
Ліцензія на видання статті у збірнику 

"Кібернетика та комп'ютерні технології" 

 

Я, ______________________________________ (Ліцензіар), від імені усіх співавторів підтверджую, 
                                                        ПІБ 

що стаття ______________________________________________________________________________ 
                                                                           ПІБ всіх авторів                                            назва статті  

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(надалі Стаття): 

– не була раніше опублікована (за винятком резюме, частини лекції , огляду, дисертації); 

– не перебуває на розгляді в інших виданнях; 

– авторські права на неї не передані іншому видавцю; 

– схвалена для публікації усіма співавторами; 

– не містить відомостей, заборонених до відкритої публікації згідно чинного законодавства України. 

Я підтверджую, що є представником авторів Статті та маю право на надання дозволу (Ліцензії) на її 

використання від імені усіх співавторів, що цим не порушуються права інтелектуальної власності інших 

осіб, а тому числі установ, з якими автори перебували у трудових відносинах при створенні Статті, що 

отримані усі необхідні дозволи на використання у Статті результатів, фактів та інших перейнятих 

матеріалів, правовласником яких не є автори. 

Ліцензіар надає засновнику збірника «Кібернетика та комп'ютерні технології» (Збірника) Інституту 

кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (Ліцензіату) безоплатно невиключну Ліцензію на 

використання (видання) Статті. Ліцензія діє з моменту прийняття рукопису Статті до видання 

редколегією Збірника протягом 5 років.  

Ліцензія включає право на відтворення та розповсюдження Статті, шляхом включення її в текст 

Збірника як складової частини, виготовлення поліграфічної продукції (друкованого варіанту Збірника) 

та її розповсюдження, розміщення Статті та її української, російської, англійської анотацій на сайті 

Збірника на умовах відкритого доступу, реєстрації Статті у системі розмітки наукових матеріалів 

міжнародної системи бібліографічних посилань Crossref та інших базах даних, розміщення електронного 

варіанту Статті на платформі «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В.І. 

Вернадського, на сайті "Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України" та в 

Національному репозитарії академічних текстів. 

 Територія використання Статті – увесь світ.  Стаття та анотації до неї видаються тою мовою, якою 

подав їх Ліцензіар. Гонорар за видання Статті не виплачується. 

Використання Статті у відкритому доступі дозволяється на підставі положень ліцензії Creative 

Commons BY-NC-SA 4.0, згідно яким користувачі можуть копіювати і розповсюджувати матеріал Статті 

у будь-якому вигляді та форматі, реміксувати, трансформувати, брати матеріал за основу із зазначення 

авторів Статті, не з комерційною метою, розповсюджуючи свій твір на тих самих умовах. 

 

Ліцензіар (особа, що уповноважена всіма співавторами) _________________________________ 
ПІБ 

 

Дата  ____________                                       Підпис __________________________ 
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