
Додаток № 2 
до Положения «Про хнституцшний репозитар1й» 

ДВНЗ «КНЕУ 1м. Вадима Гетьмана»» 

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВ1Р № 
про передачу невиключного права на використання твору 

м. Кшв 202_ року 

(пр1звище, 1м'я та по батьков! автора) 

(дал1 - Автор), 3 одн1е1 сторони та Державний виидий навчальний заклад 
«Кишський нац1ональний економхчний унхверситет хмен! Вадима Гетьмана» 
(дал! - Ун1верситет), в особ! в. о. ректора Лук'яненка Дмитра Григоровича, з 
ШШ01 сторони, ЯК1 разом хменуються Сторони, уклали цей авторський договхр 
про передачу невиключного права на використання твору (дал! - Догов1р) 
про наступне. 

1. ВИЗНАЧЕИИЯ ТЕРМ1И1В 

Автор - фхзична особа, яка своею творчою працею створила твхр 1 як1Й 
належать майнов! права хнтелектуально! власност! на тв!р в!дпов!дно до 
Цив!льного кодексу Украши, Закону Украши «Про авторське право ! сум!жн! 
права» та Договору. 

В!дкритий доступ - розм!щення у мереж! Хнтернет матер!ал!в, доступ 
до яких дозволено правовласниками вс!м бажаючим без обмежень та у будь-
який час. 

Догов!р приеднання - догов!р, умови якого встановлен! Ун!верситетом, 
! який може бути укладений лише шляхом приеднання Автора до 
запропонованого договору в щлому. Автор не може запропонувати сво1 
умови договору (п.1 ст. 634 Цив!льного кодексу Украши). 

Тнститущйний репозитар!й - мережевий серв!с з! збер!гання, 
систематизац!! та поширення твор!в у цифровому вигляд!, що надаеться 
установою и прац!вникам та !ншим зац!кавленим особам. 

1нституц!йний репозитар!й Ун!верситету (дал! - Репозитар!й) -
!нституц!йний репозитар!й в!дкритого доступу, що наконичуе, збер!гае 
електронн! публ!кац!1 та електронн! вере!! документ!в (твор!в), створених 
прац!вниками та студентами Ун!верситету або !ншими особами, а також 



надае до них постшний безкоштовний повнотекстовий доступ в мереж! 
Тнтернет. 

Твори - створен! авторами у результат! творчо! д!яльност! за особистою 
!н!ц!ативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов'язюв: 
книги, брошури, статт!, конспекти лекщй, анал!тичн! огляди, зв!ти, 
презентац!! тощо; !нш! твори, представлен! в електронн!й (у тому числ! 
цифров!й) та !нш!й форм!, яку може зчитувати компьютер (ст. 433 Цив!льного 
кодексу Укра!ни, ст. 8 Закону Укра!ни «Про авторське право ! сум!жн! 
права»). 

2. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. В порядку та на умовах визначених у цьому Договор!, одна сторона 
- Автор безоплатно передае друг!й сторон! - Ун!верситету невиключн! права 
на використання Твору 

(назва твору(1в)) 

3 метою розм!щення останнього в Репозитар!! способом та у межах 
зазначених в п.2.2. цього договору. При цьому за Автором, який передае 
невиключне право, збер!гаеться право на використання Твору ! на передачу 
невиключного права на використання твору !ншим особам. 

2.2. За цим Договором Автор передае Ун!верситету на безонлатн!й 
основ! невиключн! права на використання твору на весь строк д!! авторського 
права починаючи з моменту розм!щення твору в Репозитар!!, а саме: 

- на використання Твору без одержання прибутку; 
- на в!дтворення Твору чи його частин в електронн!й форм! 

(включаючи цифрову); 
- на виготовлення електронних коп!й Твору для пост!йного арх!вного 

збер!гання; 
- на виготовлення електронних коп!й Твору для некомерц!йного 

розповсюдження; 
- на внесения Твору у базу даних Репозитар!ю; 
- на надання доступу до електронних кошй Твору в мереж! Мегпе!. 
2.3. Тв!р не може бути розм!щений в Репозитар!!, якщо в!н норушуе 

права людини на таемницю !! особистого ! с!мейного життя, завдае шкоди 
громадському порядку, здоров'ю та моральност! населения. 

2.4. Автор гарантуе, що у Твор! не використовувалися твори, авторськ! 
права на як! належать трет!м особам. 



2.5. Автор (сп1вавтор) гарантуе, що на момент розмщення Твору в 
Репозитар!!: 

- лише йому належать виключн! майнов! права на Тв!р, що 
розм!щуеться; 

- майнов! права на Тв!р н! повн!стю, и! в частин! н!кому не передано (не 
в!дчужено); 

- майнов! права на Тв!р и! повн!стю, н! в частин! не е предметом 
застави, судового спору або претенз!й з боку трет!х ос!б. 

