ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР № ____
на використання твору

м. Київ
«___» _____________ 20___ р.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(П.І.Б. авторів)

(що надалі іменується Ліцензіар) з одного боку та Державна наукова установа «Інститут
освітньої аналітики» в особі директора Лондара Сергія Леонідовича, який діє на підставі
Статуту (надалі іменується Ліцензіат), з другого боку, уклали даний договір про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Ліцензіар надає Ліцензіату безоплатно невиключну ліцензію на використання письмового
твору (наукового, технічного або іншого характеру) ____________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(назва твору)

(далі – Твір), викладеного ___________________мовою, на умовах, визначених цим Договором.
(мова твору)

2. МАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЛІЦЕНЗІАТУ
2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання Твору такими способами:
2.1.1. Використовувати Твір шляхом опублікування його у Науково-практичному журналі
«Освітня аналітика України» (далі – Видання) мовою оригіналу.
2.1.2. Переробляти, адаптувати або іншим чином змінювати Твір за погодженням з
Ліцензіаром;
2.1.3. Перекладати Твір у випадку, коли він викладений мовою іншою, ніж мова, якою
передбачена публікація у Виданні, а також на мову інших країн для його розповсюдження
відповідно до п. 2.1.7;
2.1.4. Виготовляти копії Твору при тиражуванні Видання;
2.1.5. Розповсюджувати Твір разом із Виданням на безоплатній основі згідно з вимогами
законодавства щодо розсилки контрольних та обов’язкових примірників Видання;
2.1.6. Виготовляти копії Твору при додатковому тиражуванні Видання у паперовому та
електронному вигляді;
2.1.7. Здійснювати розповсюдження Твору на території України та інших країн шляхом:
– передплати, продажу та безоплатної передачі Видання, де опубліковано Твір, у тому
числі копій Твору в електронному вигляді та їх перекладів;
– надання доступу до Твору в мережі Інтернет;
– включення Твору як складової частини до збірників, баз даних тощо;
– за погодженням із Ліцензіатом – публікації Твору в інших, у тому числі іноземних,
виданнях.
2.2. Ліцензіар надає Ліцензіату право видати субліцензію видавничій організації на
способи використання Твору, зазначені у п. 2.1.
2.3. Ліцензіар надає Ліцензіату право передбачити у субліцензії видавничої організації
право такої організації укладати субліцензійні договори з третіми особами, потрібні для
здійснення визначених у п. 2.1 способів використання.
2.4. Якщо при публікації Твору в іноземних виданнях чи використанні Твору іншими
способами, зазначеними у п. 2.1, передбачено сплату Ліцензіару відповідної винагороди,
Ліцензіат та Ліцензіар укладають додаток до цього Договору щодо її сплати.

3. ТЕРИТОРІЯ
3.1. Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання Твору способами, зазначеними у
п. 2.1 цього Договору, на території України, а також право на розповсюдження Твору у Виданні
в друкованому та електронному вигляді на території України та за її межами шляхом
передплати, продажу та безоплатної передачі Видання.
4. СТРОК, НА ЯКИЙ НАДАЮТЬСЯ ПРАВА
4.1. Цей Договір укладається після прийняття Ліцензіатом Твору для опублікування.
Договір є чинним з дати його підписання та укладається на строк 10 років.
4.2. По закінченню строку дії даного Договору за відсутності письмових заяв про його
припинення від Ліцензіара та/або Ліцензіата, строк дії даного Договору автоматично
продовжується на наступні 10 років, але не пізніше спливу строку чинності виключного
майнового права на Твір.
5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
5.1. Ліцензіар заявляє, що:
– він є автором (співавтором) Твору;
– Ліцензіар гарантує, що Твір є оригінальним і не є копією будь якої іншої роботи, не був
раніше опублікованим, а також, що права на його опублікування нікому не передавались і
він/вони уповноважений/уповноважені здійснити таку передачу;
– Ліцензіар гарантує, що використання його авторських прав не спричинить порушення
авторських прав будь яких осіб або організацій, а також не призведе до розголошення секретних
або конфіденційних відомостей;
– у випадку, якщо Твір створено у зв’язку з виконанням трудового договору, Ліцензіар
має право на надання дозволу на використання Твору за цим Договором;
– при створенні Твору Ліцензіаром не порушені права інтелектуальної власності інших
осіб. Якщо у Творі приведені матеріали інших осіб, за виключенням випадків цитування в
обсязі, виправданим науковим, інформаційним або критичним характером Твору, використання
таких матеріалів здійснюється Ліцензіаром з дотриманням норм авторських прав;
– Ліцензіар надає згоду (відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»)
на оприлюднення інформації про його особисті дані (відомості про авторів) з метою
забезпечення реалізації відносин у сфері науки.
6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Ліцензійний договір підписується кожним з співавторів статті і направляється до
редакції журналу разом з рукописом (або після одержання рішення про прийняття статті до
друку), але не пізніше подачі журналу до друку.
7. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
Ліцензіат
Державна наукова установа
«Інститут освітньої аналітики»
04053, м. Київ, вул. В. Винниченка, 5
Код ЄДРПОУ 39817791
р/р 35215096091720 в ДКСУ у м. Києві,
МФО 820172
Тел.: +380 44 486-98-70
Ел. пошта: info@iea.gov.ua
Неприбуткова державна установа,
не є платником ПДВ

Ліцензіар
П. І. Б. _____________________________________
Адреса: ____________________________________
____________________________________________
Паспорт серія _____ №________________________
виданий ____________________________________

_________________ ( С. Л. Лондар )

___________________________ ( ______________ )

дата видачі _________________________________
Ідентифікаційний номер ______________________

(Заповнюється та підписується всіма співавторами Твору,
або одним зі співавторів від імені всіх за письмовим дорученням)

