

    

  

theses.fr — база данных, созданная в рамках проекта 
информационного обеспечения высшего образования при 
поддержке Министерства образования Франции. Включает более 
30 000 полнотекстовых диссертаций, защищенных в университетах 
Франции, в основном на французском и английском языках. 

    

 

  

  

CiNii Dissertations — информационный ресурс, предоставляющий 
как библиографическую информацию по диссертациям, так 
и открытый доступ к полнотекстовым диссертациям на докторскую 
степень университетов и институтов Японии на японском 
и английском языках: около 600 000 библиографических ссылок, 
более 130 000 полнотекстовых диссертаций от National Diet Library 
и около 130 000 от университетов. 

 

 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertacoes- дисертації Бразилії  

 

 

 

Cybertesis -  дисертації з Бразилії, Канади, Чілі, Франції, Гонконгу, 
Мексики, Перу, Іспанії та США  

 

 

ADT (Australiasian Digital Theses Program) -  дисертацій Австралії 

 

 

Deusche National Bibliothek - проект Німецької національної 
бібліотеки: всі дисертації з 1998 року. Понад 60 000 дисертацій і 
докторських робіт, захищених в Німеччині 

 

 
Pakistan Research Repository - проект Комісії з Вищої Освіти країни, 
понад 5000 назв тез та повних текстів PhDдисертацій англійською 
мовою. 

http://www.dissertations.se/
http://www.theses.fr/
http://ci.nii.ac.jp/d/en/
http://bdtd.ibict.br/
http://www.cybertesis.net/index.html
http://adt.caul.edu.au/
http://www.dnb.de/DE/Home/home_node.html
http://eprints.hec.gov.pk/


 

DiVA - дисертації та інші дослідницькі матеріали від 26 інституцій 
скандинавських країнEThOS  -Electronic Theses Online Service 
(EThOS) - Сполучене Королівство. 

 

 

NARCIS- Нідерланди – основний національний портал для тих, хто 
шукає інформацію про дослідників і їх роботи. Крім того, NARCIS 
також  буде корисним для студентів, журналістів та людей, що 
працюють в освітніх і державних установах, а також для бізнес-
сектора. NARCIS забезпечує доступ до наукової інформації, у тому 
числі (з відкритим доступом) до публікацій зі сховищ всіх 
голландських університетів, KNAW, NWO і ряду науково-дослідних 
інститутівв. 

 

 

Networked Digital Library of Theses and Dissertations - NDLTD – 
мережева цифрова бібліотека дисертацій є міжнародною 
організацією, створеною для розвитку, просування, використання, 
поширення і збереження електронних авторефератів дисертацій і 
дисертацій. Підтримується електронне видання і відкритий доступ 
до наукових публікацій з метою підвищення обміну знаннями у 
всьому світі. NDLTD запрошує скористатися його ресурсами, а 
також вітатиме бажання окремих вчених чи університети та інші 
дослідницькі інституції приєднатися по спільноти.  

 

 

Theses Canada - зведений каталог канадських дисертацій  

 

 

 

 

http://www.diva-portal.org/
http://ethos.bl.uk/
http://www.narcis.info/
http://www.ndltd.org/
http://www.ndltd.org/
http://www.ndltd.org/
http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada

