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Додаток С  

Наш вих. номер:   <Код журналу> <порядковий номер>                                                              авторське право-v21/2016 

<ВЛАСНИК АВТОРСЬКИХ ПРАВ> 

(надалі іменується “Власник авторських прав ”) 

ДОГОВІР З ЖУРНАЛОМ НА ВИДАВНИЦТВО  

БУДЬ ЛАСКА, НАДАЙТЕ НАМ ПОДАЛЬШУ ІНФОРМАЦІЮ, ПЕРЕГЛЯНЬТЕ НАШУ 
ПОЛІТИКУ ТА ДОГОВІР З ЖУРНАЛОМ НА ВИДАВНИЦТВО ТА ВИЗНАЧТЕ ВАШУ 

ЗГОДУ З УМОВАМИ ДОГОВОРУ  

 

Назва статті: <Назва статті> 

 

Відповідальний автор: <звання> <ім’я> <прізвище>  

 

Для публікації у журналі: <Назва журналу>  

 

 

ВАШ СТАТУС (БУДЬ ЛАСКА, ВІДМІТЬТЕ ВСЕ, ЩО ВАС СТОСУЄТЬСЯ) 

 Я є єдиним автором рукопису  

 

Будь ласка, відмітьте далі також все, що Вас стосується:  
 Я є службовцем Великобританії, Канади або Австралії, та  авторське право держави подано  

 Я є службовцем Сполучених Штатів Америки і Стаття є державною власністю, отже пункт “Передача 

авторського права” не додається  

 Я є контрактантом  Сполучених Штатів Америки за номером контракту ………………………  

 Нічого з переліченого вище  

 

 Я є єдиним автором, що підписався за дорученням всіх співавторів рукопису  

 
Будь ласка, відмітьте далі також все, що Вас стосується:  
 Ми всі є службовцями Сполучених Штатів Америки, і стаття є державною власністю, отже пункт 

“Передача авторського права” не додається  

 Я є службовцем Сполучених Штатів Америки, але деякі з моїх співавторів – ні 

 Я не є службовцем Сполучених Штатів Америки, але деякі з моїх співавторів – так 

 Праця була представлена контрактантами Сполучених Штатів Америки  за номером контракту …  

 Всі або деякі з авторів є службовцями Великобританії, Канади або Австралії та  авторське право 

держави подано  

 Деякі з авторів є службовцями Великобританії, Канади або Австралії, але  авторське право держави не 

подано  

 Нічого з переліченого вище  

 

 Стаття є “роботою, що виконана за наймом”, і я ставлю підпис як довірена особа 

та за дорученням мого наймача  

Ім’я та посада особи, яка передає права, відрізняється від відповідального автора: 
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……………. 

 

Будь ласка, відмітьте далі також все, що Вас стосується:  
 Статтю затверджено службовцями Сполучених Штатів Америки, і стаття є державною власністю, 

отже пункт “Передача авторського права” не додається  

 Праця була представлена контрактантами Сполучених Штатів Америки  за номером контракту …  

 Статтю затверджено службовцями Великобританії, Канади або Австралії, та авторське право держави 

подано 

 Нічого з переліченого вище  

 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРИВАТНІСТЬ  

Я усвідомлюю, що співробітники [якщо власник авторських прав = організація: <Назва 
організації> та видавець та його компанії-партнери у світі] [якщо власник авторських 

прав = Elsevier: <Назва авторської компанії> та його компанії-партнери у світі] [якщо 
власник авторських прав = група осіб: <Назва організації>, <Назва авторської 

компанії> та його компанії-партнери у світі] зв’яжуться зі мною відносно публікації 
статті та, в окремих випадках, у маркетингових цілях (за винятком тієї, яка відмічені 
далі).  

 Я не бажаю отримувати новини, рекламу та пропозиції стосовно продукції та 
послуг від [якщо власник авторських прав = організація: <Назва організації> та 

видавець та його компанії-партнери у світі] [якщо власник авторських прав = 
Elsevier: <Назва авторської компанії> та його компанії-партнери у світі] [якщо 
власник авторських прав = група осіб: <Назва організації>, <Назва авторської 

компанії> та його компанії-партнери у світі].  
 
Будь ласка, відмітьте квадратики, що були надані вище (у відповідних випадках), перегляньте 
Договір з журналом на видання, а потім поставте підпис та дату на документі чорним 
чорнилом. 

