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е-тор-
гівля

Транс-
порт

Вироб-
ництво 

е-банкінг 

C2C 

B2G 
B2C В2В 50 млн. користувачів;  

10 тис.наукових установ з усієї 
Європи; понад 100 національ-

них мереж з усього світу 



       Репозитарій  (англ. repository) – вмістилище, склад, де зберігаються певні дані,  

колекція, що містить певні сутності (дані, інформацію) та може фільтрувати  
й повертати результат у залежності від вимог користувача.   https://habrahabr.ru/post/248505/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://habrahabr.ru/post/248505/


Кількість репозитаріїв у світі у 2019 р.  

Згідно рейтингу репозитаріїв від "The Ranking Web of 

World repositories" від  Cybermetrics Lab, побудованих на 

даних  GS, у світі налічується 2790  усіх видів сховищ, 

основу яких складають інституційні репозитарії (2708)1    

 

DOAJ (Каталог журналів відкритого доступу) містить  

12 686 журналів із 128 країн 2 

 

OpenDOAR охоплює 3903 репозитарії, причому на 28 країн припадає  

80% сховищ   і   Україна тут не на останньому місці (13-а позиція) 3 

основні платформи:                                                                 за характером вмісту: 

 

1 - http://repositories.webometrics.info  
2 - https://doaj.org  

3 -  http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 

Америка

Європа

Азія, 
Австралія 
та Океанія

Африка
Бл.Схід

http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
http://repositories.webometrics.info/
https://doaj.org/
http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/


Розподіл інституційних репозитаріїв ЗВО за регіонами України 
 

Області Кількість ЗВО Кількість репозитпріїв Рівень охоплення, % 

Вінницька  9 2 22 

Волинська  4 1 25 

Дніпропетровська  21 8 38 

Донецька  11 3 27 

Житомирська 5 3 60 

Закарпатська 6 1 17 

Запорізька  11 2 18 

Івано-Франківська 5 2 40 

м. Київ  80 12 15 

Київська 5 4 80 

Кіровоградська 4 2 50 

Луганська 6 3 50 

Львівська 22 5 23 

Миколаївська 7 2 29 

Одеська  20 9 45 

Полтавська 6 4 67 

Рівненська 6 2 33 

Сумська 5 3 60 

Тернопільська 7 4 57 

Харківська  37 18 49 

Херсонська 9 2 22 

Хмельницька 9 2 22 

Черкаська 5 3 60 

Чернівецька  3 1 33 

Чернігівська  5 3 60 

Усього  308 101 33 
 

Складено за даними з відкритих джерел. Реєстр ЗВО - за даними «Інфоресурс». 87%  -  ПЗ DSpace. (+Ерrints). 0-25 26-50 51-75 76-100 



 

http://www.nbuv.gov.ua/                                                                                                                                   http://rada.gov.ua/ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                     http://www.uintei.kiev.ua/         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  

Основні електронні архіви України (макрорівень)  

http://www.nbuv.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://www.uintei.kiev.ua/


В Україні за даними Держстату1 

НДР здійснюють  963 організації.  

Навчаються: 24,8 тис. аспірантів  та 1,6 тис. докторантів, у ЗВО  –  
1,5 млн. студентів (у т.ч. 1,3 млн. – в університетах, академіях та інститутах).  

У виконанні НДР  задіяно 59,4. тис. науковців (у т.ч.  6,9 тис. докторів  і   19,2 тис. 
кандидатів наук).  

Кількість фахівців вищої кваліфікації, які працюють у різних сферах економіки 
України - 102,3 тис. осіб (зокрема, 73,8%  -   у закладах вищої освіти; 16,8% - у 
наукових та науково-технічних організаціях і установах, 2,4% -  у лікувальних 
закладах).  

Щорічно подається приблизно 4 тис. заявок на винаходи, 9 тис. заявок на корисні 
моделі та 2,5 тис. заявок на промислові 
зразки2. 

Захищається біля 7 тис. дисертацій,  

публікується понад 300 тис. наукових праць,  

видається понад 2 тис. найменувань 
наукових журналів та понад 10 тис. 
найменувань наукових видань (збірників, 
книг, підручників).  

