АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР
про передачу невиключних прав на використання твору
м. Кривий Ріг

«____» ____________20

року

Цей Авторський договір (далі - Договір) є договором приєднання укладеним між
______________________________________________________________, (далі – Автор), з однієї
сторони, та Криворізьким економічним інститутом Державного вищого навчального
закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі
–Інститут), в особі директора Шайкана Андрія Валерійовича, який діє на підставі Положення
про Інститут та Довіреності № 01/13-1107 від 28.09.2017р., з іншої сторони, далі Сторони,
уклали цей договір про наступне:
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
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.
Відкритий доступ – розміщення у мережі Інтернет матеріалів, доступ до яких дозволено
правовласниками всім бажаючим без обмежень та у будь-який час.
Депозитор – особа, яка розміщує твір у репозитарії (автор, уповноважений працівник
бібліотеки, уповноважений працівник кафедри тощо).
Договір приєднання — договір, умови якого встановлені Інститутом, 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).
Інституційний репозитарій – мережевий сервіс зі зберігання, систематизації та
поширення творів у цифровому вигляді, що надається установою її працівникам та іншим
зацікавленим особам.
Інституційний репозитарій Криворізького економічного інституту (далі – iRKEI) –
ресурс відкритого доступу, що накопичує, зберігає електронні версії творів, створених
працівниками Інституту, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ
в мережі Інтернет.
Твори – створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на
замовлення чи в порядку виконання службових обов’язків:
- 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) іншій формі, яку може
зчитувати комп’ютер (ст. 433 Цивільного кодексу України, ст.8 Закону України «Про
авторське право і суміжні права»).
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. В порядку та на умовах визначених у цьому Договорі, одна сторона – Автор
безоплатно передає другій стороні – Інституту невиключні права на використання твору
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(вказати бібліографічний опис твору)

з метою розміщення останнього в iRKEI способом та у межах зазначених в цьому Договорі.
При цьому за Автором, який передає невиключне право, зберігається право на використання
Твору і на передачу невиключного права на використання твору іншим особам.
2.2. За цим Договором Автор передає Інституту на безоплатній основі невиключні права
на використання твору на весь строк дії авторського права починаючи з моменту розміщення
твору в iRKEI, а саме:
- на використання Твору без одержання прибутку;
- на відтворення Твору чи його частин в електронній формі (включаючи цифрову);
- на виготовлення електронних копій Твору для постійного архівного зберігання;
- на виготовлення електронних копій Твору для некомерційного розповсюдження;
- на внесення Твору у базу даних iRKEI;
- на надання доступу до електронних копій Твору в мережі Інтернет.
2.3. Розміщуючи свій Твір в iRKEI Автор приймає умови цього договору. У випадку,
коли твір створено у співавторстві, розміщуючи такий Твір в iRKEI кожен із співавторів
приймає умови цього Договору та укладає Договір особисто.
3. ГАРАНТІЇ СТОРІН
3.1. Твір не може бути розміщений в iRKEI, якщо він порушує права людини на
таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоди громадському порядку, здоров’ю та
моральному стану особистості, містить інформацію, що охороняється державою.
3.2. Автор підтверджує, що його Твір має науковий або навчально-методичний характер.
3.3. Автор підтверджує, що розміщуючи роботу в iRKEI він не порушує прав третіх осіб
(інших авторів або видавництв).
3.4. Автор гарантує, що на момент розміщення Твору в iRKEI:
– лише йому належать виключні майнові права на Твір, що розміщується;
– майнові права на Твір ні повністю, ні в частині нікому не передано (не відчужено);
– майнові права на Твір ні повністю, ні в частині не є предметом застави, судового спору
або претензій з боку третіх осіб;
– переданий Інституту Твір у цілому та окремі його елементи є оригінальною роботою,
не є адаптацією твору іншого Автора.
4. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ТВОРУ В iRKEI
4.1. Твори до репозитарію можуть розміщувати лише зареєстровані користувачі –
депозитори.
4.2. Розміщення твору Автора в iRKEI здійснюється методом самоархівування із дотриманням
вимог до підготовки та розміщення наукових публікацій або шляхом передачі електронного
документу до бібліотеки Інституту після підписання сторонами цього Договору.
5. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ
5.1. Акцептом (підписанням) умов цього Договору Автор відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних» надає Інституту однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на
обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у
цьому Договорі, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, а також
підтверджує, що отримав повідомлення про включення персональних даних до баз
персональних даних Автора, та що повідомлений про свої права, як суб’єкта персональних
даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору
цих даних та осіб, яким ці дані передаються.
5.2. Сторони зобов’язуються забезпечувати виконання вимог Закону України «Про
захист персональних даних», включаючи забезпечення режиму захисту персональних даних від
незаконної обробки та незаконного доступу до них, а також забезпечувати дотримання прав
суб’єкта персональних даних згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних
даних».

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть
відповідальність згідно чинного законодавства України.
6.2. Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права
на Твір та відшкодовує Інституту всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення
авторських та інших прав на Твір.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються
шляхом переговорів між Сторонами.
7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до
чинного законодавства України.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Сторони зобов’язуються належним чином виконувати умови цього Договору.
8.2. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє на весь термін
зберігання Твору в iRKEI.
8.3.У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
8.4. 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.
8.5. Цей Договір може бути розірваний на вимогу Автора, якщо він позбавляється
майнових прав на Твір, які мав на момент розміщення Твору в iRKEI, а також якщо Договір
містить інші умови, обтяжливі для Автора.
8.6. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із
Cторін, які мають рівну юридичну силу.
9. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
АВТОР

ІНСТИТУТ
Криворізький економічний інститут
Державного вищого навчального закладу
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
Адреса: 50053, м. Кривий Ріг,
вул.. Медична,16

ПІБ______________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Адреса:___________________________________
__________________________________________
Паспорт:серія________№_____________виданий
__________________________________________
__________________________________________
Дата видачі_______________________ року.

ПІДПИСИ СТОРІН
ІНСТИТУТ
Директор ________________ А.В. Шайкан
М.П.

АВТОР
__________________ /_________________

