
Додаток 4 
до Публічного Договору  

 
Ліцензійні правила компанії Elsevier B.V. для Користувача 

1. Авторизовані користувачі – це студенти, викладачі, працівники та дослідники 
Передплатника, що працюють повний чи неповний робочий день (щоденно чи по 
сумісництву) та фізичні особи – незалежні підрядники або працівники незалежних 
підрядників Передплатника, пов’язані з об’єктами Передплатника, що наведені в Додатку 
2 («Об’єкти»), а також фізичні особи, що використовують комп'ютерні термінали 
бібліотечних комплексів в межах Об’єктів, в дозволенних Передплатником місцях доступу 
до продуктів підписки з метою індивідуального дослідження, освіти чи іншого 
некомерційного використання («Неавторизовані користувачі»).  
2. Кожен Авторизований користувач має право:  

- отримувати доступ, проводити пошук, перегляд й огляд Передплатних продуктів;  
- друкувати, робити електронні копії і зберігати для ексклюзивного використання 

даними Авторизованим користувачем окремих публікацій з Передплатних 
продуктів; а також  

- вказувати посилання на Передплатні продукти на внутрішньо-корпоративних 
мережах і на Інтернет сайтах Передплатника, в електронних навчальних матеріалах, 
резервах і комп'ютерних системах підготовки навчальних курсів, на веб-сайти 
викладачів, за умови, що поява таких посилань і / або твердження, які 
супроводжують посилання повинні бути змінені в міру можливості, на прохання 
«Elsevier»);  

3. Передплатник (Замовник) має право:  
(i) витягувати і індексувати Дані про організацію (як визначено нижче) з онлайн сервісу 
Scopus® щодо опублікованих статей з журналів, анотацій, матеріалів конференцій, 
технічних звітів, презентацій / лекцій та інших досліджень і результатів інтелектуальної 
діяльності, опублікованих авторами організації Передплатника, завантажувати їх, надавати 
публічний доступ в закритій базі даних, яку Передплатник використовує для збору, 
зберігання і поширення інформації про результати інтелектуальної діяльності інститутів 
Передплатника (Інституційні репозиторії) за умови, що представлення будь-яких Даних про 
організацію завжди буде містити (якщо можливо) присвоєний їм DOI і (іі) включати в Дані 
про організацію посилання на відповідні сторінки Scopus, з яких вони були взяті. «Дані про 
організацію» повинні містити наступні бібліографічні метадані: ім'я автора, номер профілю 
автора, країна проживання автора, місце роботи автора, назва документа, дата публікації 
документа, назва джерела, номер тому, номер випуску, видавництво, ISSN, DOI, предметну 
рубрику (ASJC). Не включаються номери реєстрації CAS, контактна інформація автора, 
профілі автора, мовні мітки на інших мовах крім англійської, хімічні назви і контрольовані 
терміни. 
4. Обмеження використання Передплатних продуктів: 
За винятком тих випадків, в яких Договір дає прямий на те дозвіл, або в яких з боку 
«Elsevier» дано в письмовому вигляді інший дозвіл, Передплатник (Замовник) і його 
Авторизований користувачі не мають права:  

- скорочувати, змінювати, перекладати або створювати будь-який похідний матеріал 
на основі Передплатних продуктів, за винятком тих випадків, коли це необхідно для 
зручного відтворення їх на екрані комп'ютера Авторизованих користувачів;  

- видаляти, закривати або змінювати будь-яким чином будь-які повідомлення про 
авторське право, інші повідомлення або правові застереження, наведені на 
Передплатних продуктах;  

- використовувати будь-які роботи, «павуки», «збирачі» або інші автоматизовані 
програми завантаження, алгоритми або пристрої для безперервного і автоматичного 
пошуку, скрейпу, вилучення, глибоких посилань, індексації або переривання роботи 
Передплатних продуктів;  



- суттєво або систематично відтворювати, зберігати, зберігати локально, 
перерозподіляти або поширювати онлайн Передплатні продукти; або  

- розміщувати окремі елементи з Передплатних продуктів на сайтах соціальних 
мереж.  

Авторизовані користувачі, які є незалежними підрядниками або співробітниками 
незалежних підрядників, мають право користуватися Передплатними продуктами лише 
при виконанні дослідницьких робіт на замовлення Передплатника. 

