
 

           

 

Авторський договір - приєднання 

про передачу невиключних прав на використання твору 

 

м. Маріуполь      «___» ___________ 20__ року  

 

_____________________________________________________________________________________
 (П.І.Б.) 

(далі – автор), з однієї сторони, та Маріупольський державний університет, інтереси якого представляє 

Наукова бібліотека Маріупольського державного університету (далі - Бібліотека), в особі директора 

наукової бібліотеки _________________________________, що діє на підставі Довіреності від 

___________________, з іншої сторони, (далі – окремо «Сторона», а разом «Сторони»), беручи до уваги 

мету створення Електронного інституційного репозитарія Маріупольського державного університету 

- забезпечити довготривалий відкритий доступ до  повних текстів творів педагогічних, науково-

педагогічних, педагогічних працівників, працівників структурних підрозділів, аспірантів та студентів 

Маріупольського державного університету (далі - Університет) засобами Інтернет-технологій,  інтеграцію 

до світового науково-освітнього простору, забезпечити їх централізоване і довготривале зберігання, уклали 

цей Договір про наступне: 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать права інтелектуальної 

власності на нього. 

Відкритий доступ – розміщення у мережі Інтернет матеріалів, доступ до яких дозволено правовласниками 

всім бажаючим без обмежень та у будь-який час. 

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). 

Електронний інституційний репозитарій відкритого доступу – мережевий сервіс зі зберігання, 

систематизації та поширення творів в електронному вигляді, який розміщений на сервері університету. 

Твори – представлені в електронній формі або опубліковані результати творчої діяльності автора, створені 

за особистою ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов’язків. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Автор надає Бібліотеці на безоплатній основі невиключні права в обумовлених цим Договором межах 

на використання наступних творів: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(назва, характер документу, видавництво, рік, кількість сторінок) 

 

2.2. Під використанням в цьому Договорі розуміється розміщення  твору в електронному вигляді в  

Електронному інституційному репозитарії Маріупольського державного університету  (далі - Репозитарій). 

2.3. Автор передає Бібліотеці на безоплатній основі невиключні права на використання твору: 

на внесення твору у базу даних Репозитарію для постійного архівного зберігання та надання до нього 

відкритого доступу через мережу Інтернет. 

 

2.4. Автор гарантує, що на момент розміщення твору у Репозитарії лише йому належать виключні майнові 

права на твір, що вони не відчужені, не є предметом застави судового спору або претензій з боку третіх осіб. 

2.5. Автор підтверджує що: 

 твір має науковий, освітній або навчально-методичний характер; 

 треті особи не мають право на цей твір; 

 він є істинним автором цього твору. 

2.6. Якщо твір є результатом досліджень, які спонсовані або підтримані якою-небудь організацією, окрім 

Університету, автор підтверджує, що виконав усі права і зобов'язання, обумовлені в контракті або угоді. 

2.7. Розміщуючи свій твір в Репозитарії, автор приймає умови цього Договору. У випадку, коли твір 

створено у співавторстві, кожний з авторів приймає умови цього Договору. 

 



 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Автор має право: 

а) здійснювати контроль за використанням твору відповідно до умов цього Договору; 

б) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій 

зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити його честі і репутації; 

в) автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на 

використання твору третім особам. 

За автором зберігаються особисті немайнові права на твір:  вимагати збереження цілісності твору і 

протидіяти будь-яким змінам у творі або іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації 

автора.  

3.2. Автор зобов’язаний:  

- передати Бібліотеці електронну версію твору, придатну для її використання; 

- повідомити Бібліотеку про всі помилки у творі, виявлені ним самостійно після передачі твору, і вжити 

всіх заходів до якнайшвидшої їх ліквідації. 

3.3. Бібліотека зобов'язана: 

а) не порушувати немайнові та майнові права інтелектуальної власності автора на твір та 

використовувати його виключно відповідно до умов Договору; 

б) забезпечувати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи 

іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

4.1. Автор і Бібліотека зобов’язуються належним чином виконувати умови цього Договору. 

4.2. Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на твір, 

відшкодовує Бібліотеці всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших 

прав на твір. 

4.3. За невиконання або неналежне виконання умов Договору автор та Бібліотека несуть відповідальність 

згідно чинного законодавства України. 

 

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим 

Договором якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна і непереборна за даних умов подія (непереборна 

сила), що знаходиться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти. 

До таких обставин за цим Договором належать: стихійні явища природного характеру (землетруси,повені, 

урагани тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові 

епідемії тощо), обставини 

суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, акції громадської непокори, прояви тероризму, масові 

страйки тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади 

чи місцевого самоврядування, які унеможливлюють виконання Сторонами Договору. 

5.2. Сторона зобов’язана невідкладно повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та 

їх вплив на виконання Договору з подальшим їх підтвердженням компетентного органу. 

5.3. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню Договору, то 

виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим. 

 

6. УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

6.1. Договір може бути розірваний на вимогу автора, якщо він позбавляється майнових прав на твір, які мав 

на момент укладання цього Договору, а також якщо договір містить інші умови, обтяжливі для нього. 

6.2. Договір розривається з ініціативи Бібліотеки, якщо автор: 

 позбавляється майнових прав на твір, що зазначений в предметі цього Договору; 

 визнається не автором твору у судовому порядку. 

 

7. ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє протягом всього строку дії 

авторського права. 

7.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні, за умови, якщо вони вчинені у письмовій формі 

та підписані Сторонами або належним чином уповноваженими на те представниками Сторін.  

7.3.Усі спори, що виникають при виконанні цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом 

переговорів між Сторонами. 

7.4.Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 



 

7.5. Договір складено у двох примірниках, кожен з яких має юридичну силу, один знаходиться у автора, 

другий - у Бібліотеці. 

 

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

 

Автор 

 

___________________________________________________ 
(Прізвище, ім’я та по батькові) 

Посада_____________________________________________ 

Паспорт: 

Серія:___________________ Номер:____________________ 

Дата видачі: ________________________________________ 

Ким виданий:_______________________________________ 

___________________________________________________ 

ІНН _______________________________________________ 

Адреса ____________________________________________ 

___________________________________________________ 

Тел. : 

______________________________________________ 

 

 

Бібліотека 

 

 

Маріупольський державний університет 

Наукова бібліотека МДУ 
 

87500, м. Маріуполь, 

пр. Будівельників, 129-а 

ЄДРПОУ 26593428 

Телефон: (0629) 53-22-70 

(0629) 33-89-89 

 

 

_________________/_____________/ 
(підпис)                                           (П.І.Б.) 

 

 

__________/___________/    
(підпис)                   (П.І.Б.)

 

 

 


