
УКРАЇНСЬКІ РЕПОЗИТОРІЇ 

Електронний архів Національного університету “Києво-Могилянська академія” 

Електронний архів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Електронний науковий архів НТБ НУ «Львівська політехніка» 

ELAKPI – Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України 

Цифровий архів Національного університету «Острозька академія» 

Репозитарій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

(eNTUKhPIIR) 

Репозитарій Харківської державної зооветеринарної академії 

Електронний архів Харківського національного економічного університету ім.С. Кузнеця) 

eNULAUIR Електронний архів – репозитарій Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого 

Електронна бібліотека Житомирського державного університету імені І. Франка 

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя 

Цифровий репозиторій ХНУМГ ім.О.М.Бекетова 

Електронний репозиторій Сумського національного аграрного університету 

ційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет ім. Вадима Гетьмана» 

Електронний архів Одеського національного університету iмені І.І. Мечникова 

Електронний архів Донецького національного технічного університету 

Інституційний репозитарій Хмельницького національного університету ElarKhNU 

eEast-UkrNUIR – Інституційний репозитарій Східноукраїнського Національного Університету ім. 

Володимира Даля 

eNUFTIR – Електронний архів Національного університету харчових технологій 

eIR PSTU – Електронний інституційний репозиторій Приазовського державного технічного 

університету 

Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі 

EZTUIR – електронний архів Державного університету «Житомирська політехніка» 

Електронний архів Української інженерно-педагогічної академії 

http://ekmair.ukma.edu.ua/?locale-attribute=uk
http://dspace.univer.kharkov.ua/
http://ena.lp.edu.ua/
http://ela.kpi.ua/
http://dspace.nbuv.gov.ua/
http://eprints.oa.edu.ua/
http://repository.kpi.kharkov.ua/
http://repository.kpi.kharkov.ua/
http://repository.hdzva.edu.ua/
http://www.repository.hneu.edu.ua/
http://dspace.nlu.edu.ua/
http://dspace.nlu.edu.ua/
http://eprints.zu.edu.ua/
http://elartu.tntu.edu.ua/
https://eprints.kname.edu.ua/
https://eprints.kname.edu.ua/
http://repo.snau.edu.ua/
http://ir.kneu.edu.ua/?locale-attribute=uk
http://ir.kneu.edu.ua/?locale-attribute=uk
http://dspace.onu.edu.ua:8080/
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/
http://elar.khnu.km.ua/jspui/home.jsp?locale=uk
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/home.jsp?locale=uk
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/home.jsp?locale=uk
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/?locale=uk
http://eir.pstu.edu/
http://eir.pstu.edu/
http://dspace.uccu.org.ua/
http://eztuir.ztu.edu.ua/
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/


Електронний архів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка 

Інституційний репозиторій Київського університету імені Бориса Грінченка 

eKhSUIR – електронний архів-репозитарій Херсонського державного університету 

Інституційний репозитарій Вінницького національного технічного університету 

Інституційний репозитарій Одеського національного економічного університету eONEUIR 

eNGSUIR. Інституційний репозиторій НДУ імені Миколи Гоголя 

Інституційний репозитарій бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету (IrVSPU) 

Електронний архів Житомирського національного агроекологічного університету 

Репозитарій Тернопільського Національного Економічного Університету eTNEUIR 

OSACEAeR – Електронний архів Одеської ДержавноїАкадемії Будівництва та Архітектури 

Репозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету 

Інституційний репозитарій Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

ElarTSATU – Електронний Інституційний репозитарій Таврійського державного агротехнологічного 

університету 

Електронний інституційний репозитарій Маріупольського державного університету eIR MSU 

Інституційний репозиторій Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького 

 

http://dspace.tnpu.edu.ua/
http://dspace.tnpu.edu.ua/
http://elibrary.kubg.edu.ua/
http://ekhsuir.kspu.edu/?locale=uk
http://ir.lib.vntu.edu.ua/?locale-attribute=uk
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/
http://library.vspu.edu.ua/repozitarij/repozit/html/repozit_danni.htm
http://ir.znau.edu.ua/?locale=ua
http://dspace.tneu.edu.ua/
http://mx.ogasa.org.ua/?locale=ru
http://dspace.kntu.kr.ua/
http://library.kpnu.edu.ua/index.php/2016/02/20/instytutsijnyj-repozytarij/
http://elar.tsatu.edu.ua/?locale=uk
http://elar.tsatu.edu.ua/?locale=uk
http://repository.mdu.in.ua/
http://eprints.mdpu.org.ua/
http://eprints.mdpu.org.ua/

