Авторська угода (публічна оферта) щодо умов публікації статті
в журналі «Математичні машини і системи»
Інститут проблем математичних машин і систем Національної академії наук України
(далі Видавець), з одного боку, пропонує невизначеному колу осіб (далі Автор), з
іншого боку (разом іменовані як Сторони), укласти цю угоду (далі Угода) про
публікації наукових матеріалів (далі Стаття) у науковому журналі «Математичні
машини і системи» (далі Журнал), що знаходиться у сфері управління Видавця.
1. Загальні положення
1.1. Ця Угода відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України є пропозицією
про укладення договору (публічною офертою), повним і беззастережним
прийняттям якого відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України вважається
відправлення
Автором
своїх
Статей
на
електронну
адресу:
mmis_j_immsp.kiev@ukr.net.
1.2. Журнал зареєстрований у Державному реєстрі друкованих засобів масової
інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності
України. Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 14831-3802 ПР від 15.01.2009.
2. Терміни
Видавець – Інститут проблем математичних машин і систем Національної академії
наук України.
Журнал – науковий журнал «Математичні машини і системи».
Редакція Журналу – творчий колектив, який здійснює випуск Журналу.
Автор – фізична особа (особи), творчою працею якої (яких) створено Статтю.
Стаття – науковий, навчальний, методичний матеріал (текст), представлений
Автором для опублікування в Журналі.
Публікація – розміщення Статті в Журналі.
Заявка – звернення Автора до Видавця на розміщення Статті в Журналі.
Угода (Оферта) – цей документ про видання Статті.
Обробка персональних даних – дії (операції) з персональними даними, включаючи
їх збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну),
використання та поширення.
3. Предмет Угоди (Оферти)
3.1. За цією Угодою, згідно зі статтями 15, 32 Закону України «Про авторське право
і суміжні права» від 14.10.2020, Автор подає Статтю в Редакцію для розміщення в

Журналі, погоджується з концепцією Журналу, порядком рецензування статей і
етикою публікування.
3.2. Редакція журналу надає Автору послуги, пов’язані з публікацією статті:
приймає Статтю на попередній аналіз, проводить внутрішнє та зовнішнє
одностороннє «сліпе» рецензування, приймає рішення про прийняття Статті до
публікації, готує Статтю до опублікування, розміщує Статтю в Журналі та на
інформаційному ресурсі (сайті) Журналу.
3.3. Права на використання Статті включають:
3.3.1. Опублікування Статті.
3.3.2. Публічне повідомлення про Статтю.
3.3.3. Переробку, адаптацію та інші зміни Статті.
3.3.4. Експорт примірників Статті.
3.4. Територія, на якій допускається використання прав на Статтю, не обмежена.
3.5. Ця Угода починає діяти з моменту відправлення Статті на електронну адресу
Редакції, зазначену в пункті 1.1. цієї Угоди.
3.6. Майнові авторські права, обумовлені цією Угодою, передаються Автором
Видавцю безоплатно на весь термін дії невиняткового права, передбаченого чинним
законодавством України.
3.7. При прийнятті Видавцем рішення про відмову в опублікуванні Статті або в разі
відкликання Автором (одним з Авторів) своєї Статті до прийняття Видавцем
рішення про опублікування в Журналі ця Угода втрачає силу. Рішення про відмову в
опублікуванні направляється Автору на адресу електронної пошти, вказаною в
заявці. Автор повинен направити повідомлення про відкликання Статті із
власноручним підписом на адресу Редакції Журналу.
4. Права і обов’язки Сторін
4.1. Автор гарантує, що:
4.1.1. Він є дійсним правовласником виключних прав на Статтю.
4.1.2. Стаття є оригінальною, створена Автором (Співавторами) самостійно і не
була раніше опублікована в інших виданнях.
4.1.3. При створенні Статті не були порушені авторські або інші права третіх
осіб.
4.1.4. Стаття містить усі передбачені чинним законодавством про авторське
право посилання на цитованих авторів і / або видання (матеріали).

