
Електронні ресурси вільного доступу

Використання можливе з будь-якого комп’ютера через Інтернет

Електронні ресурси вільного доступу (українські)

OAI ґарвестер 

http://oai.org.ua/

Система пошуку у відкритих архівах України. Даний сервіс надає можливість одночасного пошуку в 
електронних повнотекстових бібліотеках України. Даний сервіс працює на основі протоколу OAI-PMH. 
Протокол OAI PMH призначений для створення відкритих електронних бібліотек, який надає можливість 
інтегрувати інформаційні ресурси. В ґарвестері станом на 15 липня 2009 р. – майже 16 тис. документів з 9 
архівів України.

Відкритий гуманітарний архів "АНТРОПОС"

http://www.anthropos.org.ua/jspui/

Архів заснований Центром гуманітарних досліджень Львівського національного університету імені Івана 
Франка 2007 року за підтримки Міжнародного фонду "Відродження". Він відкритий для діяльних спільнот,
інституцій та окремих дослідників, готових розміщувати для тривалого зберігання й доступу власні 
наукові монографії, статті, рецензії, огляди, джерельні матеріали і бази даних, музейно-архівні колекції, 
дослідницькі й культурні проекти, навчальні матеріали, презентації, каталоги й бібліографії.

Наукова періодика України

http://www.nbuv.gov.ua/portal/
Наукова періодика України. Доступ до повних текстів 1747 журналів та збірників наукових праць. Ресурс 
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Періодика НАН України

http://www.nbuv.gov.ua/portal/nanu.html
Загальноакадемічний портал наукової періодики. Доступ до 83 журналів НАН України. Ресурс 
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Електронні наукові фахові видання

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/
Електронні наукові фахові видання (44 назви). Ресурс Національної бібліотеки України імені В.І. 
Вернадського.

Електронні архіви України

http://www.elibukr.org/uk/resursi/elektronni-arhivi-
ukrayini.html

Діючі відкриті е-архіви в інституціях України.
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Періодичні видання навчально-методичного 
центру

http://www.magnmc.ho.ua/index.php

Методичні матеріали для викладачів внз з нових технологій навчання та виховної роботи. Науково-
методичні збірники: "Нові технології", "Проблеми освіти"; журнали: "Освіта. Технікуми, коледжі", 
“Інформаційний вісник вищої освіти”; збірники: "Організація навчально-виховного процесу", "Виховна 
робота в технікумах і коледжах", “На допомогу куратору студентської групи”.

Електронні ресурси вільного доступу (російські)

Scholar.ru

http://www.scholar.ru/

Каталог посилань та пошук документів наукової тематики російською мовою у вільному доступі: фізико-
математичні, хімічні, біологічні, геолого-мінералогічні, технічні, сільськогосподарські, історичні, 
економічні, філософські, філологічні, географічні, юридичні, педагогічні, медичні, фармацевтичні, 
ветеринарні, психологічні, військові, соціологічні, політичні науки, культурологія, науки про Землю, 
архітектура, мистецтво.

Scipeople

http://scipeople.ru/
Російська наукова мережа: все для вчених, аспірантів, студентів. Відкрита бібліотека публікацій. Доступ до
російських наукових журналів. Все про освіту за кордоном.

eLIBRARY.ru

http://elibrary.ru/org_titles.asp?
Російська наукова електронна бібліотека. Містить електронні версії понад 1700 російських журналів з 
освіти, медицини, науки, техніки (в тому числі 700 журналів у відкритому доступі).

УІС «РОСІЯ»

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp

Університетська інформаційна система «Росія» - тематична електронна бібліотека і база для досліджень та 
навчальних курсів в галузі економіки, управління, соціології, лінгвістики, філософії, філології, 
міжнародних відносин та інших гуманітарних наук. УІС РОСІЯ підтримується на базі Науково-дослідного 
обчислювального центру МДУ імені М.В. Ломоносова і з 2000 року відкрита для колективного доступу.

Економіка. Соціологія. Менеджмент

http://ecsocman.hse.ru/
Російський освітній портал з економіки, соціології, менеджменту. Журнали, словники, книги відповідної 
тематики.

