
Ліцензійний договір 

м. Київ                   «__»___________ 202_ р. 

1. Справжній Ліцензійний договір (далі по тексту- "Договір" ) визначає порядок 

публікації авторських статей в журналі «Юридичний часопис Національної академії 

внутрішніх справ»  та передачі майнових авторський прав на опубліковані статті. 

2. Поточна версія Договору доступна за адресою: https://lawjournal.com.ua/uk/copyright 

3. Договір пропонується на умовах публічної оферти згідно ст. 633 Цивільного кодексу 

України. Зокрема, розміщення тексту цього Ліцензійного договору на офіційному 

сайті журналу «Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ» є 

пропозицією, адресованою невизначеному колу осіб, з метою укласти Договір на 

зазначених в ньому умовах. 

4. Укладення Ліцензійного договору проводиться шляхом приєднання автора до 

Договору, тобто за допомогою прийняття (акцепту) автором умов Договору повністю, 

без будь-яких умов, вилучень і застережень (ст. 642 Цивільного кодексу України), 

після попереднього узгодження між автором і редакцією змісту статті.  

5. Фактом прийняття (акцепту) автором умов Договору є направлення автором своїх 

матеріалів для оприлюднення у виданнях Ліцензіата. 

6. У зазначених відносинах автор виступає Ліцензіаром , а ТОВ «Наукові журнали» - 

Ліцензіатом. 

7. Погоджений між Ліцензіаром та Ліцензіатом авторський матеріал, як об'єкт 

авторського права, передається Ліцензіаром на користь Ліцензіата безоплатно на 

умовах виключної ліцензії на термін визначений в пункті 8 Договору. 

8. Відчуження і надання прав на кожен об'єкт інтелектуальної власності автора, тобто 

відчуження авторських прав , здійснюється на безоплатній основі на термін до 10 

(десяти) календарних років. 

9. Підтвердженням передачі виключних прав від автора на користь Ліцензіата є факт 

оприлюднення авторського матеріалу в журналі «Юридичний часопис Національної 

академії внутрішніх справ». 

10. Ліцензіату як правовласнику майнових авторських прав належить виключне право 

здійснювати або дозволяти здійснювати такі дії в відношенні кожного даного об'єкта 

авторських прав протягом наступних 10 (десяти) календарних років: 

- неодноразове відтворення кожного об'єкта авторських прав, в т .ч. як репринтів;          

- поширення оригіналів або примірників даного об'єкта авторських прав шляхом 

продажу або іншої передачі права власності та будь-яким іншим способом;          

- публічний показ оригіналів або примірників даного об'єкта авторських прав;          

- інше розголошення авторських матеріалів, опублікованих в об'єкті авторських прав, 

для загального відома;          

- редагування або іншу переробку авторських матеріалів, після чого названі авторські 

матеріали можуть бути використані Ліцензіатом для видавничих цілей;          

- використання знаку охорони авторського права на кожному примірнику даного об'єкта 

авторських прав;          

- самостійно здійснювати підбір і розташування авторських матеріалів для створення 

складових творів;          

- дія переданих майнових прав територіально не обмежується.          



11. Ліцензіар як власник немайнових авторських прав має право: 

- бути визнаним автором твору; 

- дозволяти або забороняти використання твору під справжнім ім'ям автора, 

псевдонімом або без зазначення імені, тобто анонімно; 

- дозволяти або забороняти оприлюднення твору у будь-якій формі включно із правом 

відкликати твір у будь-який момент до оприлюднення; 

- захищати твір, включно із його назвою від будь-якого викривлення, що може нанести 

шкоду честі та гідності автора; 

12. Ліцензіар відмовляється від будь-якого права стягувати з Ліцензіата роялті за 

реалізацію Ліцензійних прав, безпосередньо або через колекторське товариство згідно 

будь-якої добровільної або законної або примусової схеми ліцензування 

13. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за Договором його 

Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

14. Спори і розбіжності, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням цього Договору, 

будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами, що його уклали. 

15. При виконанні умов цього Договору його Сторони у всьому іншому, що не суперечить 

його умовам, керуються законодавством України. 
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