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Положення
про виплату гонорару авторам книг, посібників та інших
навчально-методичних матеріалів, що виходять у видавництві
«Укрмедкнига» в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» на паперових та
електронних носіях

І. Загальна частина
1.1. Підручники, посібники, атласи та інші навчально-методичні
матеріали, які видаються за кошти університету у видавництві
«Укрмедкнига» є власністю університету.
1.2. Автори, у відповідності до договору, отримують гонорар за
виконану роботу.
1.3. Пункт 1.2. цього положення не поширюється на навчальнометодичні матеріали для навчальних занять та інші матеріали, які не
підпадають під визначення пункту 1.1.
1.4. Тираж визначається адміністрацією університету на основі
потреб університету у навчально-методичній продукції та попиту ринку.
ІІ. Порядок нарахування та виплати авторського гонорару
2.1. Авторський гонорар виплачується за кожен реалізований
екземпляр виданого або перевиданого підручника, посібника, атласу тощо.
Цей пункт також поширюється і на видання на електронних носіях. Виплата
гонорару проводиться щоквартально з доходу, отриманого від реалізації
продукції.
Видання матеріалів може проводитись частинами, по мірі реалізації
продукції. У цьому випадку оплата буде проводитись щоквартально по мірі
реалізації кожної частини тиражу.
2.2. Незалежно від кількості авторів та співавторів, рівня акредитації
та об’єму праці гонорар складає 50% від чистого доходу.
2.3. Розподіл коштів між співавторами проводиться відповідно до
авторської угоди.
2.4. В окремих випадках, як альтернатива, за погодженням між
університетом та автором або колективом авторів може бути укладена угода
про фіксовану одноразову оплату за виконану роботу в розмірі, визначеному
ректором.
2.5. Виплата гонорару здійснюється на підставі Угоди укладеної між
автором (авторами) і університетом.
2.6. Авторський гонорар, за бажанням автора, згідно письмової заяви
може бути направлений на спонсорський рахунок університету для
подальшого використання на оплату витрат відрядження, науково-практичні
конференції, симпозіуми, конгреси, в тому числі і закордонні.
2.7. Виплата гонорару здійснюється за рахунок коштів спеціального
фонду університету.
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