Економіка та управління на підприємствах

http://eup.ru/

Російськомовна електронна бібліотека економічної та управлінської літератури (монографії, дисертації, 
книги, статті, ділові новини, конспекти лекцій, реферати, підручники). На даний момент в бібліотеці 
знаходиться близько 17000 документів.

SOCIONET

http://socionet.ru/

Науково-освітня соціальна мережа Соціонет інтегрує інформацію з безлічі серверів, що належать 
російським і закордонним науковим і освітнім організаціям, які беруть участь у міжнародних ініціативах 
RePEc та Open Archives Initiative.
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Російське Бюро Патентів і Торгових Марок

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/r
u

Федеральна служба з інтелектуальної власності, патентів та товарних знаків.

Електронні ресурси вільного доступу (іноземні)

Academicjournals

http://www.academicjournals.org/journals.htm
Повнотекстові англомовні наукові журнали з медичних, соціальних, біологічних, фізичних, юридичних 
наук, мистецтва та освіти.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

http://www.doaj.org/

Каталог журналів відкритого доступу, створений за грантами благодійних фондів у 2002 році та 
підтримується науковою бібліотекою університету м. Лунд (Швеція).
Збірка журналів відкритого доступу базується на фінансовій моделі, яка передбачає безоплатність 
доступу до інформаційних ресурсів для користувачів і відповідає Будапештській ініціативі відкритого 
доступу (Budapest Open Access Initiative).

На 2011 рік система налічує понад 6,6 тис. назв журналів, з них 19 – українські; понад 580 тис. 
повнотекстових статей з різних галузей знань, з яких для 2885 журналів виконується повнотекстовий 
інформаційний пошук на рівні статей. Система є відкритою для розміщення наукових періодичних видань, 
які відповідають опублікованим стандартам системи.

Electronic Journals Library

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?
bibid=AAAAA&;colors=7%E2%8C%A9=en

Колекція електронних академічних журналів. На 2011 рік нараховує понад 55 тис. назв, з них у 
безкоштовному доступі - 29 тис.

Springerlink

http://www.springeropen.com/journals
Повнотекстові журнали з медичних, соціальних, фізичних, технічних наук англійською мовою.

Versita Open

http://www.versitaopen.com/

Платформа відкритого доступу видавництва Versita надає безкоштовний доступ до академічних журналів з 
різних дисциплін. Колекція нараховує понад 200 назв наукових журналів, що належать багатьом 
університетам та дослідним інститутам.

ABC Chemistry Добірка безкоштовних повнотекстових рецензованих журналів з хімії англійською мовою. Архів поділений 
на 2 частини, одна частина – журнали, які постійно доступні повні тексти в Інтернеті, а інша частина – 
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http://abc-chemistry.org/ru/
тестовий доступ та журнали, які тимчасово у вільному доступі. Окремо представлено список журналів 
російською мовою.

Scirus

http://abc-chemistry.org/ru/

Універсальна наукова пошукова система. Здійснює повнотекстовий пошук за статтями журналів більшості 
великих іноземних видань, науковим ресурсам Internet (понад 250 млн. проіндексованих сторінок). 
Розроблена і підтримується компанією Elsevier. Пропонує пошук науково-технічної, навчальної та медичної
інформації в масиві 300 млн.:

• веб-сайтів, 
• комерційних інформаційних систем, 
• науково-технічних репозитаріїв, 
• електронних архівів. 

Процедура пошуку, крім стандартного, дає можливість обирати типи документів, групи джерел інформації, 
час публікації матеріалів.

Результати пошуку у вигляді окремих текстових документів можуть бути роздруковані або відіслані 
електронною поштою за обраною адресою.

Scholar.google

http://scholar.google.com.ua/

Пошук за статтями великих наукових видань, по архівам препринтів, публікаціям на сайтах університетів, 
наукових товариств та інших наукових організацій. Розраховує індекс цитування публікацій, дозволяє 
знаходити статті, що містять посилання на ті, що вже знайдено.
Є самостійним пошуковим сервером. Спеціалізується на пошуку статей та книг. Є бета-версією і постійно 
оновлюється.

