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належать роботодавцю.  
 
Координатор інституційного репозитарію (координатор ІР) – особа, призначена 
Університетом, яка встановлює та змінює умови доступу до наукових статей, розміщених в 
репозитарії.  
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
 
2.1. Розміщуючи свій твір в IRVNMU, Автор приймає умови цього договору. У випадку, коли 

твір створено у співавторстві, кожен з Авторів приймає умови цього договору.  
2.2. Автор передає, а Університет одержує на безоплатній основі невиключні права на 

використання твору на весь строк дії авторського права, починаючи з моменту розміщення 
твору в інституційному репозитарії, а саме:  

- внесення Твору у базу даних IRVNMU;  
- використання Твору без одержання прибутку;  
- виготовлення електронних копій Твору для некомерційного розповсюдження;  
- відтворення Твору чи його частин в електронній формі не змінюючи  його змісту;  
- виготовлення електронних копій Твору для постійного архівного зберігання;  
- надання доступу до електронних копій Твору в мережі Internet. 

2.3. Автор (співавтор) гарантує, що на момент розміщення Твору в IRVNMU: 
- він не порушує прав третіх осіб (інших авторів або видавництв);  
- 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.  

2.4. Автор підтверджує, що його твір має науковий або навчально-методичний характер.  
2.5. Якщо робота 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.  

2.6. Твір  не  може  бути  розміщений у IRVNMU, якщо  він  порушує  права  людини  на 
таємницю  її  особистого  і  сімейного  життя,  завдає  шкоду  громадському  порядку, 
здоров’ю  і  моральному  стану  особистості,  містить  інформацію,  що  охороняється 
державою.  

2.7. Розміщення твору Автора в IRVNMU здійснюється методом самоархівування із 
дотриманням вимог до підготовки та розміщення наукових публікацій.  

 
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 
3.1.  Автор і Університет зобов’язуються  належним  чином  виконувати  умови  цього Договору.  
3.2. За Автором зберігаються особисті немайнові права на Твір: 

– вимагати зазначення свого імені на всіх примірниках Твору чи під час будь-якого 
публічного використання Твору, чи публічного згадування про Твір; 

– вимагати збереження цілісності Твору і протидіяти будь-яким змінам у творі або іншому 
посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації Автора. 

3.3. 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. 

3.4. За Автором зберігаються такі майнові права: 
–  на доопрацювання Твору; 
–  на використання окремих частин Твору у створюваних Автором інших творах. 

3.5. Автор зобов’язаний повідомити Університет про всі помилки у Творі, виявлені ним 
самостійно після передачі Твору, і вжити всіх заходів до якнайшвидшої їх ліквідації. 

3.6. Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права 
на використання твору третім особам.  
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3.7. Університет зобов'язується вказувати ім'я Автора на всіх примірниках Твору під час будь-
якого публічного використання Твору. 

3.8. Університет зобов'язується не порушувати цілісність Твору, погоджувати всі зміни, внесені 
до Твору у ході переробки та редагування. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
 
4.1. 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. 

4.2. Автор несе відповідальність за правдивість викладених у Творі фактів, цитат, посилань на 
законодавчі і нормативні акти, іншу офіційну документацію, наукову обґрунтованість Твору 
тощо. 

4.3. 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. 

4.4. Сторони не несуть відповідальність 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. 

4.5. 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, якщо ці 
обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору. 

4.6. 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, відповідно до чинного законодавства України. 

 
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.  УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

 
5.1. Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до моменту його 

розірвання. 
5.2. Сторони зобов’язуються належним чином виконувати умови цього  Договору. 
5.3 Усі зміни та доповнення до Договору, а також його дострокове розірвання є чинними в разі 

підписання сторонами додаткових угод, які є невід’ємними частинами договору. 
5.4. Авторський договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін на вимогу Автора, 

якщо він позбавляється майнових прав на твір, які мав на момент розміщення твору у 
репозитарії, а також якщо договір містить інші умови, обтяжливі для автора.   

5.5.  Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін. 
5.6. Самоархівування автором власного Твору вважається підтвердженням підписання 

Авторського договору. 
5.6. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним 

законодавством. 
 

Юридичні адреси й підписи сторін 
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Вінницький національний медичний 
університет імені М.І. Пирогова 
 
21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56 
 
 
 
 
Ректор                                         В.М. Мороз 

АВТОР 
 

______________________________________ 
(Прізвище, ім’я, по батькові) 

__________________________________________ 
__________________________________________ 

(паспортні дані) 
______________________________________ 
______________________________________ 

(Адреса) 
 
______________________________________ 

(Підпис) 
                                                 


