АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР № _____
про передачу невиключних прав на використання твору
м. Харків

"____"________________20___ року

Громадянин____________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

який є автором_______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
та володіє відповідними майновими та немайновими авторськими правами на
зазначений твір (надалі іменується «Автор»), з одного боку, та Харківський
національний медичний університет, в особі ректора професора Лісового
Володимира Миколайовича, що діє на підставі Статуту (надалі іменується
«Університет»), з іншого боку, керуючись Законом України "Про авторське
право і суміжні права" та ч.1 ст. 634 ЦК України, уклали цей Авторський
договір який є договором приєднання (надалі іменується «Договір») про таке:
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).
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», іншого закону чи договору.
Твір – створений Автором у результаті творчої діяльності за особистою
ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов′язків:
літературно-письмовий твір (книга, брошура, стаття, конспект лекції,
аналітичний огляд, звіт, презентація тощо); ілюстрація, план, ескіз і пластичний
твір, що стосуються науки; аудіовізуальний твір; фотографічний твір; інші
твори, представлені в електронній (в тому числі цифровій) формі, яку може
зчитувати комп′ютер (ст. 433 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України
«Про авторське право і суміжні права»).
Репозитарій Харківського національного медичного університету – це
інституційний репозитарій відкритого доступу, розміщений на сервері
Університету. Репозитарій акумулює електронні повнотекстові документи
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наукового та навчально-методичного призначення, створені працівниками
будь-якого структурного підрозділу ХНМУ, аспірантами, магістрантами чи
студентами університету, а також надає до них безкоштовний постійний доступ
через Інтернет.
2. Предмет Договору
2.1 Автор передає, а Університет одержує невиключне майнове право на
використання твору шляхом розміщення останнього в Репозитарії Університету
на весь строк дії авторського права починаючи з моменту розміщення твору в
Репозитарії, 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 Репозитарію;
– на надання електронних копій Твору в доступі в мережі Internet.
2.2 Розміщуючи свій Твір в Репозитарії Автор приймає умови цього
договору.
2.3 Автор гарантує, що у Творі не використовувалися твори, авторські
права на які належать третім особам.
Автор (співавтор) гарантує, що на момент розміщення Твору в
Репозитарії:
– 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 вчастині не є предметом застави,
судового спору або претензій з боку третіх осіб.
2.4 Твір не може бути розміщений у Репозитарії, якщо він порушує права
людини на таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоди
громадському порядку, здоров′ю та моральності населення. У випадку, коли
твір створено у співавторстві, розміщуючи такий твір в Репозитарії кожний із
співавторів приймає умови цього Договору.
2.5 Передаване за цим Договором право поширюється на територію
України та зарубіжних країн.
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3. Порядок передачі та прийому матеріального носія, на якому
втілений Твір
3.1 Автор передає електронну версію Твору мовою оригіналу у
файловому форматі за допомогою електронного носія (лазерного диска, USB
флеш-накопичувача тощо) уповноваженому працівнику Наукової бібліотеки у
момент укладання цього Договору.
3.2 Підтримуються всі файлові формати, в яких створені ресурси. Однак,
рекомендуються для використання такі формати у кожному з видів ресурсів:
Ресурс
Текст
Презентація
Таблиця
Зображення
Аудіо
Відео

Файловий формат
Adobe PDF
MPowerPoint
MExcel
JPEG, GIF
МР3
AVI

Розширення
pdf
ppt
xls
jpg, gif
mp3
avi

3.3 Твори, що передаються у Репозитарій, забезпечуються заголовками,
прізвищами авторів, анотацією мовою оригіналу та ключовими словами
українською, російською та англійською мовами.
3.4 За вимогою Автора передача матеріального носія, на якому втілений
Твір, оформлюється Актом попереднього приймання-передачі.
4. Права Автора
4.1 За Автором зберігаються особисті немайнові права на Твір:
– вимагати зазначення свого імені на всіх екземплярах Твору чи під час
будь-якого публічного використання Твору чи публічного згадування про Твір;
– вимагати збереження цілісності Твору і протидіяти будь-якому
перекрученню або іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і
репутації Автора.
4.2 Автор має право контролю за дотриманням своїх особистих
немайнових прав шляхом ознайомлення з текстом (змістом) і формою Твору
при передачі його поліграфічному підприємству для тиражування чи при
використанні Твору іншими способами.
4.3 За Автором, окрім непереданих за цим Договором майнових прав та із
урахуванням невиключного характеру переданих за цим Договором прав,
зберігаються й наступні майнові права:
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– на доопрацювання Твору;
– на використання окремих частин Твору у створюваних Автором
інших творах.
5. Обов'язки Автора
5.1 Автор зобов'язаний повідомити Університету про всі помилки в Творі,
виявлені ним самостійно після передачі Твору, і вжити всіх заходів до
якнайшвидшої їх ліквідації.
6. Обов'язки Університета
6.1 Університет зобов'язується вказувати ім'я Автора на всіх екземплярах
Твору під час будь-якого публічного використання Твору.
6.2 Не порушувати цілісність Твору, погоджувати з Автором усі зміни,
внесені до Твору у ході переробки і редагування.
7. Відповідальність Сторін і вирішення спорів
7.1 У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони
несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні
законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне
виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом
зобов'язання.
7.2 Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за
цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною,
якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного
виконання зобов'язання.
7.3 Автор несе відповідальність за правдивість викладених у Творі фактів,
цитат, посилань на законодавчі і нормативні акти, іншу офіційну документацію,
наукову обґрунтованість Твору, всі види відповідальності перед третіми
особами, що заявили свої права на Твір. Відшкодовує Університету усі витрати,
спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на
Твір, а також додаткові матеріальні витрати, пов'язані з усуненням виявлених
недоліків.
7.4 Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі,
що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом
переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити
шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою
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підвідомчістю та підсудністю такого спору
відповідним чинним в Україні законодавством.

у

порядку,

визначеному

8. Інші умови
8.1 Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до
моменту його розірвання, але не довше ніж передбачено чинним
законодавством.
8.2 Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін,
що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
8.3 Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін за
вимогою Автора, якщо він позбавляється майнових прав на Твір, які мав на
момент розміщення Твору у Репозитарії а також в інших випадках,
передбачених чинним законодавством.
8.4 Інші умови цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються
нормами чинного в Україні законодавства.
8.5 Цей Договір складений українською мовою, на ___сторінках у
_____примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
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