
 

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР № 

про передачу невиключного права на використання твору 

 

м. Київ                                                                                                                                 20       року 

 
   

(прізвище, ім’я та по батькові автора) 

(далі – Автор), з однієї сторони та Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – Університет), в особі 

директора НТБ ім. Г.І. Денисенка Бруй Оксани Миколаївни, яка діє на підставі доручення 

ректора №_____від «_____»_________________20_____ року, з іншої сторони, які разом 

іменуються Сторони, уклали цей авторський договір про передачу невиключного права на 

використання твору (далі – Договір) про таке. 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Автор (чи інша особа, яка має авторське право) (далі – Автор) – фізична особа, яка своєю 

творчою працею створила твір і якій належать особисті немайнові та (або) майнові права на 

твір відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і 

суміжні права», іншого закону чи договору. 

Твори – створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на 

замовлення чи в порядку виконання службових обов’язків: літературні письмові твори: 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) та іншій формі, яку може зчитувати 

комп'ютер (ст. 433 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права»). 

ELAKPI – електронний архів наукових та освітніх матеріалів Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 

інституційний репозитарій, розміщений на сервері Університету, що накопичує, зберігає 

електронні версії документів (творів) і надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий 

доступ в мережі Інтернет. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Автор передає Університету на період строку дії Договору на безоплатній основі 

невиключне право на використання в межах визначених цим Договором наступного твору: 

 

 

 

 

 



2.2. За Автором, який передає невиключне право, зберігається право на використання 

твору і на передачу невиключного права на використання твору іншим особам. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. За цим Договором Автор передає Університету на безоплатній основі невиключне 

право на використання твору, що включає в себе: 

- на включення твору, як частини до ELAKPI; 

- на використання твору без одержання прибутку та виготовлення електронних копій 

твору для некомерційного розповсюдження; 

- на відтворення твору чи його частин в електронній формі (включаючи цифрову), не 

змінюючи її змісту; 

- на виготовлення електронних копій твору для постійного архівного зберігання; 

- на надання електронних копій твору у відкритому доступі в мережі Internet. 

3.2. Автор гарантує, що розміщуючи твір в ELAKPI він не порушує прав третіх осіб 

(інших авторів або видавництв). 

3.3. Автор гарантує, що на момент розміщення твору в ELAKPI лише йому належать 

виключні майнові права на твір, що вони ні повністю, ні частково нікому не передані (не 

відчужені), що майнові права на твір ні повністю, ні в частині не є предметом застави, судового 

спору або претензій з боку третіх осіб. 

3.4. Автор підтверджує, що твір має науковий або навчально-методичний характер. 

3.5. Автор гарантує, що твір не порушує права людини на таємницю її особистого і 

сімейного життя, не завдає шкоду громадському порядку, здоров’ю і моральному стану 

особистості, не містить інформацію, що охороняється державою. 

3.6. Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати 

аналогічні права на використання твору третім особам. 

3.7. Університет не має права передавати права, передані йому Автором за Договором, 

третім особам. 

3.8. Автор має право вимагати 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 (п. 4 частини першої ст. 14 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права»). 

3.9. Автор зобов’язаний повідомити Університет про втрату чи передачу майнових прав 

на твір у письмовій формі. 

3.10. Університет гарантує не порушувати немайнові та майнові права інтелектуальної 

власності Автора на твір та використовувати його виключно відповідно до умов Договору. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

4.1. Автор і Університет 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 Університету всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про 

порушення авторських та інших прав на твір. 

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання 

зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося внаслідок обставин непереборної сили, а 

саме: стихійного лиха, війни, воєнних дій, страйків, заборони експорту/імпорту тощо, якщо ці 

обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору. Доказом форс-мажорних 

обставин є документи, видані компетентним органом. 



6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

6.1. Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і діє до моменту його 
розірвання або протягом всього строку дії авторського права, але не довше ніж передбачено 
законодавством України. 

6.2. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін, в односторонньому 
порядку на умовах Договору та у інших випадках, передбачених чинним законодавством. 

6.3. Університет має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку 
порушення Автором прав третіх осіб, а також в інших випадках, передбачених законодавством 
України. 

6.4. Договір може бути розірваний за вимогою Автора, якщо він позбавляється 
майнових прав на твір, які мав на момент розміщення твору в ELAKPI. Повідомлення про 
розірвання Договору має бути оформлено у письмовій формі, підписано Автором та 
направлено Університету. 

6.5. У разі розірвання Договору Університет повинен одразу ж вилучити твір із 
публічного доступу. Усі спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору, 
вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – в суді, відповідно до 
законодавства України. 

7. ІНШІ УМОВИ 
7.1. Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 

одному кожній із Сторін. 

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
 

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського 

Юридична адреса: Україна, 03056, м. Київ, 

пр-т Перемоги, 37 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 02070921 

 

 

 

Директор НТБ ім. Г.І. Денисенка 

 

____________________ Оксана БРУЙ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові автора) 

 

Паспортні дані________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

РНОКПП_____________________________________ 

Тел. _________________________________________ 

E-mail:_______________________________________ 

 

______________/______________________ 
         (підпис)                             (прізвище, ініціали) 

 

Університет Автор  


