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АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР 
про передачу невиключних прав на використання твору 

 
                                                                                                                                                                                                                                                   

 м. Київ                                                                                          «____» __________201__ р.           
 
 
                                       ПІБ фізичної особи, автора, співавторів 
 
(далі – Автор, Автори), який діє на підставі цивільної правосуб’єктності, з одного боку, та Національний 
університет біоресурсів і природокористування України (далі -  Університет), який є неприбутковою 
організацією з 30.08.2004 р., код 0014, в особі проректора з навчальної і виховної роботи  Кваші С.М., 
що діє на підставі довіреності від 06.01.2016 р. № 0018, з іншої сторони (в подальшому разом 
іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона»), керуючись Цивільним кодексом України, Законом 
України № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. «Про авторське право і суміжні права» (зі змінами),  уклали цей 
Договір про наступне: 

1.  ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 
Автор – фізична особа, яка своєю  творчою працею створила твір. 
 
Твори – створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на замовлення чи 
в порядку виконання службових обов’язків: наукові та науково-методичні твори: книги, брошури, 
статті, конспекти лекцій, аналітичні огляди, звіти, презентації тощо; ілюстрації, карти,  плани,  ескізи: 
аудіовізуальні твори,  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”. 
 
Власник авторських прав — фізична або юридична особа, якій належать права інтелектуальної 
власності на твір відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і 
суміжні права», іншого закону чи договору. 
 
Інституційний репозитарій Університету – інституційний репозитарій відкритого доступу, що 
накопичує, зберігає електронні публікації та електронні версії документів (творів), створених 
працівниками та студентами УНІВЕРСИТЕТУ або іншими особами, а також надає до них постійний 
безкоштовний повнотекстовий доступ в мережі Інтернет. 
 
Відкритий доступ – розміщення у мережі Інтернет матеріалів, доступ до яких дозволено 
правовласниками всім бажаючим без обмежень та у будь-який час. 

2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
2.1. Автор передає Університету на безоплатній основі невиключні права на використання твору 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                          (назва твору)                                                              
 (далі - Твір), на весь строк дії авторського права, починаючи з «____»_________201__р. 

3.  ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
3.1 Університет має право: 

- використовувати Твір в основній діяльності наукової бібліотеки Університету, не спрямованій 
прямо чи опосередковано на одержання прибутку; 

- відтворювати Твір чи його частину в електронній формі (включаючи цифрову); 
- виготовляти електронні копії Твору для постійного архівного зберігання; 
- надавати електронні копії Твору чи його частини користувачам наукової бібліотеки Університету 

за замовленнями для ознайомлення у приміщенні бібліотеки; 
- включати електронні копії Твору до повнотекстової бази даних електронного каталогу, 

електронної бібліотеки чи до інституційного репозитарію Університету для надання у 
відкритому доступі наступним способом:  

 в локальній мережі Університету; 
3.2 Університет не має права передавати права, передані Автором за цим Договором, третім особам.  
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3.3 Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на 
використання Твору третім особам. 

4. ПЕРЕДАЧА ТВОРІВ 
4.1 Передача Твору Автором науковій бібліотеці Університету здійснюється протягом 5 днів з моменту 
підписання цього договору шляхом: 

- передачі електронних копій Твору, зазначених у договорі, на електронному диску (CD, DVD), 
flash-носії; 

4.2 Автор гарантує, що на момент передачі  Твору науковій бібліотеці Університету: 
 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.  
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. Автор і Університет зобов’язуються належним чином виконувати умови цього договору. 
5.2. 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. 

6. УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 
6.1. Авторський договір може бути розірваний на вимогу Автора, якщо він позбавляється прав 
інтелектуальної власності на твір, які мав на момент укладання цього договору, а також якщо договір 
містить інші умови, обтяжливі для Автора. 
6.2.  Авторський договір розривається з ініціативи Університету, якщо автор: 

 позбавляється авторських прав на Твір; 
 визнається не автором Твору у судовому порядку. 

6.3. Усі спори, що виникають при достроковому розірванні договору розглядаються у судовому 
порядку. 

7.  ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ 
7.1. 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.  
7.2. Договір складено у двох примірниках, з яких один знаходиться у Автора, другий - в науковій 
бібліотеці Університету. 
 

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 
 

Університет  Автор 
 

Назва: Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

Україна, 03041, м. Київ  
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