1 - http://www.ukrstat.gov.ua/        2 - На 1 січня 2018 року видано 518,7 тис. охоронних 

документів, з них 120,7 тис патентів на винаходи, 122,3 тис. патентів на корисні моделі, 36 тис. патентів на промислові зразки. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0
0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0
0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0
1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0
1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

Кількість НДДКР, од. Кількість ДР, од.

Обсяг інформації НДДКР, Gb Обсяг інформації ДР, Gb

о

http://www.ukrstat.gov.ua/


Динаміка просування до відкритих даних в Україні 

2003  ПКМУ «Електронний Уряд»  

2004  ПКМУ «…Нац.реєстр електрон-них інформаційних ресурсів»  

2005 
 ПВРУ «Рекомендації парламентських слухань»   

 УПУ №1497  «...впровадження новітніх інформ.технологій"  

2007  ЗУ  «…засади розвитку інформ. суспільства на 2007-2015 рр.»  

2013  РКМУ «… Стратегія розвитку інфор-маційного суспільства…»  

2014  ПВРУ «Рекомендації парламентських слухань»  

2016 

 РКМУ 23 березня 2016 р.  «Стратегія розвитку бібліотечної справи»  

 РКМУ від 22.07.2016 №504 «Про створення Національного репозитарію академічних текстів» 

 НМОН  від 23.11.2016 №1417 «Щодо робочої групи зі створення та введення в експлуатацію Національного 
репозитарію академічних текстів» (зі змінами від 14.12.2016, Наказ МОН №1513) 

 НМОН від 07.12. 2016 № 1466  «Про затвердження Плану заходів щодо створення та введення в експлуатацію 
Національного репозитарію академічних текстів» 

2017 

 ПКМУ від 19.07.2017 №541  «Положення про Національний репозитарій академічних текстів» 

 НМОН від 25.10.2017 № 1421 «Про розпорядника НРАТ» 

 РКМУ  від  03.04.2017 № 275 «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 
року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік» (редакція від 04.10.2017) 

2018 

 РКМУ від 17 січня 2018 р.  «Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства на 2018-2020…» 

 НМОН від 04.07. 2018 № 707  (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2018 за № 858/32310) «Про 
затвердження Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів»  

 НМОН від 19.10. 2018 № 1140 «Деякі питання Національного репозитарію академічних текстів»   

 РКМУ  від 18 грудня 2018 р. № 1088-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство 
“Відкритий Уряд” у 2018—2020 роках» 

 НМОН від 22.03.2018 № 274 «Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України 
на 2018 рік» 

 НМОН від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань 
України» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.02.2018 за № 148/31600) 

 Дорожня карта інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA), схвалена на засіданні 
Колегії МОН України 22.03.2018. 
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Постановою Кабінету Міністрів України №541 від 19.07.2017 передбачено: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Примітка. За попередніми обрахунками, зробленими на основі офіційних даних державної статистики та експертних оцінок        

Національний репозитарій академічних текстів -

загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти

Академічний текст - авторський твір наукового, науково-технічного та навчального 

характеру у формі дисертації, кваліфікаційної випускної роботи, наукового видання, наукової 

статті, звіту у сфері наукової і науково-технічної діяльності, депонованої наукової роботи, 

підручника, навчального посібника, інших науково- та навчально-методичних праць 



     Призначення 
Національного репозитарію - 
зробити максимально 
доступною для суспільства 
наукову інформацію України і 
світу, що сприятиме розвитку 
освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, шляхом 
поліпшення доступу до академічних текстів та сприяння академічній доброчесності. 

 

Мовами Національного репозитарію, які використовуються для його 
інтерфейсу, є українська та англійська. 

 

Ресурси Національного репозитарію є допоміжним засобом для перевірки 
академічних текстів на наявність збігів текстових (літерних і цифрових символів) 
та графічних фрагментів і проведення експертизи на плагіат, у тому числі - 
академічний. 

 

Національний репозитарій надає відкритий доступ користувачам до 
інформації, що в ньому міститься, зокрема до реєстру академічних текстів, а також 
їх електронних версій та інших пов’язаних з ними даних, розміщених на умовах 
відкритого доступу, через офіційний веб-портал Національного репозитарію, що 
має доменне ім’я nrat.gov.ua.  



