ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (далі –
Виконавець), з одного боку, пропонує невизначеному колу осіб (далі – Автор
(Автори), з іншого боку, надалі разом іменовані Сторони, укласти Договір про
надання послуг (далі – Договір) на нижчевикладених умовах.
Цей документ є пропозицією Виконавця укласти Договір шляхом
прийняття (акцептування) публічної оферти в порядку, встановленим цим
Договором, що регламентує порядок надання послуг рецензування та публікації
наукових матеріалів (далі – Стаття ) у збірнику наукових праць «Рукописна та
книжкова спадщина України» (далі – Збірник) та зобов'язання, що виникають
між Виконавцем і Автором (Авторами).
1. Загальні положення
1.1. Цей Договір є договором приєднання та, відповідно до ст. 634
Цивільного кодексу України, його умови встановлюються Виконавцем.
1.2. Можливість використання матеріалів Збірника третіми особами
регламентується ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License
CC-BY-NC, яка дозволяє третім особам поширювати Статтю з визнанням її
авторства і першої публікації в Збірнику.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode
2. Визначення термінів
Автор (Автори) – фізична особа (особи), яка (які) своєю інтелектуальною,
творчою працею створила (створили) Статтю.
Акцепт оферти – повне і беззастережне прийняття оферти на умовах,
зазначених в розділі 3 Договору. Акцепт даної Оферти означає, що Автор
(Автори) погоджується (погоджуються) з усіма умовами надання послуг,
акцепт рівносильний укладенню договору відповідно до норм Цивільного
кодексу України. Автор (Автори) здійснює (здійснюють) акцепт оферти
шляхом відправки Статті для публікації до Редакції.
Аффіляція автора – установа, де працює Автор; місто, індекс, країна,
адреса e-mail. Використовується в міжнародних базах, як важливий фактор для
визначення рейтингу журналу, і як показник активності публікацій наукових
установ, де науковці проводять свої дослідження.
Виконавець – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, в
особі генерального директора, який діє на підставі Статуту.
Оферта – формальна пропозиція Виконавця укласти цей Договір із
зазначенням всіх необхідних для цього умов.
Послуги – підготовка наукового матеріалу до публікації та публікація
Статті, що надається Автором (Авторами) до Редакції, в збірнику наукових
праць «Рукописна та книжкова спадщина України»: перевірка представлених
матеріалів Статті співробітниками Редакції, рецензування наукової роботи
незалежними експерти – вченими, які є фахівцями з проблематики наданих до

публікації матеріалів, перевірка матеріалів Статті на оригінальність, здійснення
технічного редагування, підготовка макету, публікація Статті.
Редакція – Редакційна колегія збірнику наукових праць «Рукописна та
книжкова спадщина України».
Ретракція (ретрагування) – відкликання тексту Статті від публікації та
оповіщення Автора (Авторів) про те, що публікація містить серйозні недоліки
або помилкові дані, яким не можна довіряти.
Сайт Виконавця – http://rksu.nbuv.gov.ua/uk/node/8.
Стаття – результат фундаментальних і прикладних наукових досліджень у
вигляді наукового матеріалу, наукового повідомлення, представлений Автором
(Авторами) для публікації в Збірнику.
3. Предмет договору (оферта)
3.1. Надаючи Виконавцю Статтю, Автор (Автори) беззастережно
погоджується (погоджуються) з умовами цього Договору.
3.2. За цим договором Автор (Автори) на безоплатній основі на термін дії
авторського права, передбаченого законодавством України, надає Виконавцю і
третім особам, самостійно залученим Виконавцем для виконання окремих робіт
з метою надання послуг за цим Договором, невиключне право відповідно до
законодавства України і положень цього Договору на використання створеної
Автором (Авторами) Статті для опублікування в збірнику наукових праць
«Рукописна та книжкова спадщина України» і розміщення опублікованих
матеріалів на сайті Збірника. Автор (Автори) гарантує (гарантують), що він
(вони) володіє (володіють) винятковими авторськими правами на Статтю.
3.3. Права на використання Статті, що передаються за цим Договором,
включають в себе, але не обмежуються:
– відтворенням Статті або її окремої частини (опублікування,
оприлюднення, дублювання, тиражування, а також здійснення будь-якого
іншого розмноження) в будь-якій матеріальній формі без обмежень, в тому
числі паперовому та електронному носії у вигляді окремого твору в наукових
виданнях і / або базах даних Виконавця і / або інших осіб, на розсуд Виконавця;
– рецензуванням, редагуванням, скороченням, переробленням або
доопрацюванням тексту Статті чи зображення на електронних, паперових або
будь-яких інших носіях за умови погодження внесених правок з Автором
(Авторами);
– поширенням та доведенням до загального відома, обробки та
систематизації Статті або її окремої частини українською, польською,
російською та англійською мовами на будь-якому носії у складі наукових
видань і / або базах даних Виконавця чи інших осіб, на розсуд Виконавця, або у
вигляді самостійного твору по всьому світу;
– доведенням Статті або окремої її частини до загального відома таким
чином, що будь-яка особа може отримати доступ до Статті з будь-якого місця і
в будь-який час за власним вибором (в тому числі через Інтернет);
– розміщенням матеріалів і метаданих Статті в наукових базах даних та
інформаційних системах на розсуд Виконавця;
– присвоєнням Статті цифрового ідентифікатора об'єкта (DOI);

