
Договір 

на право використання наукового твору в журналі, видавцем та засновником якого є 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
 

 
м. Київ " " _202     р. 

 

Автор (співавтори): 
 

 
 

 

 

 

(П.І.Б - всіх співавторів) 

 
іменований (і) надалі окремо або спільно «Автор», з одного боку, і Київський національний 
університет технологій та дизайну, іменований надалі «Видавець», в особі Ректора Грищенка Івана 
Михайловича, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей договір про наступне: 

 

1. Предмет договору 
1.1. Автор, з моменту вступу цього Договору в силу, надає Видавцю на безоплатній основі на 

термін дії авторського права, передбаченого чинним законодавством України, виключну ліцензію на 
використання створеного Автором наукового твору, далі - Статті, назва якої 

 

 
 

 

 

 

схваленої і прийнятої до публікації українською, російською або англійською мовами (підкреслити 
якою мовою подана стаття) в журналі, в межах, передбачених цим Договором, без збереження за 
Автором права видачі аналогічних ліцензій іншим особам. 

1.2. Під використанням Статті, розуміється: 

− відтворення Статті або її окремої частини українською, російською або англійською мовами в будь- 
якій матеріальній формі, у тому числі на паперовому та електронному носії у вигляді окремого твору і / 
або в складі Журналу (ів), і / або базах даних Видавця та / або інших осіб, на розсуд Видавця; 

− поширення Статті або її окремої частини на будь-якому носії українською, російською або 
англійською мовами по всьому світу у вигляді окремого твору і / або в складі Журналу (лов), та / або 
базах даних Видавця чи інших осіб, на розсуд Видавця  / засновника Журналу; 

− доведення Статті або її окремої частини до загального відома таким чином, що будь-яка особа 
може отримати доступ до Статті з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором (доведення 
до загального відома, в т.ч. через Інтернет); 

− субліцензувати (видавати дозволи на використання Статті та її окремих матеріалів) отримані за цим 
Договором права третім особам, з повідомленням Авторів про це, шляхом розміщення відповідної 
інформації на сайті Видавця. 

1.3. Інші права, прямо не передані Видавцю за цим Договором, включаючи патентні права на 
будь-які процеси, способи або методи та інше, описані Автором (Співавторами) у статті, а також права 
на товарні знаки, зберігаються за Автором (Укладачами),іншими правовласниками. 

Надання прав за цим Договором включає право на обробку форми надання Статті для її 
використання у взаємодії з комп'ютерними програмами та системами (базами даних), публікації та 
поширення в машиночитаному форматі і впровадження в системи пошуку (бази даних). 



2. Автор (Співавтори) гарантує, що: 
2.1. Автор є дійсним правовласником виключних прав на Статтю, що права, надані Видавцю за 

цим Договором, не передавалися ним і не будуть передаватися третім особам; 
2.2. Стаття є оригінальним твором, представленим на розгляд тільки цього Журналу, і що Автор 

не публікував Статтю раніше в інших друкованих і (або) електронних виданнях, крім публікації 
препринти (рукопису) Статті на своєму сайті, а також що Стаття не була створена в порядку виконання 
ним завдання роботодавця і не є «замовним» або службовим твором; 

2.3. Стаття містить всі передбачені чинним законодавством про авторське право посилання на 
цитованих авторів і джерела опублікування запозичених матеріалів, що Автором отримані всі 
необхідні дозволи на використовувані в Статті результати, факти і інші запозичені матеріали, 
правовласником яких Автор не є; 

2.4. Стаття не містить матеріали, які не підлягають опублікуванню у відкритій пресі, у 
відповідність з чинними законодавчими актами України і її опублікування та / або розповсюдження 
Видавцем не призведуть до розголошення секретної (конфіденційної) інформації (включаючи 
державну, службову таємницю). 

 
3. Права та обов'язки Автора (співавторів): 

3.1. Автор зобов'язується: 
3.1.1. Надати рукопис Статті в редакцію Журналу відповідно до Правил для авторів, які подані 

на сайті Видавця або редакції Журналу. 
3.1.2. У процесі підготовки Статті до опублікування: 

− дотримуватися вимог Видавця (Редколегії) Журналу; 

− вносити в текст Статті виправлення, зазначені рецензентами та прийняті Редколегією Журналу, і / 
або, при необхідності, на вимогу Редколегії Журналу доопрацювати Статтю в строки узгоджені 
додатково; 
− читати коректуру (и) Статті в строки, передбачені Видавцем; 

− вносити в коректуру Статті тільки той мінімум правки, який пов'язаний з необхідністю виправлення 
допущених в оригіналі Статті помилок і (або) внесення фактологічних та кон'юнктурних змін; 

3.1.3. Не публікувати Статтю в інших друкованих і (або) електронних виданнях українською, 
російською або англійською мовами і не поширювати її без згоди Видавця; 

3.1.4. використовувати електронну копію Статті, підготовлену Видавцем і передану Автору, 
виключно у відповідності до умов цього Договору. 

