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ДОГОВІР  

ПРО ПЕРЕДАЧУ НЕВИКЛЮЧНОГО МАЙНОВОГО ПРАВА  

НА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВОГО ТВОРУ  

м. Київ  « __    »  _______   201   р.  

  

Автор (співавтори):  

   

   

 

(П.І.Б. автора (всіх співавторів))  

іменований(-і) надалі окремо або спільно «Автор» або «Співавтори», з однієї сторони, та  

  

Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» (далі – «Видавець») в особі 

проректора з наукової роботи Мігус Ірини Петрівни, яка діє на підставі довіреності № 259 від  «28 » серпня 2018р., 

з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:  

  

1. Предмет Договору  

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Автор (Співавтори) безоплатно передає(-ють) 

Видавцю на термін дії авторського права, передбаченого чинним законодавством України, невиключне майнове 

право на використання створеного Автором (Співавторами) наукового твору, склад та назва якого відображена в 

пункті 1.2 цього Договору.  

1.2. Науковим твором є:    ________________________________________________________

____________________________________________________________________________(далі – Стаття).  

1.3. Під використанням Статті, розуміється:  

1.3.1. відтворення Видавцем Статті або її окремої частини українською, російською або англійською 

мовами в будь-якій матеріальній формі, у тому числі на паперовому та/або електронному носії в складі 

періодичного фахового видання (далі – Журнал) або збірника, або бази даних, в тому числі електронної, Видавця 

або іншої особи, а також у вигляді окремого твору.  

1.3.2. поширення Статті або її окремої частини на будь-якому носії українською, російською або 

англійською мовами по всьому світу у вигляді окремого твору і/або в складі Журналу(-лів), збірника(-ів) та/або в 

базах даних, в тому числі електронних, Видавця чи інших осіб, зокрема в міжнародних наукометричних базах даних 

на розсуд Видавця;  

1.3.3. доведення Статті або її окремої частини до загального відома таким чином, що будь-яка особа 

може отримати доступ до Статті з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором (доведення до загального 

відома, в т.ч. через Інтернет);  

1.3.4. субліцензування (надання дозволів на використання Статті та її окремих матеріалів), отриманих 

за цим Договором прав третім особам;  

1.3.5. оброблення наданої форми Статті для її використання у взаємодії з комп'ютерними програмами та 

системами (базами даних), публікації та поширення в машиночитаному форматі і впровадження в системи пошуку 

(бази даних).  

1.4. Інші права, прямо не передані Видавцю за цим Договором, включаючи патентні права на будь-які 

процеси, способи або методи та інше, описані Автором (Співавторами) у Статті, а також права на товарні знаки, 

зберігаються за Автором (Співавторами), іншими правовласниками.  

  

2. Автор (Співавтори) гарантує, що:  

2.1. Автор (Співавтори) є дійсним(-и) правовласником(-ми) виключних прав на Статтю, що права, 

надані Видавцю за цим Договором, не передавалися ним(ними) раніше і не будуть передаватися в майбутньому 

третім особам на умовах виключної ліцензії;  

2.2. Стаття є оригінальним твором і не була опублікована раніше в інших друкованих і/або 

електронних виданнях на умовах виключної ліцензії, а також, що Стаття не була створена в порядку виконання 

ним(-и) завдання роботодавця і не є «замовним» або службовим твором;  

2.3. Стаття містить всі передбачені чинним законодавством про авторське право посилання на 

цитованих авторів і джерела опублікування запозичених матеріалів, що Автором (Співавторами) отримані всі 

необхідні дозволи на використовувані в Статті результати, факти і інші запозичені матеріали, в яких Автор 

(Співавтори) не є правовласником(-ми);  
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2.4. Стаття не містить матеріали, що не підлягають опублікуванню у відкритій пресі у відповідності з 

чинними законодавством України, і її опублікування та/або поширення (розповсюдження) Видавцем не призведе 

до розголошення секретної (конфіденційної) інформації (включаючи державну, службову таємницю тощо).  

  

3. Права та обов'язки Автора (Співавторів)  

3.1. Автор (Співавтори)  зобов'язується(-ються) :  

3.1.1. Надати уповноваженій особі Видавця*:  

- рукопис Статті та реферату Статті в роздрукованому вигляді;  

- електронний варіант Статті та реферату Статті;  

- оригінал рецензії на Статтю або виписки із  протоколу засідання кафедри про рекомендацію Статті 

до друку (у випадку необхідності);  

- відомості про Автора (Співавторів) Статті;  

- два екземпляри цього Договору, підписані Автором (Співавторами);  

- письмовий  дозвіл  на  використання  персональних  даних,  підписаний 

 Автором (Співавторами);  

- квитанцію про оплату вартості публікації Статті (у випадку необхідності).  

