Договір
про передачу авторського права
"___"________ 20___ р.

м. Львів

(П.І.П. автора та співавторів)

(надалі окремо або разом Автор (Співавтори)) з одного боку та
Інститут фізичної оптики МОН України імені О.Г.Влоха (надалі Видавець) в особі
директора Влоха Р.О., який діє на підставі Статуту, уклали даний договір про наступне:
1. Предмет договору.
Автор з моменту вступу в дію даного Договору передає Видавцю безоплатно на строк дії
авторського права, передбаченого діючим законодавством України, виключні права на
використання створеного Автором (Співавторами) письмового наукового твору (надалі Статті)
з назвою
"
",
(назва статті)

схваленої та прийнятої до публікації Редколегією журналу Ukrainian Journal of Physical Optics
(надалі Журнал) на умовах, визначених цим Договором.
2. Способи використання Статті.
2.1. У відповідності до чинного законодавства України та цього Договору під використанням
Статті розуміється:
 відтворення Статті або її окремої частини мовою оригіналу в будь-якій матеріальній формі, в
том числі на паперовому і електронному носії в Журналі і/або базах даних Видавця і/або інших
осіб, на розсуд Видавця;
 розповсюдження Статті або її окремої частини в складі Журналу і/або базах даних Видавця
або інших осіб, на розсуд Видавця, або у вигляді самостійного твору по всьому світу;
 подання Статті до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ
до Статті з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором (подання до загального
відома, в т.ч. через Інтернет);
 передача (надавати дозвіл на використання Статті і її окремих матеріалів) отриманих за цим
Договором прав третім особам.
2.2. Надання прав за цим Договором включає право на обробку форми представлення Статті для
її використання у взаємодії з комп’ютерними програмами і системами (базами даних),
публікації і поширення в машиночитаному форматі та впровадження в системи пошуку (бази
даних).
2.3. Інші права, прямо не передані Видавцю за цим Договором, включаючи патентні права на
будь-які процеси, способи чи методи та інше, описані Автором (Співавторами) в Статті, а також
права на товарні знаки, зберігаються за Автором (Співавторами), іншими законними
власниками.
3. Територія використання.
Автор надає Видавцю право на використання Статті способами, зазначеними у цьому Договорі,
на території України та інших країн шляхом передплати, продажу та безоплатної передачі.
4. Строк дії договору.
Цей Договір є чинним з дати його підписання при умові прийняття Редколегією Журналу
рішення про прийняття Статті до публікації та діє протягом строку, передбаченого в п. 1 цього
Договору. У випадку, якщо Стаття не приймається до публікації або Автор (Співавтор) на стадії
прийняття рішення Редколегією відкликав рукопис, даний Договір не вступає в дію (втрачає

чинність). Якщо Стаття не прийнята до друку, Видавець повідомляє про це Автора при умові
надання Автором (Співавторами) Редакції контактних телефонів (адресів).
5. Застереження.
2.1. Автор (Співавтори) гарантує, що:
 Він (вони) поінформував (ли) інших співавторів щодо умов цього Договору та отримав (ли)
згоду всіх співавторів на укладення цього Договору на умовах, передбачених Договором;
 Стаття є оригінальним твором, представленим на розгляд тільки цьому Журналу, і що Автор
(Співавтори) не публікував (ли) Статтю раніше в обсязі понад 50% в інших друкованих та / або
електронних виданнях, крім публікації препринту (рукопису) Статті;
 Стаття містить всі передбачені чинним законодавством про авторське право посилання на
цитованих авторів та / або видання (матеріали), що Автором (Співавторами) отримані всі
необхідні дозволи на використані в Статті результати, факти та інші запозичені матеріали,
власником яких Автор (Співавтори) не є;
 Стаття не містить матеріалів, що не підлягають опублікуванню у відкритій пресі, у
відповідності з діючими законодавством і його опублікування та розповсюдження не призведе
до розголошення секретної (конфіденційної) інформації (включаючи державну таємницю).
6. Права та обов'язки автора (співавторів).
6.1. Автор зобов'язується:
6.1.1. Подати рукопис Статті у відповідності з Правилами для авторів, опублікованих на сайті
Видавця або Журналу.
6.1.2. У процесі підготовки Статті до публікації:
 вносити в текст Статті виправлення, зазначені рецензентами та прийняті Редколегією
Журналу, та/або, при необхідності, на вимогу Видавця доопрацювати Статтю;
 вичитати коректуру (и) Статті в терміни, передбачені графіком виходу Журналу;
 вносити до коректури Статті тільки той мінімум правок, який пов'язаний з необхідністю
виправлення допущених в оригіналі Статті помилок.
6.1.3. Не публікувати Статтю в обсязі понад 50% в інших друкованих та/або електронних
виданнях мовою оригіналу без згоди Видавця.
6.1.4. Не використовувати у комерційних цілях і в інших виданнях без згоди Видавця
електронну копію Статті, підготовлену Видавцем, у випадку його передачі Автору.
6.2. Автор (Співавтори) має право:
6.2.1. Користуватися друкованими або електронним препринтом невиданого рукопису Статті у
формі та змісті, прийнятими Видавцем для публікації в Журналі. 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 третьою стороною.
При цьому Автор (Співавтори) повинен (ні):
 включити в препринт наступні попередження: «Це препринт Статті, прийнятої для публікації
у (назва Журналу, (С), авторське право (рік). Власник авторського права, зазначений у
Журналі)»;
 забезпечити електронне посилання на сайт Видавця, що має URL http://www.ifo.lviv.ua
6.2.2. Право безоплатно фотокопіювати або передавати колегам копію надрукованої Статті
цілком або частково для їх особистого або професійного використання, для просування
академічних або наукових досліджень або для інформаційних цілей роботодавця.

