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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Положення про інституційний репозиторій ДВНЗ «ПДТУ» (далі – 

Положення) визначає основні поняття, склад, призначення та завдання і 

регламентує основні засади організації та управління інституційним 

репозиторієм ДВНЗ «ПДТУ» (далі – Репозиторій). 

1.2 Репозиторій – це електронний архів документів наукового, 

освітнього чи іншого призначення, створених співробітниками будь-якого 

структурного підрозділу ДВНЗ «ПДТУ», аспірантами чи студентами ДВНЗ 

«ПДТУ», а також працівниками сторонніх організацій, які опублікували свої 

матеріали у виданнях ДВНЗ «ПДТУ» і передали ДВНЗ «ПДТУ» право на їх 

розміщення в Інтернеті. 

1.3 Назва Репозиторію eIRPSTU є скороченням повної назви 

Репозиторію англійською мовою (Electronic Institutional Repository 

Pryazovskyi State Technical University). Адреса Репозиторію в Інтернеті: 

http://eir.pstu.edu/. 

1.4 Репозиторій формується та функціонує відповідно з наступними 

документами: 

- Положення про інституційний репозиторій ДВНЗ «ПДТУ»; 

- Положення про науково-технічну бібліотеку ДВНЗ «ПДТУ»; 

- Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»                   

(№ 32/95-ВР від 27.01.1995); 

- Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 

23.12.1993 № 3792-XII; 

- Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 

04.02.1998 № 74/98-ВР; 

- Закон України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV; 

- Закон України «Про захист інформації в автоматизованих 

системах» від 05.07.1994 № 80/94-ВР; 

- ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання». 

 

2. ЦІЛІ РЕПОЗИТОРІЮ 

 

2.1 Забезпечити спосіб і місце для централізованого і довготривалого 

зберігання повних текстів публікацій в електронному вигляді. 

2.2 Сприяти зростанню популярності ДВНЗ «ПДТУ» шляхом 

представлення його наукової продукції в глобальній мережі. 

2.3 Збільшити цитованість публікацій наукових співробітників ДВНЗ 

«ПДТУ» шляхом забезпечення вільного доступу до них за допомогою 

Інтернету. 

 

 

https://ntb.pstu.edu/images/N-rabotniku/GOST_7_1_2006.pdf
https://ntb.pstu.edu/images/N-rabotniku/GOST_7_1_2006.pdf


ПО ДВНЗ «ПДТУ» 6.5-03:2020 

 

4 

3. ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ РЕПОЗИТОРІЮ 

 

3.1 Репозиторій створюється за допомогою програмного забезпечення 

відкритого доступу DSpace (розробка Массачусетського технологічного 

інституту), що підтримує протокол обміну метаданими ОАІ-РМН (Open 

Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting), дозволяючи інтегрувати 

електронний Репозиторій у міжнародні реєстри ROAR, OpenDOAR та інші. 

3.2 Репозиторій поповнюється матеріалами шляхом передачі 

електронних документів до науково-технічної бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ» 

(далі – Бібліотека) редакторами збірників наукових праць ДВНЗ «ПДТУ», 

редакторами матеріалів конференцій ДВНЗ «ПДТУ», секретарем редакційно-

видавничої ради ДВНЗ «ПДТУ». Розміщення матеріалів за поданням автора 

можливе після укладання авторського договору (Додаток А). 

3.3 Репозитором є уповноважений працівник Бібліотеки.  

3.4 Публікація, що передається у Репозиторій особисто автором, 

забезпечується відомостями щодо видання, у якому був опублікований твір, 

заголовком, прізвищами авторів, анотаціями російською, українською та (за 

бажанням автора) англійською мовами. При цьому автор надає у Бібліотеку 

електронну версію роботи у форматах Adobe PDF, Microsoft Word, або тих, 

що були використані за вимогами видавництва, яке опублікувало твір. 

3.5 Відкритий доступ не скасовує авторського права. Особисті 

немайнові права інтелектуальної власності автора на твір зберігаються за ним 

незалежно від способу публікації. Виключні майнові права інтелектуальної 

власності на твір автор реалізує, добровільно приймаючи рішення про 

подання своїй публікації в Інтернет. 

3.6 Збірники наукових праць, якщо вони пройшли редакційну 

підготовку, ДВНЗ «ПДТУ» розміщує в Репозиторії на правах правовласника. 

3.7 Доступ третіх осіб до повних текстів з можливістю копіювати і 

цитувати матеріали Репозиторію, при дотриманні особистих немайнових 

прав інтелектуальної власності автора та виключних майнових прав 

інтелектуальної власності правовласника, безперешкодний. 

3.8 Відносини з правовласниками статей із збірників, що 

розміщуються в Репозиторії, регулюються шляхом поміщення в кожному 

друкованому випуску збірника попередження про подальші публікації збірки 

в Інтернеті, що рівносильне Договору приєднання (ст. 634 ЦК України). 