Дата отримання матеріалів редакцією є дата передачі прав, що є предметом цього Договору. Датою 

отримання матеріалів є дата отримання редакцією останнього документа із переліку, визначеному в п. 3.1.1.  

3.1.2. У процесі підготовки Статті до публікації:  

– дотримуватися вимог Видавця  до матеріалів, що подаються для публікації Статті;  

– вносити в текст Статті виправлення, вказані рецензентами та прийняті Видавцем і/або, при 

необхідності, на вимогу Видавця доопрацювати Статтю в строки, узгоджені додатково.  

3.1.3. Не публікувати Статтю в інших друкованих і/або електронних виданнях українською, російською 

або англійською мовами і не поширювати її на умовах виключної ліцензії.  

3.1.4. Компенсувати Видавцю редакційно-видавничі витрати, понесені останнім у зв’язку із публікацією 

Статті, - у розмірі, визначеному Видавцем.  

3.2. Автор (Співавтори) вправі:  

3.2.1. Отримувати інформацію від Видавця про строки видання Журналу (збірника, окремого твору), в 

якому розміщується Стаття.  

3.2.2. Користуватися додатковими послугами, що надаються редакцією, з підготовки  

матеріалів до публікації.  

  

4. Видавець гарантує:  

4.1. установлений стандарт поліграфічних робіт;  

4.2. дотримання в процесі публікації Статті особистих немайнових і інших прав Автора (Співавторів).  

  

5. Видавець зобов'язується:  

5.1. Забезпечити якісне наукове, літературне та художньо-технічне редагування, виготовлення та/або 

обробку ілюстративного матеріалу Статті, виготовлення паперового та електронного оригіналу-макета, 

відтворення і розповсюдження Статті в паперовій та/або електронній формі згідно з умовами цього Договору і 

графіком виходу Журналу в світ.  

5.2. Надати Автору (Співавторам) відредагований макет Статті - за вимогою.  

5.3. У разі, якщо Стаття за результатами наукового редагування не була рекомендована до публікації, 

повернути сплачені в порядку п. 3.1.4 Договору за публікацію кошти - у розмірі, зменшеному на 10 (десять) 

відсотків від сплаченої суми.  

  

6. Видавець має право:  

6.1. Встановлювати правила (умови) приймання та опублікування матеріалів в Журналі (збірнику).  

 
* Усі матеріали, які надаються Видавцю, оформлюються у відповідності до вимог, встановлених 

Видавцем, що розміщені на офіційному сайті Видавця.  

6.2. Відбирати та/або відхиляти матеріали, наданих Автором (Співавторами) з метою їх опублікування. 

При цьому Видавець не вступає в листування з Автором (Співавторами) з питань (мотивів) відхилення Статті і не 

надає рецензії або пояснення щодо цього.  
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6.3. Без додаткового узгодження із Автором (Співавторами) вносити до Статті правки, пов’язані із 

здійсненням наукового, літературного та художньо-технічного редагування.  

6.4. Використовувати Статтю на свій розсуд будь-якими способами, в межах цього Договору, а також 

на свій розсуд розміщувати в ЗМІ та інших інформаційних джерелах (в т.ч. Інтернет) попередню і (або) рекламну 

інформацію про майбутню публікацію Статті.  

6.5. Зберігати і обробляти без обмежень по строку наступні персональні дані Автора  

(Співавторів):  

- прізвище, ім’я по батькові;  

- дата народження;  

- відомості про освіту, вчене звання та науковий ступінь;  

- відомості про місце роботи і посаду;  

- відомості про публікації наукових та інших творів.  

 Персональні дані  у  визначеному  обсязі можуть включатися до  статистичних  та 

аналітичних звітів Видавця.   

 

7. Вирішення спорів  

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів 

між Сторонами.  

7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому 

порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.  