6.2.3. Право використовувати матеріали з опублікованої Статті в написаній Автором
(Співавторами) книзі.
6.2.4. Право використовувати окремі малюнки або таблиці і уривки тексту з Статті для власних
цілей навчання або для включення їх в іншу роботу, або для подання в електронному форматі у
внутрішню (захищену) комп'ютерну мережу або на зовнішньому веб-сайті автора (співавторів)
або його роботодавця.
6.2.5. Право включати матеріали Статті в навчальні збірники для використання в аудиторії, для
безоплатного розповсюдження матеріалів студентам автора (співавторів) або зберігати матеріали
в електронному форматі на локальному сервері для доступу студентів як до частини курсу
навчання, а також для внутрішніх навчальних програм в установі роботодавця.
7. Права та обов'язки Видавця.
7.1. Видавець зобов'язується:
7.1.1. Опублікувати Статтю у встановлені у видавництві терміни і надати Автору (Співавторам)
за його вимогою електронний відбиток Статті після її опублікування, за умови надання
Видавцю електронних адрес.
7.1.2. Надати Автору коректуру верстки Статті та внести обґрунтовану правку Автора
(Співавторів) в неї.
7.1.3. Забезпечити чинний стандарт поліграфічних робіт та розповсюдження Статті у
відповідності з отриманими замовленнями.
7.2. Видавець має право:
7.2.1. При будь-якому подальшому дозволеному використанні Автором (Співавторами) (і/або
іншими особами) Журналу та/або Статті (у тому числі будь-якої її окремої частини, фрагменту),
вимагати від зазначених осіб посилання на Журнал, Видавця, назву Статті, том, номер Журналу
і рік опублікування, зазначених в Журналі.
7.2.2. Розміщувати в ЗМІ та інших інформаційних джерелах попередню і/або рекламну
інформацію про майбутню публікацію Статті.
7.2.3. Встановлювати правила (умови) прийому та публікації матеріалів. Редколегії Журналу
належить виключне право відбору та/або відхилення матеріалів, що направляються до редакції з
метою їх опублікування. Рукопис (матеріальний носій), що надсилається Автором
(Співавторами) до редакції Журналу, поверненню не підлягає. Редакція Журналу в листування з
питань відхилення Статті Редколегією Журналу не вступає.
8. Інші умови Договору
8.1. У разі пред'явлення Видавцю вимог, пов'язаних з порушенням виключних авторських та
інших прав інтелектуальної власності третіх осіб при створенні Статті, або у зв'язку з
укладенням Автором (Співавтором) цього Договору, Автор зобов'язується:
 негайно, після отримання повідомлення Видавця, вжити заходів для врегулювання спорів з
третіми особами, при необхідності вступити в судовий процес на боці Видавця і вжити всіх
можливих заходів з метою виключення Видавця з числа відповідачів;
 відшкодувати Видавцю понесені судові витрати, витрати і збитки, викликані застосуванням
заходів забезпечення позову та виконання судового рішення, і виплачені третій особі суми за
порушення виняткових авторських та інших прав інтелектуальної власності, а також інші
збитки, понесені Видавцем у зв'язку з недотриманням Автором (Співавторами ) гарантій,
наданих ними за цим Договором.
8.2. Сторони домовилися, що факсимільні (електронні) копії документів дійсні і мають однакову
юридичну силу з оригіналами.
8.3. Відповідно до чинного законодавства цей Договір є договором приєднання (офертою),

умови якого визначаються Видавцем, і може бути підписаний іншою стороною не інакше як
шляхом приєднання до цього Договору в цілому. Надання Автором (Співавторами) рукопису
Статті для опублікування в Журналі, вважається акцептом, тобто згодою Автора (Співавторів)
на опублікування Статті відповідно до умов цього Договору.
9. Реквізити і підписи сторін.
Видавець:
Інститут фізичної оптики імені О.Г.Влоха
МОН України
Адреса: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова,
23

Автор (від імені та за погодження всіх
співавторів):_________________________
____________________________________________

Адреса:
Паспорт серії
Виданий

Директор:

№

Дата видачі:

____________________________Влох Р.О.
(підпис)

___________________________________
(підпис)

