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Форма 3
РЕЦЕНЗІЯ
(дві, зовнішні)
Повинна містити:
1) Назву статті, Прізвище автора(ів)
2) Оцінку праці (оригінальність; відповідність назви й тексту статті; методи і мета праці; термінологія; стиль викладення; граматика)
3) Інформацію про Якість статті (по суті й перекладу англійською) та відсутність Плагіату
4) Зауваження й Корективи (або вказування на необхідність передачі статті іншому рецензенту)
5) Рекомендацію (до опублікування; подальшого опрацювання; повторного рецензування; відмовлення у публікації)
6) Відомості про Рецензента (ім’я, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи − мовою статті)
7) Дату, Підпис (завірений)

Форма 4
(зразок)
ЗАТВЕРДЖУЮ
(посада,
науковий ступінь, вчене звання)
П.І.Б.
« ___ » __________________ 20 ___ р.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК № ____
про можливість опублікування матеріалів
у пресі та інших джерелах інформації

Експертна комісія Київського національного університету будівництва і архітектури, розглянувши матеріали
рукопису
________________________________________________________________________________________________
(ім’я, прізвище автора(ів)

________________________________________________________________________________________________
(назва статті)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

в обсязі ____ сторінок, зазначає, що в них немає відомостей, які б підлягали забороні до опублікування згідно
«Розгорнутого переліку відомостей, що становлять державну таємницю у Міністерстві освіти і науки України –
2001 р.»

Висновок: матеріали рукопису дозволяється опублікувати відкрито

Керівник експертної групи
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Форма 5
УГОДА № _______
про вільне використання авторського права
щодо періодичного видання Трансфер інноваційних технологій

м. Київ

«___»____________ 20 ___ р.

Редакцією журналу Трансфер інноваційних технологій, засновником якого є Київський національний університет будівництва і архітектури з юридичною адресою: КНУБА, Повітрофлотський проспект 31, Київ, Україна,
03037, в особі головного редактора д.т.н., професора М.К Сукача, з однієї сторони (далі − Редакція), та власник(и)
майнових авторських прав в особі

________________________________ _________________________________ ____________________________,
(П.І.Б.)
(науковий ступінь, звання)
(ORCID)

________________________________ _________________________________ ____________________________,
(П.І.Б.)
(науковий ступінь, звання)
(ORCID)

________________________________ _________________________________ ____________________________,
(П.І.Б.)
(науковий ступінь, звання)
(ORCID)
з іншої сторони (далі − Автор(и)), які разом іменуються Сторони, керуючись Цивільним кодексом, Законом України
«Про авторське право і суміжні права», іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України, уклали
цю Угоду про наступне.
§1
1.1. Автор(и) заявляють, що вони є дійсними авторами наукового Твору/Статті під назвою

(мовою оригіналу)
який є результатом їхньої спільної творчої праці, і що вони мають відносно зазначеного твору виключне авторське право.
1.2. Автор(и) заявляють, що Твір/Стаття не порушує авторські права будь-якої третьої сторони, не містить
будь-яких запозичень (плагіату) та немає ніяких інших обставин, які можуть наражати Редакцію до будь-якої відповідальності перед третьою стороною в результаті використання або публікації Твору/Статті.
1.3. Автор(и) заявляють, що у них є право розпоряджатися матеріалами, які містяться у Творі/Статті, зокрема
текстами, фотографіями, картами, планами та ін., і що використання цих матеріалів у Творі/Статті не порушує
права третьої сторони.
1.4. Автор(и) заявляють, що вони знайомі з вимогами оформлення статей. Текст Твору/Статті підготовлено
згідно з редакційними вимогами стосовно публікації у періодичному виданні Трансфер інноваційних технологій.
1.5. Автор(и) заявляють, що Твір/Стаття не було опубліковано раніше в цілому або частинами (чи під тією ж
або іншою назвою), і що його не було передано для публікації будь-якому іншому періодичному виданню згідно
Закону України «Про авторське право і суміжні права».
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§2
2.1. Автор(и) надають Редакції вільно і без будь-яких обмежень на територію, час і кількість копій повне авторське право на Твір/Статтю з метою його опублікування у періодичному виданні Трансфер інноваційних технологій в друкованому та електронному вигляді з наступними умовами використання:
а) збереження на будь-яких носіях/медіа;
б) розмноження Твору/Статті, його частин або фрагментів будь-якими відомими методами, копіювання Твору/Статті або його частин та фрагментів будь-якою технікою, зокрема друкуванням, різографією, магнітним записом та оцифруванням;
в) збереження на комп’ютері та розміщення у приватних і громадських комп’ютерних мережах (у тому числі Інтернет) і поширення через мережі;
г) розповсюдження оригіналу і/або копій Твору/Статті, окремих його частин або фрагментів, розповсюдження
та передача в користування оригіналу або його примірників.
2.2. Автор(и) погоджуються на те, що редакторське опрацювання і тиражування періодичного видання здійснюється за кошти добровільних внесків Авторів публікацій.
§3
3.1. Автор(и) та Редакція згодні на те, що Редакція також матиме право:
а) здійснювати необхідне оформлення Твору/Статті за результатами його редакційної обробки;
б) визначати самостійно кількість видань, друк додаткових копій і тираж Твору/Статті, кількість копій окремих
видань і додаткових тиражів;
в) опублікування Твору/Статті в інших виданнях, пов’язаних з діяльністю Редакції, ніж вказаних у п.2.1.
§4
4.1. Автор(и) та Редакція спільно засвідчують, що вільне використання авторських прав в межах цієї угоди є
безкоштовним.
4.2. Будь-які зміни до цієї Угоди мають бути складені у письмовій формі.
4.3. Питання, не врегульовані положенням цієї Угоди, підлягають правилам Цивільного кодексу та Закону
України «Про авторське право і суміжні права».
4.4. Будь-які суперечки, які можуть виникнути під час виконання та протягом терміну дії цієї Угоди вирішуватимуться в межах територіальної юрисдикції за місцем знаходження Редакції.
Угоду складено у 2 (двох) ідентичних примірниках, по одному зі Сторін.

АВТОР(И):

1. _______________________ _______________________
(підпис)
(П.І.Б.)

РЕДАКЦІЯ:

міжнародний науковий журнал
Трансфер інноваційних технологій
Повітрофлотський проспект 31,
Київ, Україна, 03037
tit.edit@ukr.net

2. _______________________ _______________________
(підпис)
(П.І.Б.)

________________________ М.К. Сукач
3. _______________________ _______________________
(підпис)
(П.І.Б.)
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