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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення регулює стосунки між Подільським державним аграрнотехнічним університетом (далі ПДАТУ) та авторами, пов’язані з правом
власності на результати інтелектуальної діяльності в системі
дистанційного навчання та використання інформаційно-комунікаційних
технологій у навчальному процесі.
1.2. Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України.
Нормативно-правовою базою Положення є Конституція України (статті
41, 54), Закону України «Про авторське право і суміжні права», «Про
інформацію», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо правової охорони інтелектуальної власності», Цивільний кодекс
України (статті 418-448), Постанова Кабінету Міністрів України «Про
державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються
права автора на твір».
1.3. Заходи спрямовані на реалізацію Положення, здійснюються кафедрами
інституту, науково-методичною радою університету та створеною при
ній спеціалізованими експертними комісіями за фаховими напрямами.
При цьому керівники структурних підрозділів несуть персональну
відповідальність за своєчасність та якість виконання робіт.
2. МЕХАНІЗМ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА РЕЗУЛЬТАТИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ
2.1. Згідно зі статтею 23 Закону України про авторське право й суміжні права
«Вільне відтворення примірників твору для навчання» та статтею 444
Цивільного кодексу України «Випадки правомірного використання
твору без згоди автора», матеріали, які призначені для навчання, можуть
містити результати інтелектуальної діяльності інших авторів за умови
дотримання існуючих вимог та зазначення джерела запозичення та імені
автора, обсяг такого відтворення повинен відповідати зазначеній меті.
2.2. Для регулювання взаємовідносин між авторами дистанційних курсів та
роботодавцем, для забезпечення прав та захисту інтересів автора та
Університету вводиться механізм реєстрації права власності на
результати інтелектуальної діяльності в галузі дистанційного навчання в
Подільському державному аграрно-технічному університеті. Питання
прав власності на результати інтелектуальної діяльності у сфері

дистанційного навчання в Університеті регулюються згідно з чинним
законодавством України.
2.3. Дистанційний курс, виконаний викладачем у межах навчального
навантаження за завданням Університету, є службовим твором, на нього
поширюються норми чинного законодавства у сфері авторських прав.
2.4. Відносини між автором та університетом може бути визначено окремим
договором – «Авторський договір» (додаток 1). Договір підписує автор
та ректор Університету.
2.5. Права власності на результати інтелектуальної діяльності в галузі
дистанційного навчання в Університеті можна зареєструвати тільки
після визнання дистанційного курсу навчально-методичною працею.
Дистанційний курс визнається навчально-методичною працею
експертною комісією у ході експертизи, яка проводиться згідно
Положення про підготовку та експертизу дистанційних курсів у ПДАТУ.
3. ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНОЮ ПРАЦЕЮ
3.1. Для визнання дистанційного курсу навчально-методичною працею він
має відповідати вимогам щодо структури, методичного забезпечення,
форми подання навчальної інформації представлених матеріалів. Вимоги
визначаються окремими Положенням про підготовку та експертизу
дистанційних курсів у ПДАТУ.
3.2. Експертна комісія визначає якість поданих матеріалів та рекомендує
затвердити дистанційний курс як навчально-методичну працю. Після
затвердження матеріали розміщаються у фонді навчально-методичних
праць наукової бібліотеки. Автор отримує довідку про експертизу
дистанційного курсу та на її основі сертифікат про визнання
дистанційного курсу навчально-методичною працею.
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ДОДАТОК 1
Авторський договір
м. Кам’янець-Подільський

«____»__________20__ р.

Подільський державний аграрно-технічний університет (далі ПДАТУ), в
особі ректора Іванишина В.В., що діє на підставі Статуту університету, з
одного
боку,
та
_________________________________________,
у
подальшому «Автор», з другого боку, уклали цей договір.
1. Предмет договору
1.1. Цей договір є цивільно-правовим договором між Автором і ПДАТУ.
1.2. Автор передає ПДАТУ майнові права, визначені у розділі 2 Договору, на
навчально-методичні
матеріали
дистанційного
курсу
«________________________________________________________________»
(далі за текстом «Дистанційний курс»),
відповідно до акту від «___» _________ 2015 р. № ___.
1.3. Докладний опис дистанційного курсу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1.4. Автор надає ПДАТУ права на використання Дистанційного курсу. Автор
зберігає авторське особисте немайнове право на Дистанційний курс (право на
зазначені імені автора).
1.5. Разом із майновим правом Автор передає ПДАТУ виключні майнові
права (дозвіл чи заборону використання Дистанційного курсу, крім ПДАТУ
іншими особами), що полягають у:
- відтворенні Дистанційного курсу в комп’ютерних програмах на CDдисках;
- відтворенні Дистанційного курсу в базах даних, що розміщені на
серверах;
- публічній демонстрації або показу;
- переробці, адаптації та інших подібних змінах Дистанційного курсу;
- включення Дистанційного курсу як складової частини до збірників;
- імпорті примірників комп’ютерних програм, баз даних, що містять
Дистанційного курсу.

2. Права та зобов’язання сторін
2.1. Автор зобов’язується в Дистанційному курсі не порушувати авторські
права інших осіб.
2.2. Автор (власник авторських прав) надає ПДАТУ такі майнові права:
− право використовувати Дистанційний курс під маркою ПДАТУ;
− право на необмежене розповсюдження Дистанційного курсу серед
користувачів системи дистанційного навчання;
− право на переробку Дистанційного курсу;
− право на публічне використання матеріалів Дистанційного курсу з
метою реклами;
− право використовувати Дистанційний курс у разі припинення
трудових стосунків між Автором та ПДАТУ;
− виняткове право на використання Дистанційного курсу,
реалізованого у вигляді комп’ютерних програм або баз даних, що розміщені
на серверах;
− право передати частину отриманих прав третім особам.
2.3. Термін, на який передаються авторські права, – необмежений.
2.4. Територія використання переданих Автором ПДАТУ авторських прав не
є обмеженою.
3. Відповідальність сторін
3.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони
несуть відповідальність, визначену чинним в Україні законодавством.
Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання,
тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
3.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за
цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається
невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для
належного виконання зобов’язання.
3.3. Автор несе відповідальність за правдивість викладених у Дистанційному
курсі фактів, цитат, посилань на законодавчі і нормативні акти, іншу
офіційну документацію, наукову обґрунтованість курсу. У випадку
виявлення недостовірних даних після оприлюднення дистанційного курсу
Автор відшкодовує університету додаткові матеріальні витрати, пов’язані з
усуненням виявлених недоліків.
3.4. Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили
свої права на Дистанційний курс, і відшкодує усі витрати, спричинені
позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на

Дистанційний курс, а також упущену вигоду і моральну шкоду за кожен
задоволений судом позов.
3.5. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що
виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом
переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою
підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному
відповідним чинним в Україні законодавством.
4. Порядок вирішення спорів
4.1. Спори, що виникають між сторонами договору, вирішуються шляхом
переговорів. У разі недосягнення згоди – у порядку, що передбачений
існуючим законодавством.
5. Термін дії договору
5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє протягом 10
років.
6. Заключні положення
6.1. У випадках, які не передбачені договором, сторони керуються існуючим
законодавством.
6.2. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну
силу.
6.3. Зміни і доповнення до даного договору вносяться за погодженням сторін
та оформлюються письмово у вигляді додаткової угоди.
7. Юридичні адреси та реквізити сторін
32300 Хмельницька обл.,
м. Кам’янець-Подільський
вул. Шевченка, 13