– інші права, прямо не передані Виконавцю за цим Договором,
зберігаються за Автором.
3.4. Територія, на якій допускається використання прав на Статтю, не
обмежена.
3.5. Дія цього Договору виникає з моменту направлення Статті до
Збірника.
3.6. Права передаються Автором (Авторами) Виконавцю безоплатно, і
публікація Статті в Збірнику не тягне жодних фінансових відрахувань Автору
(Авторам).
3.7. У разі прийняття Виконавцем рішення про відмову в опублікуванні
Статті в Збірнику цей Договір втрачає силу. Рішення про відмову в
опублікуванні направляється Автору (Авторам) на адресу електронної пошти,
вказаної в Статті.
3.8. Виконавець зобов'язується протягом терміну дії Договору надавати
Автору (Авторам) послуги, пов'язані з публікацією Статті у Збірнику.
3.9. Редакція надає Автору (Авторам) комплекс послуг із підготовки до
публікації і публікації Статті.
4. Умови надання послуг
4.1. Виконавець надає послуги Автору (Авторам) тільки при виконанні
наступних умов:
– Автор (Автори) надав (надали) наукові матеріали (Статтю), що
відповідають вимогам Оферти;
– Автор (Автори) здійснив (здійснили) Акцепт оферти.
4.2. Послуги надаються Автору (Авторам) на умовах, зазначених на сайті
Виконавця.
4.3. У випадку якщо матеріали надано Автором (Авторами) з порушенням
правил і вимог цієї оферти, Виконавець має право повернути матеріали Автору
(Авторам) на доопрацювання.
4.4. Виконавець протягом терміну дії Договору не несе відповідальність
за несанкціоноване використання даних, наданих Автором (Авторами), третіми
особами.
5. Права та обов'язки Автора (Авторів)
5.1. Автор (Автори) гарантує (гарантують), що
– він (вони) є дійсним правовласником (дійсними правовласниками)
виключних прав на Статтю; Стаття не була і не буде спрямована для публікації
в інші редакції;
– Стаття містить всі передбачені чинним законодавством про авторське
право посилання на цитованих авторів і / або видання (матеріали);
– Автором (Авторами) отримані всі необхідні дозволи на використовувані
в Статті результати, факти та інші запозичені матеріали, на які Автор (Автори)
не є правовласником;
– поінформував інших співавторів щодо умов цього Договору і отримав
згоду всіх співавторів на укладення цього Договору на умовах, передбачених
Договором.
5.2. Автор (Автори) зобов'язується (зобов’язуються)

– подати матеріали Статті Виконавцю відповідно до Вимог до публікацій,
опублікованих на сайті Виконавця;
– не використовувати без згоди Виконавця в інших друкованих і (або)
електронних виданнях українською або іншими мовами копію Статті,
підготовлену Виконавцем;
– дотримуватися цього Договору та положення Етики публікацій,
розміщених на сайті Виконавця.
5.3. Автор має право
– використовувати матеріали Статті будь-яким не забороненим
законодавством України і цим Договором способом;
– отримувати від Видавця достовірну інформацію, необхідну для
доопрацювання твору в цілому;
– вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним
чином імені (імен) Автора (Авторів) на Статтю і його примірниках і за будьякого публічного використання твору, якщо це практично можливо;
– протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню, змінам Статті,
якщо такі дії можуть завдати шкоди честі та репутації Автора (Авторів).
5.4. У всіх випадках, не обумовлених і не передбачених в цьому Договорі,
Автор (Автори) зобов'язаний (зобов’язані) керуватися чинним законодавством
України.
6. Права та обов'язки Виконавця
6.1. Виконавець зобов'язується
– забезпечити рецензування наданої Автором (Авторами) Статті згідно з
вимогами, опублікованими на сайті у відповідному розділі;
–
погоджувати з Автором (Авторами) внесені до твору правки у
письмовій та усній формі;
– за умови дотримання Автором (Авторами) Вимог до оформлення статей
наукових фахових видань, Принципів етики автора наукової публікації,
отримання позитивних результатів наукової експертизи та рішення Редакції про
можливість публікації Статті - опублікувати Статтю Автора (Авторів) у
Збірнику відповідно до умов цього Договору;
– дотримуватися передбачені чинним законодавством права Автора
(Авторів), а також здійснювати їх захист і вживати всіх необхідних заходів для
запобігання порушенню авторських прав третіми особами.
6.2. Виконавець має право
– здійснювати технічне і літературне редагування Статті, що не змінює її
основний зміст;
– проводити експертизу Статті та пропонувати Автору внести необхідні
зміни, до виправлення яких стаття не буде розміщена в Збірнику;
– відтворювати Статтю (опубліковувати, оприлюднювати, дублювати,
тиражувати, а також здійснювати будь-яке інша розмноження) без обмеження
тиражу примірників, при цьому кожен примірник Статті повинен містити ім'я
Автора (Авторів) Статті;

