
Додаток 1 

до Положення про інституційний 

репозитарій Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 
 

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР 

про передачу невиключних прав на використання академічного тексту  

 

Цей Авторський договір про передачу невиключних прав на використання 

академічного тексту (далі – Договір) укладений між автором академічного тексту (далі – 

Автор) і Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка (далі – 

Університет). 

Договір приєднання – це договір, умови якого встановлені Університетом і який може 

бути складений лише шляхом приєднання Автора до запропонованого договору вцілому. 

Автор не може запропонувати свої умови договору (п.1 ст. 634 Цивільного кодексу України).  

Автор надає Університету на безоплатній основі невиключні права на використання 

академічного тексту в обумовлених цим договором межах. 

Університет не виплачує Автору винагороди за надання прав, які передбачені цим 

Договором, і не несе жодних фінансових зобов’язань перед Автором. 

Автор гарантує наявність у нього авторських прав на академічний текст і гарантує, що 

на момент розміщення академічного тексту в Інституційному репозитарії: 

– майнові права на академічний текст ні повністю, ні в частині нікому не передано (не 

відчужено); 

– майнові права на академічний текст ні повністю, ні в частині не є предметом застави, 

судового спору або претензій з боку третіх осіб. 

За цим Договором Автор передає Університету на безоплатній основі невиключні права 

на використання академічного тексту, а саме: 

– внесення академічного тексту у базу даних Інституційного репозитарію;  

– відтворення академічного тексту чи його частин у електронній формі, не змінюючи 

її змісту;  

– виготовлення електронних копій академічного тексту для постійного архівного 

зберігання;  

– використання академічного тексту без одержання прибутку та на виготовлення його 

копій для некомерційного розповсюдження;  

– надання електронних копій академічного тексту для відкритого доступу в мережі 

Інтернет. 

Університет зобов’язується: 

– на вимогу Автора надати йому документи, що безпосередньо стосуються 

використання академічного тексту, для ознайомлення; 

– інформувати Автора про розміщення академічного тексту в Інституційному 

репозитарії. 

Автор має право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на 

використання академічного тексту третім особам. 

У разі порушення договору, сторона, право якої порушено, може вимагати припинити 

дії, що порушують право або створюють загрозу його порушення. 

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

академічний текст, відшкодовує Університету всі витрати, спричинені позовами третіх осіб 

про порушення авторських та інших прав на академічний текст 

Університет не несе відповідальності за дії будь-яких осіб, які матимуть доступ до 

академічного тексту внаслідок його розміщення в Інституційному репозитарії . 

Автор не матиме жодних претензій до Університету щодо відшкодування збитків 

внаслідок використання Університетом академічного тексту. 



Продовження додатка 1 

У випадках, непередбачених цим договором, сторони несуть відповідальність у 

встановленому законодавством України порядку. 

Сторони звільняються від відповідальності, якщо умови договору порушено внаслідок 

дії форс-мажорних обставин (зокрема, збій при порушенні роботи мережі Інтернет з технічних 

причин). 

Сторони мають право достроково розірвати договір за спільною письмовою згодою. 

Університет має право достроково розірвати договір у разі, якщо вирішить припинити 

відтворення академічного тексту, письмово попередивши про це Автора за 30 календарних 

днів до того, як припинити відтворення. 

Автор має право достроково розірвати договір у разі використання Університетом 

академічного тексту необумовленим в договорі способом, письмово попередивши про це 

Університет за 30 календарних днів до розірвання за вказаною у цьому договорі адресою. 

Автор і Університет зобов'язуються належним чином виконувати умови цього 

Договору. 

У випадку, коли академічний текст створено у співавторстві, розміщуючи такий 

академічний текст у Інституційному репозитарії, кожний із співавторів приймає умови цього 

Договору. 

Усі спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору вирішуються шляхом 

переговорів, а у випадку недосягнення згоди, в суді відповідно до чинного законодавства 

України. 

 

 

Електронний підпис 

(кнопка) 
Я підтверджую згоду на розміщення академічний тексту 

за умовами цього Договору 

 

 
 