 

Підпис: _____________________                                        Ім’я печатними літерами: ____________________ 

Звання та компанія (у випадку представника): ________________________________________ 

Дата: _________________________________________ 

 
Будь ласка, поверніть заповнений та підписаний оригінал цієї форми поштою або 

факсом, або надішліть скан-копію підписаного оригіналу електронною поштою, 
залишивши собі копію, за адресою:   
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Наш вих. номер:   <Код журналу> <порядковий номер>                                                              авторське право-v21/2016 

 

ДОГОВІР З ЖУРНАЛОМ НА ВИДАВНИЦТВО  

Передача авторського права 
Цим документом я надаю авторські права власнику авторських прав на рукопис, згаданий 
вище, (коли авторське право держави подано, автори погоджуються надати дозвіл на 
ексклюзивне видання та видачу ліцензії) та будь-які таблиці, ілюстрації або інші матеріали, 
включені у публікацію як частина рукопису (“Стаття”). Цей договір про права означає, що я 
надаю власнику авторських прав ексклюзивні права на публікацію та копіювання Статті або 
будь-якої частини Статті у друкованому, електронному та всіх інших формах надання 
інформації (знаних сьогодні або тих, що виникнуть у майбутньому), в будь-якій формі, всіма 
мовами, у будь-якому місці в світі, на повний строк дії прав, а також право дозволити іншим 
здійснювати ті ж самі дії, що набирає чинності, коли Стаття прийнята до публікації. Це 

включає право забезпечити дотримання прав, наданих за цим договором третім сторонам.   

Додаткові матеріали 
Щодо Додаткових матеріалів, які я бажаю зробити доступними через посилання у Статті або на 
сайті, або через мережевий ресурс власника авторських прав, власник авторських прав буде 
мати право публікувати, розповсюджувати, форматувати, індексувати, архівувати, надавати 
доступ та посилання на Додаткові матеріали на неексклюзивній підставі в усіх формах і вс іма 
засобами надання інформації (знаних сьогодні або тих, що виникнуть у майбутньому), та також 
дозволяти іншим здійснювати ті ж самі дії. “Додаткові матеріали” - це матеріали, які є 
невід’ємною частиною Статті, включаючи експериментальні данні, електронні компоненти, 
кодування та програмне забезпечення, а також вдосконалені графічні, ілюстративні, відео та 
аудіо матеріали.  
 
Відновлення прав 
Статті можуть бути прийняті, але іноді згодом відхилені під час процесу публікації, навіть, в 
деяких випадках, після надсилання “Статті до друку”. В цьому випадку всі права будуть 
повернені авторові (див. http://www.elsevier.com/locate/withdrawalpolicy ) 
 
Зміни та доповнення     
Я розумію, що ніякі зміни, додаткові умови або доповнення до цього Договору з журналом на 
видавництво не можуть бути прийняті без письмової згоди Власника авторських прав. Я 
розумію, що цей Договір з журналом на видавництво відхиляє будь-які попередні договори, які 
було укладено з Власником авторських прав стосовно Статті від дати цього договору.  
 
Авторські права з науковою ціллю  
Я розумію, що я зберігаю за собою або мені гарантуються (без необхідності отримання 
подальшого дозволу) Авторські Права (визначення та опис див нижче), і жодні права на 
патенти, торгові марки або іншу інтелектуальну власність не передаються Власнику авторських 
прав. 
 
Авторські Права включають право використовувати Попередню публікацію, Прийняту Статтю 
та Договір з журналом на видавництво у власних інтересах, внутрішніх інтересах інституту та 
Наукового обміну. 

 

http://www.elsevier.com/locate/withdrawalpolicy
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Щодо Прийнятого рукопису та Договору з журналом на видавництво авторські права 
виключають комерційне використання (за винятком згоди обох сторін, письмово підготовленої 
Власником авторських прав), крім випадків, коли автор використовує рукопис у подальших 
своїх збірках або розширяє Статтю до розмірів книги, або використовує фрагменти та уривки 

рукопису в інших своїх роботах (з повним визнанням офіційної публікації Статті).   

