Авторський договір
на публікацію наукової статті
м. Київ

"

"______________р.

,
(ПІБ автора(ів) статті)

що надалі іменується Автор (Автори), з одного боку, та Національна академія
медичних наук України, в особі Президента НАМН України Цимбалюка В. І.,
що надалі іменується Видавець/НАМН України, з іншого боку, уклали цей
авторський договір на публікацію наукової статті (надалі – Договір) про таке:
1. Предмет Договору
1.1. Автор (Автори) надає(ють) Видавцю на безоплатній основі право на
публікацію
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(назва статті)

(надалі – Твір) на термін та на умовах, що визначені цим Договором, з метою
висвітлення наукових доробків авторів-науковців, доведення до відома
громадян положень про визначні наукові досягнення авторів, що мають
фундаментальне й прикладне значення для медичної науки та практики.
2. Права, що передаються Видавцю
2.1. Автор (Автори) за цим Договором надає(ють) Видавцю право
використовувати Твір у такий спосіб:
2.1.1. перевіряти Твір щодо плагіату;
2.1.2. здійснювати редакційно-видавниче опрацювання Твору відповідно
до вимог видавничого оформлення, поліграфічного й технічного виконання;
2.1.3. публікувати Твір у Журналі Національної академії медичних наук
України (надалі – Журнал), у додатках до нього, а також в інших виданнях
НАМН України (надалі – Видання);
2.1.4. розміщувати Твір (повністю або частково) у мережі Інтернет на вебсторінці Журналу веб-сайту НАМН України http://journal.amnu.gov.ua, на
веб-сайті Журналу за гіперпосиланням www.journalnamsu.science та на вебсайтах партнерів Журналу за окремою письмовою згодою Автора (Авторів);
2.1.5. використовувати вихідні відомості Твору та ім’я (імена) автора(ів)
(назва, ПІБ автора(ів), ініціали автора(ів); псевдонім(и) автора(ів); прийнятий

автором(ами) знак (сукупність знаків)) шляхом їх оброблення, а також при
публікації;
2.1.6. включати вихідні відомості Твору та ім’я (імена) автора(ів) (назва,
ПІБ автора(ів), ініціали автора(ів); псевдонім(и) автора(ів); прийнятий
автором(ами) знак (сукупність знаків)) як складову до баз даних
________________________________________________________________;
2.1.7. обробляти персональні дані автора(ів) без обмеження строку
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
3. Строк чинності Договору
3.1. Договір є чинним з дати його підписання Сторонами та діє впродовж 1
(одного) року з дати його підписання Автором (Авторами) та Видавцем.
4. Територія
4.1. Автор (Автори) надає(ють) Видавцю право на використання Твору
способами, зазначеними в п. 2.1. Договору, в усіх галузях поширення Журналу,
у Виданні (Виданнях) у друкованій та електронній формах на території
України; а також у Журналі та Виданні (Виданнях), які будуть поширюватися
за кордоном.
5. Застереження
5.1. Автор (Автори), підписуючи цей Договір, засвідчує(ють), що:
– він (вони) є автором(ами)/співавтором(ами) Твору;
– він (вони) не порушує(ють) права інтелектуальної власності інших осіб, надаючи
права за Договором. Якщо у Творі наведені матеріали інших осіб, окрім випадків
цитування в обсязі, виправданому науковим, інформаційним або критичним
характером Твору, використання таких матеріалів здійснюється Автором (Авторами)
із дотриманням норм законодавства;
– він (вони) отримав(ли) усі необхідні дозволи на використання результатів,
фактів, ілюстрацій та інших перейнятих матеріалів, законним(и)
власником(ами) яких він (вони) не є;
– Твір не містить відомостей, заборонених до відкритої публікації чинним
законодавством України, і його друк та/або поширення Видавцем не призведуть
до розголошення інформації з обмеженим доступом.
6. Відповідальність сторін
6.1. Автор (Автори) або Видавець у разі порушення умов Договору несуть
відповідальність, передбачену законодавством.
7. Підписи сторін Договору

Видавець
Головний редактор Журналу
Національної академії медичних наук
України, Президент НАМН України

акад. В. І. Цимбалюк

Автор (Автори)
ПІБ кожного з Авторів
___________________підпис
(м. п. наукової установи,
що засвідчує підпис Автора)

_____________________підпис
(м. п. наукової установи,
що засвідчує підпис Автора)

_____________________підпис
(м. п. наукової установи,
що засвідчує підпис Автора)

