ПРОЕКТ
АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР
про передачу невиключних прав на використання твору
м. Ужгород

від «__» ___________ 20__ року

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Цей
Авторський
договір
є
договором
приєднання,
укладеним
між_____________________________________________________________________ (далі - Автор) і
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (далі - Університет) в особі ректора Смоланки
Володимира Івановича, який діє на підставі Статуту, уклали цей авторський договір (далі – Договір)
про наступне. Автор надає Університету невиключні права на використання в межах цього договору
творів, визначених в Додатку №1 до даного договору, що є його невід’ємною частиною Договору.
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
• Інституційний репозитарій Університету DSpace.UzhNU (Електронний архів,
Репозитарій) – це ресурс відкритого доступу, мережевий сервіс зі зберігання, систематизації та
поширення творів у цифровому вигляді, що надається установою її працівникам та іншим
зацікавленим особам і який розміщено на сервері Університету та доступний у мережі Інтернет.
• Договір приєднання – договір, умови якого встановлені Університетом, і який може
бути укладений лише шляхом приєднання автора до договору в цілому. Автор не може
запропонувати свої умови договору (п.1 ст.634 Цивільного кодексу України).
• Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать
майнові права інтелектуальної власності на нього відповідно до Цивільного кодексу України,
Закону України «Про авторське право та суміжні права», іншого закону чи договору.
• Твори – створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою,
на замовлення чи в порядку виконання службових обов’язків: літературно письмові твори – книги,
брошури, статті, конспекти лекцій, аналітичні огляди, звіти, презентації тощо; ілюстрації, карти,
плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки;
аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; фотографічні твори; інші твори, представлені
в електронній (у тому числі цифровій) формі, яку може зчитувати комп’ютер (ст. 433 Цивільного
кодексу України, ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).
• Cлужбовий твір — твір, створений автором у порядку виконання службових
обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і
роботодавцем. Авторські права на службові твори згідно з контрактом і чинним законодавством
належать роботодавцю.
• Депозитор – Особа, яка здійснює архівування матеріалів в Репозитарії.
• Адміністратор Репозитарію – особа, призначена Університетом, яка встановлює та
змінює умови доступу до наукових статей, розміщених в репозитарії.
3. ПРАВА СТОРІН
3.1. Права Університету.
3.1.1. Твір не може бути розміщений у DSpace.UzhNU, якщо він порушує права людини
на таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоду громадському порядку, здоров’ю і
моральному стану особистості, містить інформацію, що охороняється державою.
3.1.2. Адміністратор Репозитарію може встановлювати та змінювати умови доступу до
наукових статей, розміщених у репозитарії.
3.1.3. Університет має право самостійно встановлювати та змінювати умови доступу до
наукових статей, розміщених у репозитарії.
3.1.4. Переводити (конвертувати) електронну версію наукових статей у формат, що
використовується в репозитарії.
3.2. Обов’язки Університету .
3.2.1. Підписуючи у паперовій чи погоджуючи у електронній формі Авторський договір
автор передає Університету на безоплатній основі невиключні права на використання твору:
• на внесення твору у базу даних Репозитарію DSpace.UzhNU;
• на відтворення твору чи його частин у 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;
• на конвертування електронної версії наукових статей у формат, що використовується в
репозитарії.

3.2.2. Університет в електронному архіві DSpace.UzhNU чітко визначає ім'я автора твору
і не вносить ніяких змін до твору.
3.2.3. Повнотекстові матеріали та інші цифрові дані не можуть бути продані або
іншим способом реалізовані з комерційною метою без офіційного дозволу власників авторських
прав.
3.3. Права Автора.
3.3.1. Вилучати свою статтю з електронного архіву.
3.3.2. Отримувати будь-яку достовірну інформацію, що стосується його твору.
3.3.3. Зареєструватись у Репозитарії та стати депозитором Репозитарію.
3.4. Обов’язки Автора.
3.4.1. Якщо робота є результатом досліджень, які фінансовані або підтримані якоюнебудь організацією, окрім Університету, Автор підтверджує, що виконав усі права і зобов'язання,
обумовлені контрактом або угодою.
3.4.2. Розміщуючи свій твір в DSpace.UzhNU, Автор приймає умови цього договору. У
випадку, коли твір створено у співавторстві, кожен з Авторів приймає умови цього договору.
3.4.3. Розміщуючи свій твір в DSpace.UzhNU, Автор є відповідальним за дотримання та
непорушність прав та свобод інших осіб.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Автор і Університет зобов’язуються належним чином виконувати умови цього
договору.
4.2. Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні
права на використання твору третім особам.
4.3. Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права
на твір, відшкодовує Університету всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення
авторських та інших прав на твір.
4.4. Видавцям енциклопедій, енциклопедичних словників, періодичних збірників,
збірників наукових праць, газет, журналів та інших періодичних видань належать виключні права на
використання таких видань у цілому. Видавець має право за будь-якого використання таких видань
зазначати в них своє ім'я або вимагати такого зазначення.
5. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Договір набирає сили з дня приєднання автора до умов Договору та діє протягом
п’яти років.
5.2. Строк дії Договору автоматично продовжується на наступні п’ять років, якщо за шість місяців до
закінчення терміну його дії не надійшло письмових заяв щодо припинення його дії або зміни його умов.
5.3. Договір є обов'язковим для виконання сторонами. Листування, яке мало місце між
Сторонами до дня укладення даного Договору з того ж предмету, не породжує для Сторін прав та
обов'язків.
5.4. Договір укладено українською мовою у двох аутентичних примірниках по одному
для кожної із Сторін.
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Додаток №1
до Авторського договору про передачу невиключних прав на використання твору
№__ від «___» ___________ 20__ року
Редакція станом на «___» _________ 20__ року
Автор надає Університету невиключні права на використання наступних творів:
№
з/п
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