2.6. Розм!щення твору Автора в Репозитар!! зд!йснюеться методом 
самоарх!вування !з дотриманням вимог до шдготовки та розм!щення 
наукових публ!кац!й або шляхом передач! електронного документу до 
Науково! б!бл!отеки Ун!верситету п!сля п!дписання сторонами цього 
Договору. 

2.7. У випадку, коли тв!р створено у сп!вавторств!, кожен !з сп!вавтор!в 
приймае умови цього Договору та укладае Догов!р особисто. 

2.8. Догов!р д!е на весь терм!н збер!гання Твору в Репозитар!!. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРШ 

3.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони 
несуть в!дпов!дальн!сть зг!дно чинного законодавства Укра!ни. 

3.2. Ушверситет не мае права передавати права, передан! йому 
Автором за Договором, трет!м особам. 

3.3. Ушверситет гарантуе не порушувати немайнов! та майнов! права 
!нтелектуально! власност! Автора на тв!р та використовувати його виютючно 
в!дпов!дно до умов Договору. 

3.4. Автор несе вс! види в!дпов!дальност! перед трет!ми особами, що 
заявили сво! права на Тв!р, в!дшкодовуе Ун!верситету вс! витрати, 
спричинен! позовами трет!х ос!б про порушення авторських та !нших прав на 
Тв!р. 

3.5. Автор мае право вимагати збереження ц!л!сност! твору ! протид!яти 
будь-якому перекрученню, спотворенню чи !нш!й зм!н! твору або будь-якому 
!ншому посяганню на тв!р, що може зашкодити чест!! репутац!! автора (п. 4 
частини першо! ст. 14 Закону Укра!ни «Про авторське право ! сум!жн! 
права»). 

3.6. Автор зобов'язаний пов!домити Ушверситет про втрату чи 
передачу майнових прав на тв!р у письмов!й форм!. 

3.7. Сторони зв!льняються в!д в!дпов!дальност! за часткове або повне 
невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося насл!дком 



обставин непереборно! сили, а саме: стихшного лиха, вшни, военних д1й, 
страйюв, заборони експортуЛмпорту, якщо Ц1 обставини безпосередньо 
вплинули на виконання Договору, при умов! попередження одн1ею 1з сторхн 
про настання таких обставин протягом 5 дн1в та пхдтвердження 1х дов1дковою 
компетентним органом. 

4. ВИР1ШЕННЯ СПОРШ 

4.1. Ус1 спори, що виникають з цього Договору або пов'язан! 13 ним, 
виршуються шляхом переговор1в М1ж Сторонами. 

4.2. Якщо в1дпов1дний сп1р неможливо виршити шляхом переговорхв, 
вш виршуеться у судовому порядку за встановленою п1дв1домч1стю та 
тдсудн1стю такого спору вщповщно до чинного законодавства Украши. 

5. 1НШ1 УМОВИ ДОГОВОРУ 

5.1. Сторони зобов'язуються належним чином виконувати умови цього 
Договору. Пщписуючи цей Догов1р Автор приймае також ус! умови 
Положения про 1нституц1Йний репозитар1Й Державного вищого навчального 
закладу «Кишський нащональний економхчний унхверситет 1мен1 Вадима 
Гетьмана». 

5.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються 
чинним законодавством Украши та Положениям про 1нституц1йний 
репозитархй Державного вищого навчального закладу «Кишський 
нац1ональний економхчний ун1верситет 1меш Вадима Гетьмана». 

5.3. Договхр може бути розхрваний за взаемною згодою Сторш, в 
односторонньому порядку на умовах Договору та у шших випадках, 
передбачених чинним законодавством. 

5.4. Ушверситет мае право роз1рвати Договхр в односторонньому 
порядку у випадку порушення Автором нрав третхх ос1б, а також в 1нших 
випадках, передбачених законодавством Украши. 

5.5. Цей Договхр може бути розхрваний за вимогою Автора, якщо вш 
позбавляеться майнових прав на Тв1р, як1 мав на момент розмщення Твору у 
Репозитарй', а також якщо Договхр мхстить 1нш1 умови, обтяжлив! для Автора. 
Повщомлення про розхрвання Договору мае бути оформлено у письмовш 
форм1, пщписано Автором та направлено Унхверситету. 

5.6. У раз! розхрвання Договору Унхверситет повинен одразу ж 
вилучити тв1р 13 Рспозитарш. 

5.7. Цей Догов1р складено у двох оригшальних нрим1рниках, на 3-х 



аркушах по одному для кожно! 1з стор1н, як! мають р1вну юридичну силу. 

УШВЕРСИТЕТ: АВТОР: 
Державний вищий навчальний заклад 
«Кшвський нащональний (прхзвище, 1м'я, по батьков!) 
економ1чний ушверситет 1меш Вадима Паспорти! дан! 
Гетьмана» 

Адреса 
03680, м. Кшв, пр-т Перемоги, 54/1 

I 

В.о. ректора Дмитро ЛУК'ЯНЕНКО (шдпис) (пр1звище, ш1ц1али) 