3.2. Автор вправі: 
3.2. 1. Користуватися друкованими чи електронними препринтами невиданої рукописи Статті у 

формі і змісті, прийнятими редакцією Журналу для опублікування. Такі препринти можуть бути 
розміщені у вигляді електронних файлів на веб-сайті автора (співавторів) або на захищеному 
зовнішньому веб-сайті роботодавця автора (співавторів) Статті, але не для комерційних продажів або 
систематичного зовнішнього поширення третій стороні. При цьому Автор повинен включити в 
препринт наступне попередження: «Це препринт Статті, прийнятої для опублікування в (назва 
Журналу, (С), авторське право (рік), власник авторського правам, зазначений у Журналі)»; 

3.2.2 Право безоплатно копіювати або передавати колегам копію. 
 

4. Видавець зобов'язується: 
4.1. За свій рахунок забезпечити рецензування Статті, наукове, літературне та художньо- 

технічне редагування, виготовлення та (або) обробку ілюстративного матеріалу, виготовлення 
паперового та електронного оригіналу-макета, відтворення і розповсюдження Статті в паперовій та / 
або електронній формі згідно з умовами цього Договору і графіком виходу Журналу в світ. 

4.2. Погоджувати з Автором внесення в Статтю правку з урахуванням умов п.п.2.4 та 3.1 цього 
Договору; 

4.3. Надати Автору коректуру верстки Статті та внести обґрунтовану правку Автора в обсязі, не 
більше трьох виправлень на тисячу знаків з урахуванням умов п. 3.2 цього Договору; 

4.4. Надати Автору PDF варіант Статті після її опублікування. 



5. Видавець гарантує: 
– Право на недоторканність Статті та захист її від спотворень; 
– Міжнародний стандарт поліграфічних робіт; 
– Дотримання особистих немайнових і інших прав автора (співавторів). 

 
6. Видавець має право: 

6.1. При будь-якому наступному дозволеному використанні Автором (і / або іншими особами) 
Статті (у тому числі будь-якій її окремій частині, фрагмента), вимагати від вказаних осіб вказівки 
(посилання) на Журнал, Видавця або іншого правовласника Журналу, Автор або інших власників 
авторських прав, назва Статті, том, номер Журналу і рік опублікування, зазначених в (на) Журналі. 

6.2. На свій розсуд розміщувати в ЗМІ та інших інформаційних джерелах (в т.ч. Інтернет) 
попередню і (або) рекламну інформацію про майбутню публікацію Статті. 

6.3. Встановлювати правила (умови) приймання та опублікування матеріалів в Журналі. 
Редколегії Журналу належить виключне право відбору та / або відхилення матеріалів, що 
направляються до редакції Журналу з метою їх опублікування. Матеріальний носій рукописи Статті, що 
надається Автором (Співавторами) в редакцію Журналу, поверненню не підлягає. Редакція Журналу в 
листування з Автором з питань відхилення Статті не вступає, рецензії не висилає. 

6.4. Використовувати Статтю на свій розсуд будь-якими способами, в межах цього Договору. 
 

7. Інші умови Договору 
7.1. Цей Договір набирає чинності у разі і з моменту винесення редколегії журналу рішення про 

прийняття Статті до опублікування й діє протягом строку, передбаченого в п. 1 цього Договору. 
7.2. Все інше, прямо не врегульоване цим Договором, підлягає врегулюванню Сторонами у 

відповідності до чинного законодавства України, правилами (умовами) приймання та опублікування 
матеріалів в Журналі (Правилами для авторів), діючими у Видавця на момент відправлення Статті в 
редакцію Журналу. 

 
8. Реквізити та Підписи Сторін: 

 

Автор: 
 
 
 

 
(Прізвище, ім'я паспортні дані - розбірливо) 

 

 

(Адреса автора) 

 
Телефон:  

e-mail:    

 

Підпис    

Видавець: 
 

Київський національний університет технологій 
та дизайну 
вул. Немировича-Данченка, 2 
м. Київ, Україна, 01011 

Банківські реквізити для перерахування оплати 
за публікацію наукової статті 

 

Отримувач: Київський національний університет 
технологій та дизайну 
Розрахунковий рахунок: 
UA038201720313251003202003551 
Банк отримувача: ДКСУ (Державна казначейська 
служба України) 
Код ЄДРПОУ отримувача: 02070890 
Свідоцтво про реєстрацію № 37577817 
Індивідуальний податковий номер 020708926107 
Призначення платежу: 
П.І.Б. (автора (-ів) публікації) за публікацію у 
журналі  «ІНЖЕНЕРІЯ» 
 

 