4.2. Автор зобов’язується:
4.2.1. Оформити Статтю відповідно до вимог Редакції Журналу, що
опубліковані на сайті Журналу в мережі Інтернет та/або у друкованому виданні.
4.2.2. Вказати в заявці
опублікованою Статтею.
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Журналу

з

4.2.3. При необхідності доопрацювати статтю після її рецензування впродовж
одного місяця. Представити редколегії аргументовану відповідь у випадку
незгоди із висновком рецензента.
4.3. Автор має право:
4.3.1. На надання Редакції Журналу готової рецензії від сторонньої організації.
4.3.2. На безкоштовне отримання друкованого примірника Журналу з
опублікованою Статтею.
4.3.3. Використовувати матеріали опублікованої Статті у власних публікаціях.
4.4. Видавець зобов’язується:
4.4.1. Виконати обов’язкове внутрішнє та зовнішнє одностороннє «сліпе»
рецензування Статті протягом 30 (тридцяти) календарних днів із моменту її
прийняття.
4.4.2. За підсумками рецензування про затвердження Статті опублікувати її в
Журналі. Строк публікації Статті залежить від дати її надходження до Редакції і
якості підготовки.
4.4.3. За підсумками рецензування надіслати рецензію на електронну адресу
Автора, зазначену в заявці.
4.5. Видавець має право:
4.5.1. Вносити редакторські і коректорські правки у Статтю, що не призводять
до викривлення змісту, коректності викладення тексту і не порушують
цілісності сприйняття матеріалу.
4.5.2. Встановлювати правила (умови) прийому і публікації Статей у Журналі.
4.5.3. Встановлювати
прийнятих Статей.
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5. Акцепт Оферти та укладення Угоди
5.1. Ця Угода набуває чинності з моменту, коли Автор виконує Акцепт Оферти
шляхом відправки Статті на електронну адресу Журналу і її укладено на весь строк
дії невиняткового права, передбаченого чинним законодавством України.
6. Порядок зміни і розірвання Угоди
6.1. Оферта, акцептована Авторами, діє як Угода між сторонами і не може бути
змінена без згоди Сторін. Видавець має право змінити умови Оферти, що ніяк не
впливає на умови вже укладених угод з Авторами. Поточна редакція Оферти, а
також її попередні редакції публікуються на сайті Видавця.
6.2. Якщо Автор не погоджується зі змінами умов цієї Угоди, він має право
направити Видавцю письмове повідомлення про відмову від цієї Угоди до набрання
чинності відповідних змін.
6.3. Ця Угода може бути розірвана достроково за згодою Сторін.
6.4. Якщо одна зі Сторін приймає рішення про відмову від виконання Угоди, вона
зобов’язана повідомити про це іншу Сторону в письмовому вигляді. У цьому
випадку зобов’язання, обумовлені Угодою, вважаються припиненими з моменту
отримання контрагентом повідомлення про розірвання Угоди.
7. Відповідальність
7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Угодою Сторони
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
7.2. Всі відомості, надані Автором, повинні бути достовірними. Автор відповідає за
достовірність, відкритість (не містить інформації, забороненої до публікації у
відкритій пресі) і повноту переданих Видавцю відомостей.
7.3. Автор самостійно несе відповідальність перед третіми особами за неправомірне
використання результатів інтелектуальної діяльності третіх осіб і матеріали,
використані в ній, а також з усіх питань, що стосуються приналежності прав на неї.
7.4. Видавець не несе відповідальності за будь-які дії Автора.
7.5. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов Угоди, якщо таке
порушення викликане обставинами непереборної сили (форс-мажор), включаючи
загрозу війни, збройний конфлікт, загальну військову мобілізацію, страйки,
громадянські заворушення, безлади, пожежу, повінь, землетрус, інші стихійні лиха,
відсутність електроенергії та/або збої роботи комп’ютерної мережі тощо.

8. Порядок вирішення спорів
8.1. Спори і розбіжності вирішуються Сторонами шляхом переговорів, при
недосягненні згоди – відповідно до чинного законодавства України.
9. Інші умови
9.1. Автор висловлює згоду на обробку Видавцем таких персональних даних:
• прізвище, ім’я, по батькові;
• відомості про освіту;
• відомості про місце роботи і займану посаду;
• відомості про контактну інформацію для листування;
• відомості про наявність публікацій;
• відомості про сферу наукових інтересів Автора;
• адреса, за якою Автору буде надіслано примірник Журналу згідно з пунктом 4.2.2
цієї Угоди.
9.2. Видавець має право на обробку персональних даних Автора з метою виконання
цієї Угоди, у тому числі виконання інформаційно-довідкового обслуговування
Автора.
10. Реквізити Сторін
Видавець
Редакція журналу «Математичні
машини і системи»
Інститут
проблем
математичних
машин і систем НАНУ
Адреса редакції:
пр. Академіка Глушкова, 42, 03187,
м. Київ, Україна.
Телефон: +380(44) 526 54 93.
Факс: +380(44) 526 64 57.
Email: mmis_j_immsp.kiev@ukr.net
Видавець ____________________
(підпис)

Дата «___»______________ 20___

Автор

(ПІБ)

Телефон:__________________________
Факс:_____________________________
Email:_____________________________

Автор _______________________
(підпис)