Мета, завдання та функції Національного репозитарію 

 

 

 

 
 

 

  

Національний репозитарій академічних текстів доступний для користувачів з будь-якого місця у будь-який час, ним можуть користуватись усі,
хто приймає встановлені правила. Не допускається будь-яка дискримінація користувачів, у т.ч. за рівнем освіти, фахом, спеціалізацією тощо

завдання

накопичення, збереження, 
систематизація, відтворення, 

оприлюднення та поширення у ел. 
форматі відкритих академічних 

текстів та інших даних, які 
опубліковані в Україні або 

походять з України

інформаційне 
забезпечення розвитку 

освіти, науки та 
інновацій через вільний 
безоплатний доступ до 

відкритих даних, що 
містяться у 

Національному 
репозитарії

формування і надання у 
користування 

комплексу аналітичних 
та прикладних 

інструментів для 
роботи з академічними 

текстами та іншими 
даними

надання  послуг, 
пов’язаних із 

експертною та 
аналітичною обробкою  

інформації

максимально повне 
представлення 

вітчизняних 
академічних текстів та 

інших даних у світовому 
науково-освітньому 

просторі

формування каналів 
доступу до іноземних 

баз аналогічних 
ресурсів наукової та 
освітньої інформації



Репозитарій  як  один  з  ключових  
елементів  сучасної  інфраструктури 
відкритої  науки, має задовольняти 
вимогам користувачів щодо  
 

 контенту (структура, глибина архіву, 
упорядкування даних тощо),  

 доступності,  

 універсальності,  

 верифікації представленої інформації,  

 організації,  

 дотримання юридичних та етичних норм 
(авторське право),  

 застосування найсучасніших політик поводження з даними,  

 інструментів аналітичної обробки інформації, 

 досконалих технічних і програмно-технологічних рішень.  
 
Надзвичайно важливе значення має зручність користувацького інтерфейсу, широка 
лінійка інструментів роботи з вмістом електронних архівів, можливість 
багатокритеріального пошуку інформації з послідовним уточненням та 
збереженням результатів.       



НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ 

МАЄ ЗАБЕЗПЕЧИТИ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ: 

 комплексного аналізу запитів 
користувачів;  

 комплексного оцінювання використання 
академічних текстів; 

 побудови наукометричної бази даних; 

 аналізу цитованості академічних текстів; 

 системного аналізу наукового простору та моніторингу його трансформації; 

 перевірки академічних текстів на наявність збігів текстових (літерних і 
цифрових символів) та графічних фрагментів; 

 складання рейтингів, що характеризують стан і динаміку розвитку наукової, 
освітньої, інноваційної діяльності в Україні та відповідної інфраструктури; 

 відстеження на вимогу авторів або правовласників академічних текстів нових 
надходжень на наявність ознак плагіату; 

 доступу спеціальних програмних комплексів (роботів) з метою індексації та 
аналізу метаданих цих текстів й поширення відповідної інформації із 
обов’язковим посиланням на її джерело - офіційний веб-портал 
Національного репозитарію.  

  



 

ХРОНОЛОГІЯ ТА ФІКСАЦІЯ ЗМІН 

Хронологічні обмеження для академічних текстів та 
інших пов’язаних з ними даних, що зберігаються у 
Національному репозитарії, не встановлюються - до 
нього включаються академічні тексти незалежно від дати 
їх створення та оприлюднення. 

 

Під час передачі академічних текстів до 
Національного репозитарію фіксується дата їх 
внесення та відомості про джерело інформації. Ці 
дані мають бути доступні для всіх користувачів 

 

Зміст академічних текстів, розміщених у Національному репозитарії, може бути змінений шляхом 
доповнення додатковою інформацією (відомостями щодо виявлених друкарських помилок, 
неточностей, заявами та роз’ясненнями методичного характеру, базами даних досліджень тощо).  

 

Академічні тексти можуть бути відкликані з Національного репозитарію. 

 

Будь-яка зміна академічного тексту, його описової інформації у реєстрі або його відкликання 
фіксується відповідною відміткою про дату і причину внесення змін. 

