ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР № ____
на використання твору
м. Київ

«___» _____________ 201__ р.

_____________________________________________________________________________
(П.І.Б. автора, співавторів)

(надалі іменується Ліцензіар (Ліцензіари)), з одного боку, та Державна навчально-наукова
установа «Академія фінансового управління» в особі ___________________________________
______________________________________________, який діє на підставі __________________
(надалі іменується Ліцензіат), з другого боку, уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
Ліцензіар надає Ліцензіату безоплатно невиключну ліцензію на використання письмового
твору (наукового, технічного або іншого характеру) стаття ____________________________
_________________________________________________________________________________
(назва твору)

(далі – Твір), викладеного ______________ мовою, на умовах, визначених цим Договором.
2. Способи використання Твору
2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання Твору такими способами:
2.1.1. Використовувати Твір шляхом опублікування його в журналі «Фінанси України»
№ _________ 201__р. (далі – Видання) ______________________ мовою.
(вказати мову викладення)

При цьому, погоджений Ліцензіатом і Ліцензіаром примірник Твору, прийнятого до друку,
є невід’ємною частиною Ліцензійного договору;
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 та строк використання
Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання Твору способами, зазначеними у п. 2.1
цього Договору, на території України та інших країн протягом строку дії авторського права на
Твір.
4. Застереження
Ліцензіар заявляє, що:
– він є автором (співавтором) Твору;
– авторські права на цей Твір не передані іншому видавцю;
– цей Твір не був раніше опублікований і не буде опублікований у будь-якому іншому
виданні до публікації його Ліцензіатом;
– він має право на надання дозволу (ліцензії) на використання Твору за цим Договором у
випадку, якщо Твір створено у зв’язку з виконанням трудового або іншого договору;
– він не порушив права інтелектуальної власності інших осіб. Якщо у Творі наведені
матеріали інших осіб, за виключенням випадків цитування в обсязі, виправданому науковим,
інформаційним або критичним характером Твору, використання таких матеріалів здійснюється
Ліцензіаром з дотриманням норм законодавства;
– він отримав усі необхідні дозволи на використання результатів, фактів, ілюстрацій та
інших перейнятих матеріалів, правовласником яких він не є;
– Твір не містить відомості, заборонених до відкритої публікації чинним законодавством
України, та його друк і/або розповсюдження Ліцензіатом не призведуть до розголошення
секретної (конфіденційної) інформації (включаючи державну, службову таємницю).
5. Інші умови
5.1. Договір є чинним із дати його підписання та укладається на строк дії авторського права
на Твір.
5.2. Сторони домовились, що використання персональних даних Ліцензіара має
здійснюватися виключно з метою виконання цього Договору та вимог законодавства щодо
ведення фінансової, статистичної та податкової звітності. Збір та обробка персональних даних
здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
6. Реквізити і підписи сторін
Ліцензіат

Ліцензіар

Державна навчально-наукова установа
«Академія фінансового управління»

П. І. Б. _____________________________________
Адреса: ____________________________________
_________________________________________
Паспорт серія ____ №______________________
виданий __________________________________
дата видачі _______________________________
Ідентифікаційний номер ______________________

________________ ( _____________ )

______________________ ( ______________ )

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