– використовувати метадані Статті шляхом поширення та доведення до
загального відома, обробки та систематизації, а також включення в різні бази
даних та інформаційні системи;
– встановлювати правила (умови) прийому і публікації Статті у Збірнику.
Редколегії Збірника належать виключні права відбору та / або відхилення
матеріалів, що направляються до редакції Збірника з метою їх публікації;
– зберігати і обробляти в різних базах даних і інформаційних системах,
включення їх в аналітичні і статистичні звітності, створення обґрунтованих
взаємозв'язків об'єктів творів науки, літератури і мистецтва з персональними
даними і т.п. наступні персональні дані Автора (Авторів) без обмеження по
терміну: прізвище, ім'я; науковий ступінь; вчене звання; міжнародний
ідентифікатор науковця ORCID; аффіляція Автора; номери контактних
телефонів;
– тимчасово припинити надання Автору (Авторам) послуг за Договором з
технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджає наданню послуг,
на час усунення таких причин;
– призупинити надання послуг за Договором в односторонньому
позасудовому порядку у випадках:
а) якщо Стаття не відповідає тематиці Збірника, або представлений
матеріал недостатній для самостійної публікації, або оформлення Статті не
відповідає поставленим вимогам;
б) порушення Автором (Авторами) інших зобов'язань, прийнятих
відповідно до Оферти;
– вносити зміни до Оферти в порядку, встановленому Офертою.
6.3. У всіх випадках, не обумовлених і не передбачених в цьому Договорі,
Виконавець зобов'язаний керуватися чинним законодавством України.
7. Акцепт оферти і укладення Договору
7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення, коли Автор
(Автори) здійснює Акцепт оферти шляхом відправки Статті на електронну
адресі Редакції (ir@nbuv.gov.ua) і укладено на невизначений термін.
7.2. Акцепт оферти Автором (Авторами) створює Договір, укладений між
Сторонами (стаття 642 Цивільного Кодексу України) на умовах Оферти.
7.3. Договір набуває чинності з моменту Акцепту оферти Автором
(Авторами) і діє без обмеження строку або до моменту розірвання Договору.
8. Порядок зміни і розірвання Договору
8.1. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови
цього Договору шляхом розміщення зміненого тексту договору на сайті
Виконавця. Зміни вступають в силу з моменту розміщення тексту Договору на
сайті Виконавця.
8.2. У разі незгоди Автора (Авторів) зі змінами умов цього Договору
Автор (Автори) має (мають) право направити Виконавцю повідомлення про
відмову від цього Договору. У разі відсутності письмового повідомлення від
Автора (Авторів) протягом 10 робочих днів з моменту розміщення нового
тексту договору на сайті Виконавця зміни вважаються прийнятими Автором
(Авторами), і Договір продовжує діяти з внесеними змінами.