 

Строки передачі академічних текстів, а також бібліографічних відомостей, описів та інших пов’язаних 
з ними даних до Національного репозитарію визначаються Розпорядником.  

  



ХТО І ЯК БУДЕ КОРИСТУВАТИСЬ РЕСУРСАМИ РЕПОЗИТАРІЮ? 

 

 

 

 

Відвідувачі - фізичні особи, які за допомогою офіційного веб-порталу Національного репозитарію 
отримують відкритий доступ до реєстру академічних текстів і можливість користування інформацією без 
проходження процедури реєстрації (авторизації) 

Користувачі - юридичні та фізичні особи, а саме: вищі навчальні заклади, наукові установи, наукові 
видавництва, бібліотеки, автори та інші заінтересовані особи, що пройшли процедуру реєстрації 
(авторизації) 

Інституціональні учасники - юридичні особи, зокрема, вищі навчальні заклади, наукові установи, 
наукові видавництва, організації, бібліотеки, що подають академічні тексти Національному репозитарію. 

 

 

відвідувачі

користувачі

інституціональні учасники



 

Відвідувачі Національного репозитарію: 

 

 отримують відкритий доступ до загальної 
інформації про Національний репозитарій, 
інструктивних матеріалів та інших загальних 
відомостей (умови роботи, структура і 
наповнення, статистика щодо ресурсів 
репозитарію, кількості відвідувачів і користувачів, 
дані щодо звернень до академічних текстів, 
інформація про інституціональних учасників і 
офіційних партнерів тощо); 

 

 отримують відкритий доступ до реєстру академічних текстів, представлених у Національному 
репозитарії; 

 

 можуть здійснювати пошук академічних текстів та інших пов’язаних з ними даних, формувати за 
індивідуально обраними критеріями список академічних текстів, що зберігаються у Національному 
репозитарії, уточнювати його, сортувати і зберігати на електронних приладах/носіях; 

 

 можуть ознайомлюватись із набором запитань і відповідей, сформованих за результатами 
спілкування з відвідувачами та користувачами Національного репозитарію, контактувати зі службою 
технічної підтримки Національного репозитарію. 

  

відвідувачі

користувачі

інституціональні учасники



Користувачі* Національного репозитарію  

додатково до можливостей, доступних для 
відвідувачів, отримують: 

 відкритий доступ до електронних версій 
академічних текстів, можливість ознайомлення з 
ними, збереження їх на електронних 
приладах/носіях та у персональному електронному 
кабінеті; 

 

 можливість проведення деталізованого 
пошуку академічних текстів за додатково 
визначеним набором ознак/критеріїв і збереження  

його результатів на електронних приладах/носіях та у персональному електронному кабінеті; 

 індивідуальне інформування відповідно до оформленої безоплатної підписки щодо 
оновлення/надходження академічних текстів; 

 

 доступ до додаткових функціональних можливостей Національного репозитарію у вигляді 
спеціально розроблених аналітичних та інших інструментів роботи з академічними текстами та 
іншими пов’язаними з ними даними; 

 

 можливість здійснення перевірки на наявність збігів текстових (літерних і цифрових символів) 
та графічних фрагментів; 

 

 доступ до інших послуг відповідно до законодавства. 
 

*  Користувачі проходять процедуру реєстрації у Національному репозитарії, яка підтверджує погодження з установленими правилами та 
цим Регламентом. 

відвідувачі

користувачі

інституціональні учасники



 

Академічні тексти розміщуються у 
Національному репозитарії лише 
інституціональними учасниками.   

 

Розміщення академічних текстів у 
Національному репозитарії є безоплатним.  

 

Інституціональні учасники подають до ЦР 
бібліографічні відомості, передбачені 
законодавством, описи академічних текстів, 

включаючи анотації та списки літератури, що містяться в академічних текстах, з прив’язкою до 
основного тексту, за переліком, що визначається Розпорядником.  

Ці дані використовуються для систематизації академічних текстів, формування їх реєстру, 
забезпечення пошукових можливостей Національного репозитарію, проведення аналітичної роботи. 
Технічні вимоги щодо формату представлення академічних текстів, які включаються до Національного 
репозитарію, та їх верифікації визначаються Розпорядником. 