Пропонується пошук не тільки на серверах публічного домену Інтернет, але й в пошукових масивах деяких 
комерційних систем, таких, як ACM, Cambridge Scientific Abstracts, IEEE, Ingenta, архівних систем 
видавництв Blackwell, Sage, Springer, Taylor &Francis, Wiley та інших, список яких розширюється. 
Наявність посилань на книги, що релевантні пошуку, забезпечує співпраця системи з базою даних WorldCat
(OCLC).

Результати пошуку в системі збагачені додатковою інформацією:

• по механізму цитування, 
• наявністю матеріалів у відомих бібліотеках світу, 
• можливістю замовлення повнотекстових документів за допомогою систем доставки документів – 

партнерів GOOGLE, 
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• можливістю отримання повного тексту документу, якщо він належить до систем відкритого доступу. 

Проте, порівнятися з сучасними професійними реферативно-бібліографічними базами даних, ця система, 
поки що не в силах.

ArXiv.org

http://arxiv.org/

Підтримується Cornell University (США). Надає безкоштовні пошукові послуги по доступу до колекції 
наукових публікацій, які добровільно надані персональними авторами для вільного розповсюдження.
Спеціалізується в галузях:

• комп’ютерних наук, 
• астрофізики, 
• фізики, 
• математики, 
• квантової біології. 

Документи зберігаються у власному пошуковому архіві системи.

Кожен бажаючий після реєстрації має змогу не тільки отримувати повнотекстові документи, але і 
розміщувати повні тексти власних публікацій.

OAIster

http://www.oclc.org/oaister/

Підтримується University of Michigan (США).
Надає безкоштовні пошукові послуги.
Позиціонує себе, як об’єднаний каталог цифрових ресурсів.
Містить:

• текстові, 
• графічні, 
• аудіо-, 
• відео- документи та набори даних. 

Інформація надається більше ніж 750 інституціями, що мають можливість включати власні документи у 
пошуковий масив системи у форматі посилань. Документальний архів нараховує майже 11 млн. записів. 
Після виконання пошуку, кожний конкретний документ отримується з сайту організації-партнера, яка 
надала в репозитарій посилання на документ.

Springer & Kluwer Academic Journal Searching
Springer & Kluwer Academic Journal Searching - реферативно-бібліографічнабаза, щоміститьпонад 1200 
журналіввидавництва Springer та Kluwer. Такожсюдивходить 300 періодичнихвиданьзсуспільнихнаук 
(дисциплінарніколекції: Business & Management, Economics, Education, Humanities, Law, Philosophy, 
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http://www.springerlink.com/?MUD=MP
Psychology, Social Sciences, Statistics). Середжурналів, щоміститьданийресурс, таківідомі, як Economic 
Theory, Public Choice, Theory and Society, Journal of Population Economics, Journal of Cultural Economics, 
Crime, Law and Social Change іт.д. Забільшістювиданьєдоступнимдоситьглибокийархів.

Blackwell Publishing

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/index.html
Blackwell Publishing – однезнайбільшвідомихусвітівидавництвжурналівзприродничихнаук, медицини, 
суспільнихнаук, гуманітарнихнаук.

HighWire Press

http://highwire.stanford.edu/
HighWire Press – репозитарійдоступудопідрозділубібліотекиСтенфордськогоуніверситету. Містить понад 1 
тис. журналів, більше 2 млн. повнотекстових рецензованих статей у вільному Інтернет-доступі.

Internet Public Library

http://www.ipl.org/

Internet Public Library - цеорганізаціяпублічнихпослугтанавчальнесередовище, щозапочатковане 
University of Michigan School of Information тапідтримується Drexel University's College of Information 
Science & Technology. Це 45000+ повнотекстових творів (художньої та нехудожньої літератури, довідкових 
видань), організованих за предметними колекціями та типами ресурсів.

InTech 

http://www.intechopen.com/

InTech - видавець журналів та книг відкритого доступу з різних галузей науки, техніки та медицини. З 2004
року InTech опублікувало понад 350 книг; в даний час InTech публікує 3 наукових журнали відкритого 
доступу: International Journal of Advanced Robotic Systems, Journal of Humanoids та International Journal of 
Engineering Business Management. У видавництві публікуються понад 20 000 авторів найкращих 
університетів світу.

Perseus Digital Library

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

Perseus Digital Library - 
найбільшаонлайновабазаданихлатинськихтагрецькихтекстівіархеологічнихзнахідок. Цифрова колекція 
містить 6,5 млн. грецьких текстів та 4 млн. латинських матеріалів; понад 64 тис. зображень та презентацій.