Автор, який погодився з такими умовами, може додатково повідомити 

редакції про своє бажання помістити його статтю в Інтернеті на умовах 

прихованого повного тексту. Відсутність такої вказівки автора сприймається 

як згода на розміщення повного тексту у відкритому доступі. 
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4. СКЛАД РЕПОЗИТОРІЮ 

 

4.1  До Репозиторію розміщуються: 

- статті з вузівських збірників наукових праць, матеріали 

конференцій ДВНЗ «ПДТУ», збірники студентських наукових праць – в 

обов’язковому порядку; 

- автореферати дисертацій та дисертації – у порядку, встановленому 

Законом України «Про вищу освіту»; 

- наукові статті працівників ДВНЗ «ПДТУ», опубліковані в інших 

виданнях, за умови відсутності заборони на їх розміщення в Репозиторії з 

боку правовласника, – за бажанням автора після укладання авторського 

договору;  

- монографії, підручники, навчальні посібники працівників ДВНЗ 

«ПДТУ» – за бажанням автора. 

4.2 Усі матеріали, що розміщуються в Репозиторії, в обов’язковому 

порядку повинні пройти редакційну перевірку та бути офіційно опубліковані. 

Автор повинен надати відповідальному за розміщення матеріалів у 

Репозиторії інформацію, що підтверджує факт публікації його твору. 

Монографії, підручники та навчальні посібники повинні мати гриф МОНУ 

або вищого навчального закладу. 

4.3 Хронологічні рамки для Репозиторія не встановлюються. 

4.4 За рівнем доступності документи, які розміщуються в Репозиторії, 

можуть бути у відкритому доступі повністю або, за бажанням автора, 

частково. 

 

5. УПРАВЛІННЯ РЕПОЗИТОРІЄМ 

 

5.1 Загальне управління eIRPSTU здійснює Проректор з наукової 

роботи, директор Бібліотеки, начальник ЦКТ, завідувач відділу 

інформаційних технологій Бібліотеки. 

5.2 Бібліотека виступає координатором та основним виконавцем 

процесу створення сховища. Уповноважений працівник Бібліотеки приймає 

матеріали для розміщення в Репозиторії. 

5.3 ЦКТ забезпечує працездатність програмних засобів, технічний 

супровід та збереження електронних публікацій. ЦКТ реєструє 

співробітників бібліотеки, які розмішують публікації в Репозиторії, надаючи 

їм права репозитора. 

5.4 Доступ до Web-сервера за допомогою комп’ютерної мережі ПДТУ 

та Інтернет, а також публікацію DNS-імен Web-ресурсів у мережі ПДТУ та 

Інтернет забезпечує Лабораторія мережевих технологій (ЛМТ) ЦКТ ПДТУ. 

5.5 Якщо публікація, на думку його правовласників, може мати 

перспективу комерційної реалізації, у відкритому доступі розміщується 

тільки бібліографічна інформація з метою реклами публікації.  
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5.6 При надходженні прохання від авторів про вилучення електронної 

публікації з відкритого доступу або заміни скороченої форми на повний 

текст, запит задовольняється репозитором. 

 

6. АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР 

 

6.1 Відкритий доступ не відміняє норм авторського права. Особисті 

немайнові права інтелектуальної власності автора на твір не відчужувані і 

зберігаються за ним незалежно від способу публікації. Виключні майнові 

права на твір автор реалізує, добровільно ухвалюючи рішення про 

представлення своєї публікації в Інтернет і підтверджуючи це в Авторському 

договорі у паперовому вигляді.  

6.2 Твір не може бути розміщений в Репозиторії, якщо він порушує 

права людини на таємницю її особистого та сімейного життя, завдає шкоду 

громадському порядку, здоров’ю та моральному стану особистості, містить 

інформацію, що охороняється державою.  

6.3 Підписуючи Авторський договір, автор передає ДВНЗ «ПДТУ» на 

безоплатній основі виключні майнові права інтелектуальної власності на 

використання твору:  

- на внесення твору в базу даних eIRPSTU;  

- на відтворення твору чи його частин в електронній формі, не 

змінюючи її змісту;  

- на виготовлення електронних копій твору для постійного архівного 

зберігання;  

- на використання твору без одержання прибутку та на виготовлення 

його копій для некомерційного розповсюдження;  

- на надання електронних копій твору для відкритого доступу в 

мережі Інтернет.  

6.4 В Авторському договорі автор підтверджує, що розміщуючи 

роботу в eIRPSTU, він не порушує прав третіх осіб (інших авторів, 

видавництв або правовласників).  

6.5 Авторським договором автор підтверджує, що на момент 

розміщення твору в eIRPSTU лише йому належать виняткові майнові права 

на твір, що вони ні повністю, ні частково нікому не передані (не відчужені), 

що майнові права на твір ні повністю, ні в частині не є предметом застави, 

судового спору або претензій з боку третіх осіб.  

6.6 Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, які 

заявили свої права на твір, відшкодовує ДВНЗ «ПДТУ» всі витрати, 

спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на 

твір.  

6.7 У випадку, коли твір створено у співавторстві, кожен з авторів 

приймає умови Авторського договору, розміщуючи такий твір у Репозиторії.  
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6.8 Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи 

передавати аналогічні права на використання твору третім особам, якщо твір 

не є службовим. 