8.3. Цей Договір може бути розірвано достроково:
– за згодою Сторін в будь-який час;
– з інших підстав, передбачених цим Договором та законодавством
України.
8.4. Відмова від виконання договору Оферти після прийняття Виконавцем
Статті до публікації в Збірнику неможлива.
8.5. Припинення терміну дії Договору по будь-якої підстави не звільняє
Сторони від відповідальності за порушення умов Договору, що виникли
протягом терміну його дії.
9. Відповідальність
9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за
Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного
законодавства України.
9.2. Всі відомості, надані Автором (Авторами), повинні бути
достовірними. Автор (Автори) відповідає (відповідають) за достовірність і
повноту відомостей, переданих Виконавцю. При використанні недостовірних
відомостей, отриманих від Автора (Авторів), Виконавець не несе
відповідальності за негативні наслідки, спричинені його діями на підставі
наданих недостовірних відомостей.
9.3. Автор (Автори) несе (несуть) відповідальність за достовірність
викладених у Статті фактів, цитат, розрахунків, висновків, посилань на
законодавство України, офіційну документацію та (або) за наукову
обґрунтованість твору. Автор (Автори) несе (несуть) відповідальність перед
третіми особами, які заявили свої права на Статтю.
9.4. Виконавець не несе відповідальності за Договором за:
– будь-які дії, які є прямим або непрямим результатом дій Автора
(Авторів);
– будь-які збитки Автора (Авторів) незалежно від того, чи міг Виконавець
передбачити можливість таких збитків чи ні.
9.5. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов
Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили
(форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади (в т.ч. прийняття
правових актів), пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність
електроенергії та / або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські
заворушення, безлади, будь-які інші обставини.
9.6. Автор (Автори) гарантує (гарантують), що текст Статті не містить
технічних або програмних модифікацій, спрямованих на некоректну роботу
систем аналізу тексту на наявність запозичень (штучне завищення відсотка
оригінальності технічними або програмними засобами). У разі виявлення
Редакцією подібних модифікацій направлена Автором (Авторами) Стаття не
підлягає опублікуванню, послуги Виконавця вважаються виконаними у
повному обсязі. У разі виявлення модифікацій після опублікування Статті, вона
підлягає негайному відкликанню з друку з повідомленням про даний факт всіх
зацікавлених осіб.

9.7. Опубліковані статті, що порушують норми Етику публікацій, можуть
бути ретраговані Видавцем в односторонньому порядку. У такому випадку
послуги Видавця вважаються виконаними в повному обсязі.
9.8. Якщо Автор (Автори) Статті під час її подання приховав (приховали)
факт його публікації в будь-яких інших виданнях до моменту подання на
розгляд Редакції, після підтвердження цього факту Стаття не підлягає
публікації, про що Автор (Автори) повідомляється(ються) у письмовій формі, а
Договір втрачає чинність.
10. Порядок вирішення спорів
10.1. Спори і розбіжності будуть вирішуватися Сторонами шляхом
переговорів, а в разі недосягнення згоди - відповідно до чинного законодавства
України.
10.2. У разі наявності неврегульованих розбіжностей Сторін спори
вирішуються в суді за місцем знаходження Виконавця відповідно до чинного
законодавства України.
11. Інші умови
11.1. Будь-які повідомлення, запити, і т.п. (за винятком документів, які
повинні бути направлено у вигляді справжніх оригіналів відповідно до
законодавства України) вважаються отриманими Автором (Авторами), якщо їх
було передано (спрямовано) Виконавцем через сайт Збірника (у тому числі
шляхом публікації), по електронній пошті, зазначеній у заявці і по іншим
каналам зв'язку. Сторони визнають юридичну силу повідомлень, запитів тощо,
переданих (спрямованих) зазначеними способами.
11.2. У разі пред'явлення до Виконавцю вимог, пов'язаних з порушенням
виключних авторських і інших прав інтелектуальної власності третіх осіб при
створенні Статті або в зв'язку з укладенням Автором (Авторами) цього
Договору, Автор (Автори) зобов'язується:
– негайно, після отримання повідомлення Виконавця, вжити заходів до
врегулювання суперечок з третіми особами, при необхідності вступити в
судовий процес на боці Виконавця і вжити всіх залежних від нього дії з метою
виключення Виконавця з числа відповідачів;
– відшкодувати Виконавцю понесені судові витрати і збитки, викликані
застосуванням заходів забезпечення позову та виконання судового рішення, і
виплачені третій особі суми за порушення виняткових авторських та інших
прав інтелектуальної власності, а також інші збитки, понесені Виконавцем в
зв'язку з недотриманням Автором (Авторами) гарантій, наданих ними за цим
Договором.
11.3. Відповідно до ст. 6. Закону України «Про захист персональних
даних» в період з моменту укладення цього Договору та до припинення
зобов'язань Сторін за цим Договором Автор (Автори) висловлює
(висловлюють) згоду на обробку Виконавцем наступних персональних даних
Автора : прізвище, ім'я; науковий ступінь; вчене звання; ORCID; аффіляція
Автора; номери контактних телефонів.
11.4. Виконавець має право проводити обробку зазначених персональних
даних з метою виконання цього Договору, у тому числі виконання

інформаційно-довідкового обслуговування Автора (Авторів). Під обробкою
персональних даних розуміються будь-яка дія або сукупність дій, таких як
збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення,
використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача),
знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням
інформаційних (автоматизованих) систем.
11.5. Автор (Автори) має (мають) право відкликати згоду на обробку
персональних даних, направивши Виконавцю відповідне повідомлення у
випадках, передбачених законодавством України. При отриманні зазначеного
повідомлення Виконавець має право припинити надання послуг.
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