
ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000CC5F3400AEC0A000 
Підписант Мозгунов Володимир Володимирович
Дійсний з 15.02.2022 0:00:00 по 14.02.2024 23:59:59

НКСДМ

Н<fВEEFN2tfnО
8 від 17.01.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
зі стандартів державної мови
«17» січня 2023 року № 8

Положення 
про відповідність правам інтелектуальної власності 
в Національній комісії зі стандартів державної мови

I. Загальні положення

1. Це Положення є документом системи управління інформаційною 
безпекою (далі – СУІБ) та встановлює основні вимоги, правила, процедури 
забезпечення відповідності прав інтелектуальної власності в Національній 
комісії зі стандартів державної мови (далі – Комісія) та їх захисту. 

2. Завданням Положення є створення в Комісії безпечних умов роботи 
об’єктів інтелектуальної власності згідно з вимогами законодавства, договорів, 
ліцензійних договорів та ліцензій.

3. Сфера дії Положення поширюється на всіх працівників Апарату 
Комісії. 

4. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому 
значені:

авторське право – особисті немайнові та майнові права авторів та їхніх 
правонаступників, пов’язані зі створенням і використанням творів науки, 
літератури, мистецтва, комп’ютерних програм, баз даних тощо;

інтелектуальна власність – результат творчої діяльності у сфері науки, 
техніки, культури та створення товарних знаків; 

тестове середовище – це тестовий майданчик, який використовується для 
тестування програми. Тестове середовище може конфігуруватися згідно з 
вимогами до обладнання та програмного забезпечення випробуваної програми, 
включаючи операційну систему, різноманітні апаратні налаштування, 
конфігурації програмного забезпечення, фреймворки, бази даних тощо;

середовище розробки – це середовище, яке автоматизує або розширює 
підпрограми, що беруть участь у циклі розробки програмного забезпечення;

комп’ютерна програма – набір інструментів у вигляді слів, цифр, кодів, 
схем, символів. 

Сукупність комп’ютерних програм, що використовується в Комісії, 
становить програмне забезпечення: 
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умовно безкоштовне програмне забезпечення – тип, спосіб або метод 

розповсюдження програмного забезпечення, при якому пропонуються обмежені 
за можливостями, терміном дії версії або версія з вбудованим нагадуванням про 
необхідність оплати використання програми; 

ліцензія на програмне забезпечення (ліцензія) – правовий інструмент, що 
визначає використання і поширення програмного забезпечення, захищеного 
авторським правом. 

5. Комісія проводить свою діяльність, ґрунтуючись на тому, що їй 
належить на правах власності та на правах використання, зокрема на правах 
інтелектуальної власності, вся інформація та обчислювальні ресурси, придбані 
(отримані) та введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного 
законодавства та отриманих ліцензій. 

Зазначене право власності та право використання розповсюджується на 
розроблене Комісією та/або на замовлене програмне забезпечення, файли, 
електронні повідомлення, інформацію, яка зберігається у скриньках 
електронної пошти, паперові та електронні документи, що були опубліковані, а 
також у встановленому порядку паперові та електронні документи всіх 
структурних підрозділів Комісії та на укладені договори з постачальниками 
(або власниками прав інтелектуальної власності) з дотриманням визначених у 
них умов ліцензування. 

Комісія вживає заходів для захисту об’єктів інтелектуальної власності 
згідно з вимогами законодавства, договорів, ліцензійних договорів та ліцензій.

Комісія використовує у своїй діяльності програмне забезпечення згідно із 
Законом України «Про авторське право і суміжні права». 

Запатентоване програмне забезпечення використовується в Комісії  на 
підставі укладених договорів з постачальниками (або власниками прав 
інтелектуальної власності) з дотриманням визначених у них умов ліцензування 
та на підставі права власності на розроблене Комісією та/або на замовлене 
програмне забезпечення. 

