
Головна » Угода з автором 
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ  ДОГОВІР  № ___________ 

на використання твору 
 

м. Дніпро        «___» _____________ 2019 р. 
 
 
 
 
 
(що надалі іменується Ліцензіар) з одного боку та Заступник головного редактора 
наукового журналу «Дослідження з історії і філософії науки і техніки» 
КУШЛАКОВА Надія Миколаївна (надалі іменується Ліцензіат), з другого боку, уклали 
даний договір про таке: 

 
1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

Ліцензіар надає Ліцензіату безоплатно невиключну ліцензію на використання 
письмового твору (наукового, технічного або іншого характеру): 

 
 
 
(далі – Твір), викладеного _______________________ мовою, на умовах, визначених цим 
Договором. 
                                                                                                               

2. МАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЛІЦЕНЗІАТУ 
2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання Твору такими способами: 
2.1.1. Використовувати Твір шляхом опублікування його у науковому журналі 

«Дослідження з історії і філософії науки і техніки» (далі – Видання) мовою оригіналу. 
2.1.2. Використовувати Твір шляхом перекладу та опублікування його у науковому 

журналі «Дослідження з історії і філософії науки і техніки» (далі – Видання) 
англійською мовою. 

2.1.3. Переробляти, адаптувати або іншим чином змінювати Твір за погодженням з 
Ліцензіаром. 

2.1.4. Розміщувати Твір повністю або частково на сайті журналу «Дослідження з 
історії і філософії науки і техніки» («Studies in history and philosophy of science and 
technology») і на Інтернет-ресурсах наукових бібліотек, на яких представлено журнали 
«Дослідження з історії і філософії науки і техніки» («Studies in history and philosophy 
of science and technology»). 

2.2. В разі, якщо Ліцензіат виявить бажання використовувати Твір іншими способами, 
зокрема, перекладати твір у випадках інших, ніж це зазначено у п. 2.1 цього Договору, 
публікувати Твір в інших виданнях, у тому числі іноземних, таке використання 
оформлюється додатком до цього Договору. 

 
3. ТЕРИТОРІЯ 

3.1.  Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання Твору способами, зазначеними у 
п.п. 2.1.1–2.1.4 цього Договору, на території України, а також право на розповсюдження 
Твору у Виданні в друкованому та в електронному вигляді на території України та за її 
межами шляхом передплати, продажу та безоплатної передачі Видання. 

 
4. СТРОК, НА ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ПРАВА 

4.1. Цей Договір укладається після прийняття Ліцензіатом Твору для опублікування. 
Договір є чинним з дати його підписання та укладається на строк 10 років. 

4.2. По закінченню строку дії даного Договору за відсутності письмових заяв про його 
припинення від Ліцензіара та/або Ліцензіата, строк дії даного Договору автоматично 

(П.І.Б. авторів) 

(назва твору) 

(мова твору) 



продовжується на наступні 10 років, але не пізніше спливу строку чинності виключного 
майнового права на Твір. 

 
5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

5.1. Ліцензіар заявляє: 
− що він є автором (співавтором) Твору, 
− у випадку, якщо Твір створено у зв’язку з виконанням трудового договору, 

Ліцензіар має право на надання дозволу на використання Твору за цим  Договором, 
− При створенні Твору Ліцензіаром не порушені права інтелектуальної власності 

інших осіб. Якщо у Творі приведені матеріали інших осіб, за виключенням 
випадків цитування в обсязі, виправданим науковим, інформаційним або 
критичним характером Твору, використання таких матеріалів здійснюється 
Ліцензіаром з дотримання норм авторських прав.  

 
6. ІНШІ УМОВИ 

 
 
 

 
6. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

 
 

Ліцензіат Ліцензіар 

Заступник головного редактора  
КУШЛАКОВА Надія Миколаївна 

_______________________________ 
_______________________________ 

Адреса: 
Павлоград, вул. Комарова, 5-89 
 

Адреса: 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 
 

   Ліцензіат        Ліцензіар 
 

_____________________________  _________________________________ 
      
 
 
 
 
 

Ліцензійний договір може бути підписаний одним із авторів статті і направлений до редакції журналу разом із 
рукописом (або після одержання рішення про прийняття статті до друку), але не пізніше виходу журналу з 
друку. 
 
 
 
 
Читати далі Етика публікації 
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