 

Представлення інтересів автора / Етика та встановлення фактів / Санкції 

Я засвідчую Представлення інтересів автора, надані далі, та підтверджую, що я переглянув  та 
погодився з відповідними Інструкціями для авторів, Етикою у видавничій політиці, 
Декларацією розкриття інтересів та інформації для авторів з країн, що знаходяться під 
санкціями (Іран, Куба, Судан, Бірма, Сирія або Крим). Будь ласка, зауважте, що деякі журнали 
можуть запросити, щоб всі співавтори підписали та направили до розгляду форму Декларації 
розкриття інтересів. Я також розумію політику видавця відносно відмови від своїх слів та 

відмови від договору (http://www.elsevier.com/locate/withdrawalpolicy)   

Для подальшої інформації щодо видавничої етики див. сторінку 
http://www.elsevier.com/publishingethics та домашню сторінку журналу. Для подальшої 

інформації щодо санкцій див. http://www.elsevier.com/trade-sanctions  

Представлення інтересів автора 

 Стаття, яку я подаю до журналу для рецензування, є оригінальною, написана 
зазначеним автором і не була раніше опублікована. 

 Стаття не була подана для рецензування до іншого журналу, одночасно з 
поданням для рецензування до цього журналу, і не буде подана до іншого журналу.  

 Стаття та Додаткові матеріали не завдають шкоди жодним авторським правам, 
не порушують ніяку інтелектуальну власність, приватність або інші права будь-якої 

людини або самостійної правової одинці, а також не містять наклепницький та інший 
незаконний матеріал.  

 Я отримав письмовий дозвіл від власників авторських прав на будь-які захищені 

авторським правом фрагменти робіт, які включені або згадані у Статті та Додаткових 
матеріалах. 

 За винятком, коли прямо не передбачено цим Договором з журналом на 
видавництво, Стаття не обтяжена переважними правами або ліцензіями, та, якщо я або 

будь-яка установа, до якої належить один з моїх співавторів, дотримується політики, 
яка може не надати можливості скористатися правами, які надає цей Договір з 
журналом на видавництво (з урахуванням Авторських прав   у межах данного договору, 

включаючи внутрішнє застосування  в інститутах), набирає чинності заява про відмову.  

 Якщо я / або хтось з моїх співавторів мешкає в Ірані, Кубі, Судані, Бірмі, Сирії 

або Криму, Стаття готується особисто, а не офіційним представником відповідного 
уряду або за дорученням відповідного уряду.   

 Якщо я використовую будь-яку особисту інформацію або зображення пацієнтів, 
суб’єктів дослідження або інших індивідуумів, я отримую згоду згідно з законом та 
дотримуюсь умов видавничої політики щодо використання таких зображень та 

http://www.elsevier.com/locate/withdrawalpolicy
http://www.elsevier.com/publishingethics
http://www.elsevier.com/trade-sanctions
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особистої інформації. Див. http://www.elsevier.com/about/company-

information/policies/patient-consent  для подальшої інформації.  

 Все програмне забезпечення, що включено в Додаткові матеріали, не містить 
вірусів, контамінантів та вірусів- черв’яків.    

 Якщо Стаття або будь-який Додатковий матеріал було підготовлено спільно з 
іншими авторами, я проінформую співавторів про умови цього Договору з журналом на 

видавництво, і що я підписуюсь за їх дорученням як їхній агент, і я наділений правом 
для здійснення цього. 
 

З приводу інформації щодо авторських прав видавця та політики доступу, будь ласка, див. 

http://www.elsevier.com/copyright  

  

http://www.elsevier.com/about/company-information/policies/patient-consent
http://www.elsevier.com/about/company-information/policies/patient-consent
http://www.elsevier.com/copyright
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Наш вих. номер:   <Код журналу> <порядковий номер>                                                           авторське право-v21/2016 

 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

Прийнятий рукопис 

Рукопис статті, який прийнято до публікації і який зазвичай включає авторські зміни, 
запропоновані під час подання, незалежного рецензування та спілкування видавця з автором. 
Прийнятий рукопис не можна ніяким чином збільшувати, доповнювати або замінювати, щоб 
його можна було використати як опубліковану статтю. Прийнятий рукопис має включати 
посилання на офіційну публікацію через відповідний DOI та повинен мати Ліцензію для 
безкоштовного розповсюдження творів культури Creative Commons CC BY-NC-ND. 

 

Застосування у комерційних цілях 
Використання або розміщення статей: 

 для комерційного прибутку – наприклад, включити рекламу у текст статті; надати 

послуги щодо розміщення іншими репозитаріями або іншими організаціям; або 
отримати винагороду за доставку документа або право доступу;  

 замість послуг, наданих безпосередньо видавцем – наприклад, структурування 

(агрегація) статті, систематичне розповсюдження за допомогою електронної пошти 
або функцій поширювання, а також публікація та надання посилань на статті 

комерційними компаніями для використання клієнтами таких компаній (напр., 
фармацевтичних компаній та фізіотерапевтів).   