PubMed Central

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

Безкоштовнийцифровийархівжурналівзбіомедичнихнауктанаукпрожиття, щопідтримується U.S. National 
Institutes of Health (NIH) та National Center for Biotechnology Information (NCBI) in the National Library of 
Medicine (NLM). Окремі журнали тимчасово недоступні з періодом ембарго від кількох місяців до півроку з
моменту появи друкованого видання.

Theses Canada Portal

http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/in
dex-e.html

Theses Canada Portal - Загальнодоступніканадськідисертаціїзаперіод 1998-2002 рр.

United States Patent and Trademark Office United States Patent and Trademark Office - Американськіпатентизаперіод 1790-1975 рр. Пошук за номерами 
патентів і Current US Classification.
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PubList.com

http://publist.com/
Пошукова система по електронним і друкованим журналам з багатьох областей знань.

New Jour

http://old.library.georgetown.edu/newjour/
Пошукова система електронних публікацій, доступних в Інтернеті; за підтримки Georgetown University.

FindArticles

http://findarticles.com/
Сервіс пошуку (діє від 1998 р.) у понад 300 світових журналів та видань в галузі управління, економіки, 
інформатики, техніки, освіти, спорту, мистецтва тощо.

Ingenta

http://www.ingenta.com/
Багатогалузева бібліографічна база; пропонує доступ до понад 28 тис. наукових журналів із широкими 
пошуковими можливостями.

EZB

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/
Elektronische Zeitschriftenbibliothek - електронна бібліотека журналів при бібліотеці університету 
Регенсбурга; доступ до змісту журналів та до повних текстів статей.

E-LIS

http://eprints.rclis.org/
Репозитарій наукових публікацій за підтримки Міністерства культури Іспанії.

Cogprints

http://cogprints.org/
Cognitive Science EPrint Archive - відкритий репозитарій з когнітивних наук (психологія, нейрологія, 
лінгвістика, комп'ютерні науки, філософія, біологія).

CiteSeer

http://citeseer.ist.psu.edu/
Відкритий архів з комп'ютерних наук (понад 750 тис. документів).
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NARCIS

http://www.narcis.nl/
Архів, що містить наукові публікації та докторські дисертації з університетів та наукових установ Данії. 
Більшість публікацій доступна у повних текстах.

OSTI

http://www.osti.gov/

Energy Citations Database (ECD) - науковабазаданих, щопідтримується U.S. Department of Energy, Office of 
Scientific & Technical Information. Містить бібліографічні записи і електронні документи починаючи з 1943 
р.

PloS

http://www.osti.gov/
Public Library of Science – наукова база журналів з медицини та біології неприбуткової організації 
науковців, діяльність якої направлена на створення наукової літератури для публічного відкритого доступу.

CiteSeerx

http://citeseer.ist.psu.edu/index
Електронна бібліотека публікацій з комп’ютерних наук. Містить широкий спектр додаткових можливостей 
з аналізу автономного індексу цитування (Autonomous Citation Indexing - ACI), пошуку та аналізу статей.

Google Book Search

http://books.google.com/
Світова електронна бібліотека книг.

National Technical Information Service (NTIS)

http://www.ntis.gov/

База містить реферати наукових досліджень. Містить велику кількість німецьких дослідницьких звітів. 
Містить записи з усіх областей наук, інженерії й технології. Джерела – головним чином звіти федеральних 
урядових агенств США, винаходи, що є доступними для ліцензування.

SCISEARCH

http://www.sci-search.com/

Одна з найбільших мультидисциплінарних наукових баз даних – міжнародний покажчик літератури, що 
охоплює майже кожну предметну область науки, технології та біомедицини. База даних містить 
бібліографічну інформацію та цитовані посилання з понад 5000 наукових, технічних й медичних журналів.

INPADOC

http://www.delphion.com/
Світовий покажчик патентів World Patent Index охоплює дані про патентні документи США, Німеччини та 
ін. країн, дозволяє здійснювати пошук патентів будь-якої галузі знань і промисловості.

