ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР НА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ

м. Київ
« __ » ________ 2 0 1 р .
Інститут фізіології ім. O.O. Богомольця НАН України як засновник та видавець
журналу «Фізіологічний журнал» (далі - «Виконавець») в особі директора академіка
НАН України О.О. Кришталя, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Автор(и)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я , по-батькові автора(ів))
(далі - «Автор», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», підписали цей Договір
(майнове виключне право) про наступне:
1. Автор(и) безоплатно надають Видавцю виключну ліцензію на друк та
використання письмового твору (далі «Стаття»)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
в тому числі права дозволяти або забороняти використання Статті або її частини третіми
особами у будь-якій формі і будь-якими способами.
2. З моменту підписання цього договору (за умови прийняття Статті «до друку»)
Видавцеві належить право оприлюднити, редагувати, адаптувати і модифікувати,
перекладати на іншу мову, видавати, а також розповсюджувати Статтю необмеженим
накладом у будь-якому вигляді та форматі на різних носіях інформації і будь-якими
способами.
3. Ліцензія на використання Статті надається Видавцю на весь термін дії
авторського права на зазначену вище Статтю і має силу на території всіх країн світу.
4. Виконавець набуває право субліцензувати права, отримані за цим Договором,
іншим установам та особам.
5. Всі копії Статті як паперові, так і електронні (включаючи СО, БУО та інші
електронні засоби масової інформації, Інтернет і інші мережі передачі даних і бази
даних), мають містити інформацію про авторські права Видавця і повне бібліографічне
посилання на Статтю.
6. У разі, якщо рукопис Статті не буде прийнято до друку протягом 18 місяців (про
що Автору буде повідомлено в письмовій формі) або відкликано Автором до прийняття
Статті «до друку», цей Договір втрачає силу і анулюється, а авторські права
повертаються Автору.
7. Видавець підтверджує збереження за Автором наступних прав:
- авторське немайнове право згідно з чинним законодавством України;
- патентні права, права на торгівельні марки і права на будь-які процеси, речовини,
матеріали та методи, описані у Статті;
- права на виготовлення різних копій, зокрема електронних, винятково для
власного використання або колегами Автора за умови, що копії Статті не будуть
використані ним для продажу та для систематичного розповсюдження;
- права наступного використання Автором всієї Статті або будь-яких її частин в
оглядах, дисертаційних роботах, книгах, лекціях.
8. Автор гарантує, що Стаття не була раніше надрукована і не буде надрукована

будь-де до її публікації Видавцем, а також те, що авторські права на її публікацію не
передавались іншим видавництвам.
9. Автор гарантує, що Стаття є оригінальною роботою Автора і не є копією будьякої іншої роботи. Автор гарантує, що ним одержано всі необхідні дозволи на
використання матеріалів у своїй Статті, що охороняються авторським правом.
10. Автор гарантує, що використання Видавцем авторських прав, набутих внаслідок
цього Договору, не спричинить порушення авторських прав будь-яких осіб або
організацій, а також не призведе до розголошення секретних або конфіденційних
відомостей.
11. Видавець має право встановлювати правила (умови) прийому та опублікування
матеріалів Журналу. Редколегії журналу належить виключне право відбору та/або
відхилення матеріалів, що надсилаються до редакції з метою їх опублікування. Рукопис,
що спрямовується Автором (Співавторами) до редакції, поверненню не підлягає.
Листування щодо відхилення статті редколегією Журналу не підтримує. Видавець не
несе відповідальність за неправдиву інформацію надану авторами.
12. Договір є чинним з дати його підписання Сторонами та укладається на термін
чинності авторського права на Статтю. Відносини, що неврегульовані цим Договором,
регулюються чинним законодавством України.
13. Автори виключно для цілей виконання даного договору надають для
внутрішнього користування Видавця згоду на обробку та використання зазначених у
цьому Договорі персональних даних згідно з Законом України «Про захист
персональних даних». Усі положення цього Закону роз’яснені Видавцем Автору.
14. Всі доповнення, додатки, акти складаються Сторонами в письмовому вигляді і
підписуються вповноваженими представниками Сторін.
15. Цей Договір складено у двох примірниках українською мовою, тексти яких
автентичні, по одному для кожної зі Сторін.
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