Дублювання захищеного авторським правом програмного забезпечення в 
Комісії заборонено, крім випадків, коли ліцензія на програмне забезпечення 
передбачає інше або для цілей резервування та збереження інформації, 
створення тестових середовищ та середовищ розробки.

6. Працівники Апарату Комісії у разі отримання інформації про 
свідоме або несвідоме використання чи поширення програмного забезпечення в 
Комісії негайно повідомляють про це свого безпосереднього керівника та 
Сектор інформаційних технологій та цифрової трансформації (далі – Сектор).

7. Працівникам Апарату Комісії заборонено:
передавати в користування будь-якій особі ліцензоване програмне 

забезпечення, що використовується в Комісії;
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інсталювати чи поширювати програмне забезпечення, на яке Комісія не 

має відповідної ліцензії;
інсталювати оновлення програмного забезпечення за відсутності на 

комп’ютері встановленої оригінальної версії програмного забезпечення;
самостійно, без відома працівників Сектору, завантажувати та 

використовувати умовно безкоштовне або безкоштовне програмне забезпечення 
з мережі Інтернет, яке може загрожувати цілісності даних, безпеці комп’ютерів 
та інформаційно-комунікаційних систем Комісії, а також несе юридичні 
наслідки для Комісії в цілому. 

II. Процес управління активами програмного забезпечення

1. Комп’ютерні програми є одним з основних об’єктів, які 
охороняються законом. Авторське право на комп’ютерну програму виникає за 
фактом її створення. 

2. Згода на використання комп’ютерних програм Комісією, що 
охороняються законом, оформлюється договорами, які визначають обсяг 
переданих автором майнових прав на комп’ютерні програми.

Немайнове авторське право на комп’ютерну програму зберігається за 
автором (власником прав інтелектуальної власності), а у власність Комісії 
переходять лише майнові права, зокрема на носії інформації, на яких вона 
розміщена (CD/DVD – диски, USB флешки тощо). При купівлі об’єкта 
авторського права до Комісії переходять майнові права на його використання, 
зокрема право на відтворення програмного забезпечення в пам’яті комп’ютера 
або іншого обладнання автоматизації відповідно до умов укладеного договору. 

3. Основними напрямами процесу управління програмним 
забезпеченням Комісії є: 

аналіз програмного забезпечення, що використовується на комп’ютерах та 
обладнанні автоматизації; 

здійснення заходів, спрямованих на недопущення порушень цього 
Положення та чинного законодавства України;

Комісія створює середовище, що забезпечує її успішну діяльність у сфері 
захисту прав інтелектуальної власності постачальників програмного 
забезпечення шляхом ознайомлення працівників Апарату Комісії, до обов’язків 
яких входить придбання, відтворення, використання та зберігання об’єктів прав 
інтелектуальної власності з вимогами цього Положення під підпис.

4. Сектор забезпечує: 
контроль за кількістю авторизованих користувачів Комісії відповідно до 

ліцензійних умов використання програмного забезпечення; 
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надійне централізоване зберігання всіх оригіналів сертифікатів та свідоцтв 

володіння ліцензіями, майстер-дисків, настанов щодо програмного 
забезпечення, захищеного авторськими правами; 

вжиття заходів з організації придбання програмного забезпечення лише 
через відомі та визнані джерела для забезпечення того, що авторські права не 
порушені; 

дотримання та виконання впроваджених у Комісії процедур щодо введення 
в експлуатацію, модернізації та вилучення з експлуатації програмного 
забезпечення. 

5. Функцію контролю за дотриманням цього Положення покладено на 
Сектор. 

III. Порядок дотримання захисту прав інтелектуальної власності

1. Комісія застосовує порядок захисту прав інтелектуальної власності, 
правила та процедури, що запобігають відтворенню та розповсюдженню в 
Комісії нелегальних копій комп’ютерного програмного забезпечення, та сприяє 
зниженню репутаційних та юридичних наслідків відповідно до чинного 
законодавства.

IV. Відповідальність

1. За порушення вимог цього Положення працівники Апарату Комісії 
можуть бути притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства.

____________________________