 

Видавці та правовласники мають право тимчасово або на постійній основі обмежити доступ  
до електронної версії академічних текстів або їх частини відповідно до чинного законодавства щодо 
авторських прав. У такому випадку електронні версії академічних текстів, розміщені у центральному 
репозитарії, стають недоступними для ознайомлення користувачами Національного репозитарію й у 
подальшому (до зняття обмежень) використовуються виключно Розпорядником в аналітичних цілях та у 
спосіб відповідно до ЗУ «Про авторське право і суміжні права». 

За погодженням із видавцем, автором(ами) або правовласником(ами) у відкритому доступі може 
бути представлена частина академічного тексту.     

відвідувачі

користувачі

інституціональні учасники



Розпорядник забезпечує: 

 функціонування Національного репозитарію; 

 накопичення, збереження, систематизацію, 
відтворення, оприлюднення та поширення в 
електронному форматі АТ та інших пов’язаних з 
ними даних, які опубліковані в Україні або походять з 
України; 

 моніторинг надходження АТ та надання інформації 
про використання його ресурсів; 

 формування та надання у відкритий доступ реєстру 
АТ; 

 програмний інтерфейс доступу до ЦР  інституціональних учасників; 

 інформаційну безпеку та технічну підтримку ЦР; 

 умови для організації перевірки АТ на наявність збігів текстових та графічних фрагментів; 

 аналітичну обробку інформації; 

 інформаційну інтеграцію з іншими базами даних; 

 інформаційне забезпечення розвитку освіти, науки та інновацій через відкритий доступ до 
відкритих даних, що містяться у НРАТ; 

 максимально повне представлення АТ, наданих інституціональними учасниками, у світовому 
науково-освітньому просторі; 

 підтримку політики відкритої науки і відкритого доступу та необхідні умови для стимулювання 
видавців і правовласників до передачі електронних версій академічних текстів та інших 
пов’язаних з ними даних і зняття (частково чи повністю) обмежень доступу до них користувачів 
Національного репозитарію. 

Відповідає за збереження описової, бібліографічної інформації, електронних версій АТ та інших 

пов’язаних з ними даних, переданих до ЦР, а також за забезпечення доступу до них користувачам згідно 

з режимом, визначеним інституціональним учасником.  



 

                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Треба бігти з усіх ніг, щоб 

тільки-но залишатись на 

місці 

 

А щоб кудись потрапити, 

треба бігти як мінімум 

удвічі швидше. 

 

(Льюїс Керрол) 

 



 

Що зроблено для практичної реалізації проекту Національного репозитарію 

 

 ПКМУ від 19.07.2017 №541  «Положення про Національний репозитарій академічних текстів» 

(визначає мету, структуру, та засади функціонування НРАТ, ключові дефініції, загальний формат НРАТ) 

 НМОН від 04.07. 2018 № 707  «Про затвердження Регламенту роботи Національного 

репозитарію» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2018 за № 858/32310)  

(визначає порядок роботи Національного репозитарію академічних текстів (далі - Національний репозитарій), 

процедуру його наповнення академічними текстами, їх зберігання, систематизації, обробки, надання інформації 

у відкритий доступ, взаємодії з інституціональними учасниками та іншими користувачами, інформаційної 

інтеграції з іншими базами даних, зокрема ресурсами відкритих даних України та інших держав, базами 

центральних органів виконавчої влади, застосування аналітичних інструментів) 

 

 НМОН від 19.10. 2018 № 1140 «Деякі питання Національного репозитарію академічних 

текстів»   

(встановлює вимоги, на основі яких розпорядник Національного репозитарію здійснює створення та 

забезпечення експлуатації Національного репозитарію академічних текстів) 

  



Що зроблено для практичної реалізації проекту Національного репозитарію 

(продовження) 

 здійснена реєстрація доменного імені для порталу Національного  репозитарію 
(NRAT.gov.ua); 

 визначено структуру данних, які мають бути  представлені на оф.веб-порталі НРАТ, а також 
його функціонал та дизайн; 

 створено тестову версію офіційного веб-порталу НРАТ з відповідним інформаційним 
наповненням; 