OpenDOAR
Довідник наукових інституційних репозитаріїв відкритого доступу.
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http://www.opendoar.org/

RePEc

http://repec.org/

Відкритий Архів з економіки та суміжних дисциплін, створений з метою розповсюдження результатів 
світових наукових досліджень. Містить посилання понад 925 тис. статей, 2700 книг понад 16 тис. 
науковців.

AEAweb

http://www.aeaweb.org/econlit/doctypes.php
Інформаційні ресурси Американської економічної асоціації. Індексує понад 750 журналів економічної 
тематики.

IDEAS

http://ideas.repec.org/
База даних з економічних наук університету штату Коннектикут. Містить посилання на більш ніж 300 000 
робіт, з них 200 000 - повнотекстові.

E-Journals.org

http://www.e-journals.org/
База посилань на сайти електронних журналів світу з багатьох галузей наук (релігія, медицина, соціологія, 
історія, економіка тощо).

E-Books Directory

http://www.e-booksdirectory.com/
Каталог електронних книг, документів, лекцій з усіх галузей наук з можливістю додавати власні книги, 
коментарі до вже розміщених публікацій.

Economics Working Papers in Oxford 

http://www.economics.ox.ac.uk/index.php/papers/se
ries/

Сайт департаменту економіки Оксфордського університету. Містить базу журналів економічної тематики, 
науково-дослідні матеріали студентів та науковців, економічні новини тощо.

EconPapers

http://econpapers.repec.org/
Колекція матеріалів економічного напрямку: статті з журналів (490 тис., з них близько 430 тис. – у вільному
доступі), книги (6 тис., з них близько 1,5 тис. – у вільному доступі), програмне забезпечення.

Інтернет-архів Нобелевської премії

http://www.almaz.com/nobel/
Все про Нобелевську премію та її лауреатів.

http://www.almaz.com/nobel/
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Socionet

http://socionet.ru/

Науково-освітня соціальна мережа Соціонет інтегрує інформацію з безлічі серверів, що належать 
російським і закордонним науковим і освітнім організаціям, які беруть участь у міжнародних ініціативах 
RePEc і Open Archives Initiative.

UNESCO Documents and Publications

http://socionet.ru/
Бібліографічні записи і повні тексти документів, публікацій та періодичних видань ЮНЕСКО, 1945 р. - 
теперішній час.

United States Patent and Trademark Office Web 
Patent Database

http://patft.uspto.gov/

Сайт містить повні тексти та малюнки патентів США, починаючи з 1976 по теперішній час. Пошук по БД 
може бути проведений за номером патенту, ключовими словами назви і реферату, прізвища та по інших 
полях. Підтримується USPTO - Бюро Патентів і Торгових марок США.

US Patent and Trademark Office. Official Gazette

http://www.uspto.gov/news/og/index.jsp

Офіційний бюлетень Бюро Патентів і Торгових марок США (з 1964 - по теперішній час, безкоштовний 
пошук і перегляд). Офіційний бюлетень публікується щовівторка для подання патентів, які будуть 
опубліковані, і торгівельних марок, які будуть зареєстровані.

STO's Internet Patent Search System

http://www.bustpatents.com/

Базаданихпідтримуєтьсясистемою Source Translation & Optimization (STO), 
якаможебутивикористанадляпошукупобазахданихпатентівіторговихмарокСШАусіхроківзвикористаннямкл
асифікаційнихкласів USPTO абозаномеромпатенту. Можливий перегляд рефератів патентів, опублікованих 
у період 1981-1989.

The OpenCourseWare Consortium

http://www.ocwconsortium.org/
ОсвітніресурсиМасачусетськогоТехнологічногоінституту (Massachusetts Institute of Technology (MIT))

Open Educational

http://www.oercommons.org/ Resources
Відкриті освітні ресурси світу.

World lecture project

http://world-lecture-project.org/
Відеобібліотека відеолекцій світу. Міжнародна навчальна мережа.

VideoLectures.Net
Колекція високоякісних відеолекцій світу.
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http://videolectures.net/

Open Yale Courses

http://oyc.yale.edu/
Лекції та інші матеріали з дисциплін гуманітарних, суспільних та природничих наук.

Princeton University

https://mediacentral.princeton.edu/
Освітні матеріали Принстонського університету (США).