5. Передплатник зобов'язується: 
- вживати відповідних заходів для захисту від зловживання або несанкціонованого 

доступу, будь то Передплатником або будь-якою третьою стороною, через або до (а) 
облікових даних Передплатника, що використовуються для доступу до 
Передплатних продуктів; та (b) Передплатних продуктів та/або інформації, 
отриманої з них; 

- керувати ідентифікацією, використанням, доступом та контролем усіх облікових 
даних, що використовуються для доступу до Передплатних продуктів належним 
чином, включаючи, але не обмежуючись:  

• обмежити доступ і використання Передплатних продуктів тільки колом 
Авторизованих користувачів, повідомити їх про обмеження використання, 
встановлених цим Договором, і про необхідність дотримання цих обмежень;  

• надати паролі і імена користувачів, які використовуються для доступу до 
Передплатних продуктів, тільки Авторизованим користувачам і забезпечити 
нерозголошення паролів та імен користувачів будь-яким третім сторонам, а також 
попередити всіх Авторизованих користувачів про неприпустимість розголошення 
паролів та імен користувачів будь-яким третім сторонам;  

• надавати коректні, повні і точні IP-адреси, зазначені в Додатку 2 (за наявності) і 
призначені для виключного використання Передплатником, а також оперативно 
інформувати компанію «Elsevier» про будь-які зміни IP-адрес Передплатника, 
включаючи адреси, що більше не використовуються Передплатником; а також  

• без зайвої затримки деактивувати будь-які облікові дані, коли вони більше не 
потрібні або якщо доступ становить загрозу безпеці;  

• впроваджувати відповідні політики та процедури з метою забезпечення того, щоб 
усе використання Передплатних продуктів було здійснено для його законних 
комерційних цілей та відповідно до всіх положень та умов, зазначених у цьому 
документі;  

• на відповідній основі, переглядати доступ до Передплатних продуктів за паролями 
або обліковими даними, що використовуються для доступу до Передплатних 
продуктів з метою забезпечення того, щоб такий доступ у відповідності з усіма 
умовами та положеннями зазначеним у цьому документі; та 

• негайного повідомляти «Elsevier» про будь-яке несанкціоноване використання 
Передплатних продуктів і вживати необхідних заходів для припинення подібних 
дій і недопущення повторення їх надалі. 

6. У разі несанкціонованого використання Передплатних продуктів «Elsevier» має право 
призупинити доступ і / або вимагати, щоб Передплатник призупинив доступ з того місця, 
де був зафіксований несанкціонований доступ, направивши відповідне повідомлення 
Передплатнику. 
7. Передплатник не несе відповідальності за несанкціоноване використання Передплатних 
продуктів будь-якими Авторизованими користувачами, якщо тільки несанкціоноване 
використання не стало результатом недбалості або навмисних протиправних дій самого 
Передплатника і за умови, що Передплатник припинив подібне несанкціоноване 
використання після отримання відповідного попередження. 
8. Компанія «Elsevier» залишає за собою право відмови в доступі до Продуктів, на які 
здійснена передплата, будь-якій особі або організації, на яких поширюються будь-які 
закони про накладення санкцій або ембарго. 



9. Правове застереження.  
ЗА ВИНЯТКОМ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ І КОМПЕНСАЦІЙ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЦЬОМУ 
ДОГОВОРІ, А ТАКОЖ В ОБСЯЗІ, ДОЗВОЛЕНОМУ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, 
ПЕРЕДПЛАТНІ ПРОДУКТИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є» І «Elsevier» І ЙОГО 
ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПРЯМО ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД НАДАННЯ ВСІХ БУДЬ-ЯКИХ 
ГАРАНТІЙ І ПОРУК ТАКИХ ЩОДО ПЕРЕДПЛАТНИХ ПРОДУКТІВ І БУДЬ-ЯКИХ 
ІНШИХ ДАНИХ, ДОКУМЕНТАЦІЇ АБО МАТЕРІАЛІВ, НАДАНИХ У ЗВ'ЯЗКУ З ЦИМ 
ДОГОВОРОМ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ НИМИ, БУДЬ-ЯКІ 
ПОМИЛКИ, НЕТОЧНОСТІ, ПРОПУСКИ АБО ДЕФЕКТИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ У НИХ, А 
ТАКОЖ ВІД БУДЬ-ЯКОЇ НЕПРЯМОЇ ЧИ ПРЯМОЇ ГАРАНТІЇ ЩОДО ТОВАРНОЇ 
ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНИХ ЦІЛЕЙ. 
10. Обмеження відповідальності: 
За винятком прямих гарантій і компенсацій, що містяться в даному Договорі, а також в 
обсязі, допустимому чинним законодавством, «Elsevier» або його постачальники ні при 
яких обставинах не будуть нести відповідальність за будь-які непрямі, випадкові, особливі, 
слідчі або штрафні збитки, включаючи, але не обмежуючись ними, втрату даних, 
переривання ділової діяльності або втрату прибутків, що випливають з даного Договору або 
в зв'язку з ним, і відповідальність «Elsevier» і його постачальників перед Передплатником 
не буде ні в якому разі перевищувати суму, рівну розміру Платежів за підписку, що 
виплачується Передплатником протягом дванадцяти (12) місяців, що безпосередньо 
передують даті виникнення претензій, навіть якщо «Elsevier» або будь-якого постачальника 
поставили до відома про можливість подібної відповідальності або збитків. 
 