7.3. У разі пред'явлення третіми особами до Видавця вимог (претензій, позовів), пов'язаних з 

порушенням виключних авторських і/або інших прав інтелектуальної власності третіх осіб при використанні Статті 

Видавцем, або у зв'язку з укладенням Автором (Співавторами) цього Договору, Автор зобов'язується:  

– негайно, після отримання повідомлення Видавця, прийняти заходи до врегулювання спорів з 

третіми особами, при необхідності вступити в судовий процес на стороні Видавця та вжити всіх залежних від нього 

дії з метою виключення Видавця з числа відповідачів;  

– відшкодувати Видавцю понесені судові витрати, витрати і збитки, викликані застосуванням 

заходів забезпечення позову та виконання судового рішення, виплачені Видавцем третій особі суми за порушення 

виключних авторських та інших прав інтелектуальної власності, а також інші збитки, понесені Видавцем у зв'язку 

з недотриманням Автором (Співавторами ) гарантій, наданих  йому за цим Договором.   

  

8. Дія Договору  

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом строку, 

передбаченого в п. 1.1 цього Договору. У випадку відхилення Видавцем наданих Автором (Співавторами) 

матеріалів, цей Договір припиняється в момент повідомлення Автора (Співавтора) про таке рішення.  

8.2. Після передачі Статті Видавцю Автор (Співавтори) можуть відмовитися від рішення про 

оприлюднення (відтворення) Статті лише за погодженням з Видавцем питання про відшкодування Видавцю 

завданих таким рішенням збитків.  

8.3. Зміни до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється 

додатковою угодою до цього Договору.  

  

9. Прикінцеві положення  

9.1. Цей Договір є договором приєднання (офертою), умови якого визначаються Видавцем, і може бути 

підписаний іншою Стороною не інакше як шляхом приєднання до цього Договору в цілому. Направлення Автором 

(Співавторами) рукопису Статті для опублікування в Журналі, вважається акцептом, тобто згодою автора 

(співавторів) на опублікування Статті у відповідності до умов цього Договору та правилами для авторів, з 

обов'язковим укладанням Сторонами цього Договору на зазначених умовах.  

9.2. Автор (Співавтор) шляхом підписання цього Договору, відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VІ, надає згоду Видавцю на  

обробку своїх персональних даних, вказаних в розділі 10 цього Договору (П.І.Б., адреса проживання, номер 

мобільного телефону, адреса електронної пошти) та наведених нижче: 

_________________________________________________________________________________________ 

(науковий ступінь (або освітньо-кваліфікаційний рівень), вчене звання, місце роботи (або навчання), 

посада Автора (Співавторів)) 
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__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

з метою забезпечення захисту авторських прав при здійсненні публікацій творів Автора у наукових 

фахових виданнях Університету «КРОК». Наведений вище склад персональних даних може надаватися 

працівникам Університету, безпосередньо задіяним в обробленні цих даних, а також в інших випадках, прямо 

передбачених законодавством України.  

Також персональні дані Автора (Співавтора) у визначеному вище обсязі можуть надаватися третім особам 

при включенні наукових фахових видань Університету «КРОК» до міжнародних наукометричних баз.  

Ця згода надається на строк дії цього Договору.  

9.3. Всі відносини, що прямо не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством 

України, правилами (умовами) приймання та опублікування матеріалів в Журналі (Правилами для авторів), 

діючими у Видавця на момент надання Автором (Співавторами) матеріалів для опублікування в Журналі 

(збірнику).  

9.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, 

протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше 

стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього 

Договору.  

9.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською 

мовою на чотирьох сторінках у _______ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, -  по одному 

для кожної із Сторін.  

  

10. Реквізити та Підписи Сторін:  

УНІВЕРСИТЕТ  

Вищий навчальний заклад  

“Університет економіки та права “КРОК”  

03113, м. Київ-113, вул. Лагерна, 30-32 Тел. (044) 

455-56-66, тел. бухг. 456-80-24 п/р № 

26009455014172 в АТ ОТП Банк  м. Київ,  

МФО 300528   

Код ЄДРПОУ 04635922   

Свідоцтво платника  ПДВ № 39042868 

Індивідуальний податковий номер 046359226591  

  

Проректор з 

наукової роботи  

  

  

________________________ І.П. Мігус 

 М.П.  

АВТОР (СПІВАВТОР)  

Прізвище______________________________  

Ім’я___________________________________  

По батькові_____________________________  

  

Паспорт серії_____№____________________, 

виданий________________________________ 

_______________________________________  

«____»_______________ ___________р. Адреса (за 

місцем реєстрації)______________  

_______________________________________  

_______________________________________  

Тел. __________________________________  

E-mail_________________________________ 

Ідентифікаційний номер_________________  

  

___________________ підпис  

  