Harvard University

http://ocp.hul.harvard.edu/
Освітні ресурси Гарвардського університету.

JSTOR

http://www.jstor.org/

Електронна колекція журналу "Jstor". 6% загальної кількості матеріалів колекції - у вільному доступі (до
1923  року -  матеріали,  опубліковані  в  США;  до  1870  року -  інші  матеріали).  Журнал  містить  наукові
матеріали  з  математики,  економіки,  політики,  гуманітарних  наук  тощо.  Вільнодоступна  ретроколекція
нараховує понад 500 тис. публікацій.

FreeFullPDF.com

http://www.freefullpdf.com/

Пошуковик наукової літератури (найактуальніша інформація з найкращих джерел для інноваційних 
проектів). Пошук проводиться лише на відібраних сайтах. Охоплення: понад 80 млн. повнотекстових 
наукових статей.

Theses Canada Portal

http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/in
dex-e.html

Колекція дисертацій Канадських науковців. Архів з 1965 року.

DissOnline.de

http://www.dissonline.de/index.htm
Архів кандидатських, докторських дисертацій, захищених в Німеччині.

ADT (Australiasian Digital Theses Program)

http://adt.caul.edu.au/
Дисертації Австралії.
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Biblioteca Digital de Teses e Dissertacoes

http://bdtd.ibict.br/
Дисертації Бразилії.

DiVA 

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf
Дисертаціїтаіншідослідницькіматеріаливід 26 інституційскандинавськихкраїн EThOS. Electronic Theses 
Online Service (EThOS) - Сполучене Королівство.

National ETD Portal (South Africa)

http://www.netd.ac.za/
Дисертації Південної Африки.

JournalTOCs Discovery Service
http://www.journaltocs.ac.uk/

Cервіс пошуку актуальної наукової інформації. Пошук здійснюється у назвах та змісті авторитетних 
наукових комерційних журналів та журналів вільного доступу (понад 15 тисяч назв журналів). JournalTOCs
 індексує статті одразу, як тільки вони з’являються в мережі.

Medical Heritage Library
http://www.medicalheritage.org/

Спільний онлайн-проект провідних медичних бібліотек світу, що забезпечує вільний безперешкодний 
доступ до якісних історичних документів з медицини.

SciGuide
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/index.ssi

Електронний навігатор зарубіжних наукових електронних ресурсів відкритого доступу в Інтернеті. 
Навігатор сприяє пошуку якісних наукових ресурсів світового рівня.

 

Відкриті освітні ресурси

Російські освітні ресурси

http://library.sumdu.edu.ua/index.php?
option=com_content&;view=article&id=69&lang=
uk

Сайти російських освітніх ресурсів

The OpenCourseWare Consortium

http://www.ocwconsortium.org/
ОсвітніресурсиМасачусетськогоТехнологічногоінституту (Massachusetts Institute of Technology (MIT))
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Open Educational Resources

http://www.oercommons.org/
Відкриті освітні ресурси світу

World lecture project

http://world-lecture-project.org/
Відеобібліотека відеолекцій світу. Міжнародна навчальна мережа

VideoLectures.Net

http://videolectures.net/
Колекція високоякісних відеолекцій світу

Open Yale Courses

http://oyc.yale.edu/
Лекції та інші матеріали з дисциплін гуманітарних, суспільних та природничих наук

Princeton University

https://mediacentral.princeton.edu/
Освітні матеріали Принстонського університету (США)

Harvard University

http://ocp.hul.harvard.edu/
Освітні ресурси Гарвардського університету

Державна система правової охорони Інтелектуальної власності

Державний департамент інтелектуальної власності  http://sips.gov.ua/  

Державне підприємство “Українське агентство авторських та суміжних прав” 

http://www.uacrr.kiev.ua/

Державний інститут інтелектуальної власності  http://www.iipl.ukrpatent.org/  

Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг

http://www.ip-centr.kiev.ua/newcipip/head_page_large.jsp

Державне підприємство “Український інститут промислової власності” 

http://www.ukrpatent.org/
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Громадські організації

Всеукраїнська асоціація представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)   http://www.patent.org.ua/  

Українська асоціація власників товарних знаків  http://www.uta-tm.org.ua/  

Міжнародні організації

Євразійське патентне відомство  http://www.eapo.org/rus/ea/index.html  

Європейське патентне відомство (ЄПВ)  http://www.epo.org/  

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)  http://www.wipo.int/portal/index.html.en  