 

Для внутрішнього застосування  в інститутах 
Застосовувати в інститутах під час навчання в аудиторіях та з ціллю внутрішніх тренінгів (а 
також застосування у програмному та навчально-методичному забезпеченні курсу, але не в 
МВОК – Масових Відкритих Онлайн Курсах), а також включати Статтю для отримання 
стипендіального фонду. Для авторів, найнятих компаніями - для внутрішніх тренінгів у 
компаніях.  

 

Для особистого користування 
Застосовувати автором під час навчання у своєму кабінеті (включаючи розповсюдження копій, 
паперу та електроніки) або під час здійснення автором презентацій на зборах та конференціях 
(включаючи розповсюдження копій делегатам, що є учасниками зборів), розповсюджувати 
копії (у тому числі через електронну пошту) знайомим колегам-дослідникам для їх особистого 
користування та користування у послідовній компіляції авторських робіт, включати у тези або 
дисертації, готувати інші роботи за даною тематикою, напр., розгорнуті статті книжного 
формату, або, навпаки, використовувати фрагменти або уривки в інших роботах (з повним 
визнанням оригінального тексту Статті).    

 

Попередня публікація 
Власний опис та аналіз результатів дослідження автора, який не пройшов незалежного 
рецензування та не мав ніяких інших цінних зауважень видавця (таких, як форматування, 
художньо-технічне редагування, технічне вдосконалення, і т. ін.). Попередню публікацію не 
можна ніяким чином збільшувати або замінювати, щоб його можна було використати як 
опубліковану статтю. 
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Опублікована журнальна стаття 
Кінцевий варіант опублікованого дослідження, який з’являється або з’явиться у журналі та 
містить всі цінні правки видавця, включаючи скоординовану співпрацю незалежних 
рецензентів, художньо-технічне редагування, форматування, (якщо потрібно) розбивка на 
сторінки та онлайн розповсюдження. 
 

Науковий обмін 
 
Попередня публікація: Розміщення автором попередньої публікації на будь-якому веб-сайті 
або репозитарії в будь-який час. Коли Стаття прийнята, авторові надається рекомендація 
включити посилання на офіційну публікацію через відповідний DOI. Автор може також 
обновити Попередню публікацію у arXiv або RePEc Прийнятим Рукописом.  

 

Прийнятий Рукопис: 

i. терміново до прийняття: автору надати Прийнятий Рукопис: 

 через некомерційну авторську персональну сторінку або блог  

 через дослідницький інститут автора або інститутський репозитарій для 
внутрішнього інститутського використання як частину спільного дослідження робочої 

групи по запрошенню  

 безпосередньо шляхом забезпечення копіями студентів автора або співавторів 

дослідження для їхніх власних цілей  

 приватним вченим як частину робочої групи по запрошенню на комерційних 

сайтах, з якими видавець має договір на хостинг  
 

ii. після терміну на заборону публікації: автор може надати Прийнятий Рукопис 

через некомерційні цільові платформи (такі, як авторський інститутський репозитарій) 
та через комерційні сайти, з якими видавець має договір на хостинг.  

 

Для перевірки терміну на заборону публікації, перейд іть за посиланням 

http://www.elsevier.com/embargoperiodlist  

Видавець має угоду з певними фінансовими організаціями, які можуть надати більш короткий 
термін на заборону публікації та/або інші інструкції щодо обміну. Для вивчення більш 
детальної інформації про політику видавця та угоди з такими організаціями або інститутами, 

перейдіть за посиланням до http://www.elsevier.com/fundingbodyagreements  

Опублікована журнальна стаття: автор може надати доступ до офіційної публікації через 
відповідний DOI. Додатково тези та дисертації, які містять вкладені Опубліковані Журнальні 
Статті як частину офіційного видання, можуть бути розміщені публічно, забезпечуючи 
посилання на офіційну публікацію через відповідний DOI. Будь-яке інше розповсюдження 
Опублікованих Журнальних Статей можливо тільки згідно з договором між автором та 

видавцем.  

 

http://www.elsevier.com/embargoperiodlist
http://www.elsevier.com/fundingbody.agreements

