
 

 
 

 

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР  

НА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ 
 

Державна установа «Інститут енциклопедичних досліджень НАН України», 

що видає наукове періодичне видання «Енциклопедичний вісник України», в 

особі директора, який діє на підставі Статуту (далі – Ліцензіат) – з одного 

боку, та автор (співавтори), що подає рукопис для опублікування в 

«Енциклопедичному віснику України» (далі – Ліцензіар) – з другого боку, 

надалі іменуючись Сторонами, уклали цей договір про викладені нижче 

умови. 

 

 

 
 

 

1. Предмет договору 

 
1.1. Ліцензіар надає Ліцензіату невиключну ліцензію на використання 

письмового Твору, викладеного українською або англійською мовою, 

відповідно до п. 4 Договору на умовах, визначених у Договорі. 

 

1.2. Ліцензія вважається наданою Ліцензіату з моменту укладення Договору. 

Форма укладення договору регулюється п.п. 6.2. 

Терміни і визначення 
 

Значення окремих термінів, вжитих у цьому договорі: 

 

Вісник – наукове періодичне видання «Енциклопедичний вісник 

України» (ISSN: 2706-9990, e-ISSN: 2707-000X); 

Твір – рукопис, поданий Ліцензіаром на опублікування у Віснику; 

Ліцензіар – автор (співавтор), якому належать виключні авторські права 

на Твір; 

Ліцензіат – видавець Вісника, якому надано дозвіл на використання 

Твору; 

інші терміни в Договорі вжито у значеннях, визначених згідно з 

нормами чинного законодавства України. 



 

2. Гарантії Ліцензіара 
 

2.1. Ліцензіар гарантує, що: 

 

2.1.1. він є автором (співавтором) Твору й володіє виключними авторськими 

правами на Твір, який передає Ліцензіату. Якщо Твір має співавторів, то всі 

вони зазначені у Творі в переліку авторів (у цьому переліку відсутні ті, хто 

не брав участі у написанні Твору). Усі співавтори визначаються пунктом 1.1. 

цього Договору;  

2.1.2. Твір містить достовірні дані, у ньому відсутні фальсифікації чи свідомі 

неточності; 

2.1.3. Твір є оригінальним (не є похідним твором, переробкою, адаптацією 

іншого твору) і не містить плагіату, тобто не порушує права інтелектуальної 

власності інших осіб. Матеріали інших осіб, що містяться у творі, подані з 

дотриманням законодавства про авторське право, зокрема мають форму 

цитувань у виправданому обсязі з коректною вказівкою імені автора та 

джерела цитування; 

2.1.4. Твір оформлено згідно з вимогами, розміщеними на веб-сайті Вісника 

(http://evu.encyclopedia.kyiv.ua/for-authors); 

2.1.5. Твір не був опублікований деінде і на момент укладання Договору не 

перебуває на розгляді редакцією іншого видання. 

 

3. Гарантії Ліцензіата 
 

3.1. Ліцензіат гарантує: 

 

3.1.1. дотримання принципів редакційної етики, що ґрунтуються на 

міжнародних і національних стандартах (принципи редакційної етики 

викладено на веб-сайті Вісника 

http://evu.encyclopedia.kyiv.ua/about/redaktsiina-etyka); 

3.1.2. забезпечення рецензування Твору; 

3.1.3. у разі позитивної рецензії, забезпечення літературного та художньо-

технічного редагування Твору (внесені до Твору редакторські зміни 

погоджуються з Ліцензіаром), відтворення i розповсюдження його на будь-

яких носіях згідно з умовами цього Договору; 

3.1.4. опублікування Твору під ім’ям Ліцензіара. 

 

4. Права, що надаються Ліцензіату 
 

4.1. На весь термін дії виключних авторських прав на Твір Ліцензіар надає 

Ліцензіату права на його використання в цілому, зокрема право на: 

 

4.1.1. рецензування Твору;  

4.1.2. редагування будь-якого характеру за умови погодження з Ліцензіаром 

змін; 

http://evu.encyclopedia.kyiv.ua/for-authors
http://evu.encyclopedia.kyiv.ua/about/redaktsiina-etyka


 

4.1.3. переклад цілого Твору або будь-якої його частини англійською або 

іншою мовою; 

4.1.4. опублікування Твору у друкованій і електронній версіях у вигляді 

статті (територія використання та максимальний тираж Твору на будь-яких 

носіях – без обмежень); 

4.1.5. розповсюдження опублікованої електронної версії Твору (включно з 

даними про авторство) серед електронних бібліотек та реферативних баз 

даних. 

 

5. Інші умови 
 

5.1. Ліцензіар надає Ліцензіату згоду на передачу, зберігання та обробку 

його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» (прізвище, ім’я, по батькові, електронна адреса, місце 

роботи, ідентифікатор ORCID). 

 

5.2. Ліцензіар надає Ліцензіату згоду на те, що опублікована на веб-сайті 

Вісника електронна версія Твору має повністю вільний доступ, що 

регулюється умовами ліцензії Creative Commons Attribution License 

International CC-BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.uk): 

користувачі на веб-сайті Вісника мають можливість вільно читати, 

завантажувати, копіювати Твір із навчальною та науковою метою, а також 

розповсюджувати його у вигляді цитувань з обов’язковим покликанням на 

джерело з указівкою на авторство. 

 

5.3. Ліцензіат має право відмовити Ліцензіару в опублікуванні Твору, якщо 

порушено одну чи більше гарантій Ліцензіара (п.п. 2.1.1–2.1.5). У разі 

відхилення Твору, всі права, надані цим Договором Ліцензіату, 

повертаються до Ліцензіара. 

 

5.4. Автор зберігає за собою право без узгодження з редколегією чи 

засновниками: 

5.4.1. використовувати матеріали опублікованого Твору: а) повністю або 

частково з освітньою метою; б) для написання власних дисертацій; в) для 

підготовки тез, доповідей конференцій, а також презентацій; 

5.4.2. розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну 

версію, завантажену з офіційного веб-сайту Збірника) на: а) персональних 

web-ресурсах Ліцензіара (веб -сайти, веб -сторінки, блоги тощо), б) веб-

ресурсах установ, де працює Ліцензіар (включно з електронними 

інституційними репозитаріями), в) некомерційних web-ресурсах відкритого 

доступу (наприклад, arXiv.org). В усіх випадках наявність бібліографічного 

посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію, що 

містяться на офіційному сайті видання, є обов’язковим. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.uk


 

6. Набуття чинності та термін дії Договору 
 

6.1. Ліцензійний договір має характер договору приєднання, що регулюється 

статтею 634 «Цивільного кодексу України».  

 

6.2. Ліцензійний договір вважається укладеним, якщо Ліцензіар здійснив 

передачу Твору Ліцензіату, засвідчивши цим підтвердження прийняття умов 

Договору. Передача Твору відбувається через спеціальну форму на веб-сайті 

Вісника (http://evu.encyclopedia.kyiv.ua/for-authors/submissions) або шляхом 

пересилання електронною поштою на адресу редакції Вісника – 

esu@esu.com.ua. 
 

6.3. Ліцензійний договір чинний упродовж дії авторських прав на Твір. 

http://evu.encyclopedia.kyiv.ua/for-authors/submissions
mailto:esu@esu.com.ua