Міжнародна асоціація товарних знаків (INTA)  http://www.inta.org/Pages/Home.aspx  

Виконавчий комітет СНД  http://www.cis.minsk.by/  

Адреси відомств інтелектуальної власності  http://sips.gov.ua/ua/address.html  

Суб’єкти господарювання

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук України

http://www.ndiiv.org.ua/

Український інститут науково-технічної і економічної інформації  http://www.uintei.kiev.ua/main.php  

Український видавничий консорціум  http://who-is-who.com.ua/  

Українська Академія Наук  http://ukrsmb.info/uan.htm  

Патентні бюро

Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності   http://www.wipo.int/portal/index.html.en  

Російське Бюро Патентів і Торгових Марок   http://www.rupto.ru/  

Європейське Бюро Патентів   http://www.epo.org/  

Бюро Патентів і Торгових Марок США   http://www.uspto.gov/  

Бюро Інтелектуальної власності Австралії   http://www.ipaustralia.gov.au/  

Бюро Інтелектуальної власності Канади   http://cipo.gc.ca/  

Патентне Бюро Данії   http://www.dkpto.dk/  

Державне Бюро Інтелектуальної Власності Китайської Народної Республіки (SIPO) 

http://www.cpo.cn.net/
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Франція, Національний Інститут Промислової Власності   http://www.inpi.fr/  

Бюро Патентів і Торгових Марок Німеччини   http://www.dpma.de/  

Урядовий Відділ Інтелектуальної Власності Гон-Конга   http://www.ipd.gov.hk/  

Патентне Бюро Японії   http://www.jpo.go.jp/  

Бюро Інтелектуальної Власності Нової Зеландії   http://www.iponz.govt.nz/cms  

Реєстратура торгівельних марок і патентів Сінгапуру   http://www.gov.sg/  

Бюро Патентів і Торгових Марок Іспанії   http://www.oepm.es/cs/Satellite?  
c=Page&;cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplHome

Бюро Патентів Швеції (SPRO)   http://www.prv.se/  

Швейцарський Федеральний Інститут Інтелектуальної Власності   https://www.ige.ch/  

Бюро Патентів Великобританії   http://www.ipo.gov.uk/  

Інформаційно-пошукові системи і бази даних світових патентних відомств 

http://library.sumdu.edu.ua/index.php?option=com_content&;view=article&id=143&lang=uk

Нормативно-технічна документація

http://www.sdip.gov.ua - Укрпатент

http://patent.km.ua - Україна: товарні знаки, винаходи, патенти

http://www.ukrpatent.org - спеціалізовані бази даних Укрпатента

http://www.vniki.ru - Держстандарт Росії

http://www.fips.ru - Роспатент

http://www.rupto.ru - Патенти Росії

http://www.leonorm.lviv.ua - "Бізнес-портал "Леонорм" електронний магазин "Леонорм" (ГОСТи, стандарти, ISO, IES...)

http://www.european-patent-office.org - посилання на інші БД

http://ep.espacenet.com - електронно-цифрова бібліотека Європейського патентного відомства

http://ipdl.wipo.int/en - цифрова бібліотека інтелектуальної власності (ЦБІВ) ВОІС
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http://www.uspto.gov/patft - база даних Відомства США по патентам і товарним знакам

http://www.depatisnet.de - сервіс Германського відомства по патентам і товарним знакам

http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl - патентная база данных Японии

Електронні повнотекстові бази даних

http://rzblx1.uni-regensburg.de– "База даних безкоштовних іноземних журналів" – близько 4000 журналов

http://www.nbuv.gov.ua– Пошук в українському реферативному журналі "Джерело"

http://www.e-atlas.com.ua– Корпорація "Індустрія інтелекту" – підписка на послуги з відбору, перекладу в електронну форму, систематизацію та постачання 
матеріалов періодичних видань ЗМІ України та Росії

Сайти по ЖКГ

www.info-gkh.com.ua/ Украинский информационный Портал ЖКХ

www.confeu.org/ru/members/2344.html федерация работодателей ЖКХ

http://minregion.gov.ua/ Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины
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