 сформовано універсальну структуру банку даних НРАТ для накопичення й збереження 
академічних текстів;  

 розроблене програмне забезпечення взаємодії з банком даних центрального репозитарію; 

 здійснене первинне наповнення банку даних центрального репозитарію академічними 
текстами Фонду НДДКРіДР; 

 введено у тестову експлуатацію першу чергу НРАТ; 

 проведено консультації щодо перспектив та технічних можливостей взаємодії НРАТ із 
антиплагіатними сервісами, використання яких було рекомендовано МОН – Unicheck та  
PLAGIAT.PL; 

 розроблений проект Положення про Консультативну раду Національного репозитарію 
академічних текстів. 

  



 

 

Структура рубрик на офіційному веб-порталі НРАТ 



 

Визначена та затверджена МОН послідовність створення НРАТ 

(Наказ МОН №1140 від 19.10.2018 р.) 

 

… Система створюється та уводиться в експлуатацію почергово:  

першу чергу складають роботи зі створення моделі програмно-апаратного комплексу 

центрального репозитарію; 

другу чергу складають організаційно-методичні роботи та заходи зі створення програмно-

технічних умов для підключення локальних репозитаріїв інституціональних учасників та 

користувачів; 

третю чергу складають організаційно-методичні роботи та заходи зі створення програмних 

умов для побудови комплексної аналітичної підсистеми Національного репозитарію та 

удосконалення інструментів роботи з локальними репозитаріями та користувачами. 

Виконання кожної черги передбачає здійснення повного комплексу  робіт зі створення, 

тестової, дослідної та промислової експлуатації Системи. 

Обсяг і зміст робіт кожної черги визначається Розпорядником Національного репозитарію за 

погодженням із МОН. 

 



План заходів зі створення та введення в експлуатацію НРАТ 

(РКМУ №108040 від 18.12.2018 р.) 

№ Зміст заходу відповідно до плану дій із 
впровадження Ініціативи “Партнерство 
“Відкритий Уряд” у 2018—2020 роках 

грудень 2018 р. - 
квітень 2019 

грудень 2018 р. - 
вересень 2019 

вересень 2019 - 
грудень 2019 

січень 2020 - 
грудень 2020 

5 міс. 10 міс. 4 міс. 12 міс. 

1. Формування технічного завдання на створення 
Національного репозитарію академічних текстів  

 
 
 
 

 

   

2 Розроблення та реалізація технічного проекту із 
створення НРАТ 
(перша черга, дизайн офіційного веб-сайту, 

підготовлено його контент та інструменти 

роботи з академічними текстами, програмного 

забезпечення)  

    

3 Введення в експлуатацію пускового комплексу 
Національного репозитарію академічних текстів  
(перша черга)  

   
 
 
 
 

 

4 Створення системи локальних репозитаріїв та 
забезпечення їх ефективної взаємодії з 
центральним репозитарієм  

    
 
 
 
 

5 Формування екосистеми інструментів підтримки 
академічної доброчесності  

    
 
 
 
 

1 черга 

2 черга 

3 черга 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Створено канали для соціальних комунікацій в рамках просування проекту НРАТ   

(Facebook & Telegram), які використовуються для зворотного зв’язку із майбутніми користувачами та 
інституціональними учасниками НРАТ (обговорення функціоналу роботи з реєстром академічних 
текстів, формату їх повнотекстових версій, доступу до них, збереження результатів роботи на порталі 
НРАТ, організації підписки на новини і нові надходження академічних текстів тощо), а також дозволяють 
більш точно визначити основні мотиви науковців, освітян та інноваторів у роботі з електронними 
науковими архівами. 

 
  



 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
 
 

Чмир Олена Сергіївна 
д-р екон. наук, професор 

 
завідувач відділу  супроводження  

академічних ресурсів  
ДНУ «УкрІНТЕІ»  

 
ES@ukrintei.ua 

NRAT@ ukrintei.ua 
  
 

   
 

Київ, вул. Антоновича, 180,  e-mail: uintei@uintei.kiev.ua  оф. веб-сайт: www.ukrintei.ua 

Дякую за увагу та запрошую до співпраці!  
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