6.9 Авторський договір може бути розірваний на вимогу автора, якщо 

він позбавляється майнових прав інтелектуальної власності на твір, які мав 

на момент розміщення твору в Репозиторії, а також якщо договір містить 

інші умови, обтяжливі для автора. Тоді він за допомогою репозитора вилучає 

роботу з Репозиторію. 
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Додаток А 
 

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР 

про передачу невиключного права на використання твору 

 

м. Маріуполь         «___»_______ 20__ р. 

 

Цей авторський договір (далі – Договір) є договором приєднання та укладений між 

__________________ (далі – Автором) і Державним вищим навчальним закладом 

«Приазовський державний технічний університет» (далі – Університет) в особі проректора 

Ленцова І.А., який діє на підставі Статуту та доручення.  

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

 

Договір приєднання — договір, умови якого встановлені Університетом, і який 

може бути укладений лише шляхом приєднання Автора до запропонованого договору в 

цілому. Автор не може запропонувати свої умови договору (п. 1 ст. 634 Цивільного 

кодексу України).  

Репозиторій (електронний архів) – це місце, де зберігаються і підтримуються різні 

дані.  

Інституційний Репозиторій відкритого доступу – мережевий сервіс зі зберігання, 

систематизації та поширення творів у цифровому вигляді, що надається установою її 

працівникам та іншим зацікавленим особам. 

Інституційний Репозиторій Університету (далі – eIRPSTU) – це електронний 

архів документів наукового чи освітнього призначення, створених співробітниками будь-

якого структурного підрозділу Університету, аспірантами чи студентами університету, а 

також працівниками сторонніх організацій, які опублікували свої матеріали у виданнях 

Університету і передали Університету право на їх розміщення в Інтернеті. 

Відкритий доступ – розміщення у мережі Інтернет матеріалів, доступ до яких 

дозволено правовласниками всім бажаючим без обмежень та у будь-який час. 

Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать 

майнові права інтелектуальної власності на твір відповідно до Цивільного кодексу 

України, Закону України «Про авторське право і суміжні права» та Договору.  

Твори – створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою 

ініціативою:  

- статті з вузівських збірників наукових праць;  

- наукові статті працівників Університету, опубліковані в інших виданнях, за умови 

відсутності заборони на їх розміщення в Репозиторії з боку правовласника;  

- монографії, підручники, навчальні посібники працівників Університету. 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

2.1. У порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, одна сторона – Автор 

добровільно безоплатно передає другій стороні – Університету право використовувати 

Твір з метою розміщення останнього в eIRPSTU способом та у межах зазначених у п. 2.2 

цього договору. При цьому за Автором зберігається право на використання Твору і на 

передачу невиключного права на використання твору іншим особам. 

2.2. За цим Договором Автор передає Університету на безоплатній основі майнові 

права на використання твору на весь строк дії авторського права, починаючи з моменту 

розміщення твору в інституційному репозиторії відкритого доступу eIRPSTU, а саме:  

- на відтворення Твору чи його частин в електронній формі (включаючи цифрову);  

- на виготовлення електронних копій Твору для постійного архівного зберігання;  
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- на виготовлення електронних копій Твору для некомерційного розповсюдження;  

- на внесення Твору в базу даних eIRPSTU;  

- на надання доступу до електронних копій Твору в мережі Internet. 

2.3. Твір не може бути розміщений в eIRPSTU, якщо він порушує права людини на 

таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоди громадському порядку, здоров’ю 

та моральності населення.  

2.4. Автор гарантує, що у Творі не використовувалися твори, авторські права на які 

належать третім особам. 

2.5. Розміщення твору Автора в eIRPSTU здійснюється шляхом передачі 

електронного документа до науково-технічної бібліотеки Університету після підписання 

сторонами цього Договору. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 

3.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

3.2. Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, які заявили свої 

права на Твір, відшкодовує Університету всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про 

порушення авторських та інших прав на Твір.  

3.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання 

зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося наслідком обставин непереборної сили, 

а саме: стихійного лиха, війни, воєнних дій, страйків, заборони експорту/імпорту, якщо ці 

обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, при умові попередження 

однією із сторін про настання таких обставин протягом 5 днів та підтвердження їх 

довідковою ТПП України. 

 

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

4.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються 

шляхом переговорів між Сторонами. 

4.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він 

вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого 

спору відповідно до чинного законодавства України. 

 

5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

 

5.1. Сторони зобов’язуються належним чином виконувати умови цього Договору. 

5.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним 

законодавством України. 

5.3. Усі зміни та доповнення до Договору, а також його дострокове розірвання є 

чинними в разі підписання сторонами додаткових угод, які є невід’ємними частинами 

договору. 

5.4 Цей Договір набирає чинність з моменту його підписання Сторонами і діє до 

припинення трудової діяльності автора в Університеті. 

5.5. Цей Договір може бути розірваний на вимогу Автора, якщо він позбавляється 

майнових прав на Твір, які мав на момент розміщення Твору в eIRPSTU, а також якщо 

Договір містить інші умови, обтяжливі для Автора. 

5.6. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, на 3-х аркушах по 

одному для кожної із сторін, які мають рівну юридичну силу. 
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