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АВТОРСЬКА УГОДА 
про публікацію рукопису у 

Міжнародному науковому журналі «Механізм регулювання економіки» 
 

 

Автори рукопису: 

 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
(наводиться повна назва рукопису) 

 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. 
(наводиться ПІБ усіх авторів рукопису повністю) 

 

у випадку його прийняття до опублікування у 

«Міжнародному науковому журналі «Механізм регулювання економіки» (далі – журнал): 

 

1 Передають засновникам та редколегії журналу повні і беззастережні права на: 

1.1 Публікацію друкованої та електронної версії рукопису у журналі. 

1.2 Розповсюдження друкованої та електронної версії рукопису будь-якою мовою, через будь-які 

електронні засоби (в т.ч. розміщення на web-сайті журналу, в електронних, наукометричних та 

бібліометричних базах даних, депозитаріях тощо). 

1.3 Переклад рукопису або його окремих елементів іншими мовами (відмінними від мови оригіналу), 

публікацію та розповсюдження його друкованої та електронної версії. 

1.4 Обробку персональних даних авторів, у тому числі, шляхом передачі їх третім особам, самостійно 

обраних журналом, для цілей, пов’язаних із обробкою наданої інформації, а також для 

розповсюдження журналу та наукових здобутків його авторів. 

2 Засвідчують, що: 

2.1 Даний рукопис є оригінальним, не був опублікований раніше у будь-яких інших виданнях, не був 

поданий до публікації у інші видання та написаний спеціально для даного журналу. 

2.2 Даний рукопис не порушує авторських прав інших осіб або організацій та немає даних про 

неоформлені результати інтелектуальної творчої діяльності на об’єкти права інтелектуальної 

власності, визначених Цивільним кодексом України. 

2.3 У даному рукописі немає відомостей, що суперечать Закону України «Про державну таємницю» 

від 21.01.1994 р. № 3856-ХІІ із змінами і доповненнями. 

2.4 Даний рукопис не містить відомостей, які включені до «Переліку конфіденційної інформації, що є 

власністю держави в системі Міністерства освіти і науки України», затвердженого наказом 

Міністра освіти і науки України 28.03.2008 р. № 273 та «Зводу відомостей, що становлять 

державну таємницю України», затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 р. 

№ 440 із змінами і доповненнями. 

2.5 У всіх випадках наявність бібліографічного посилання на рукопис або гіперпосилання на його 

електронну версію на web-сайті журналу є обов’язковою. 

2.6 Відповідальність за підбір, точність і якість перекладу, наведених у рукописі фактів, цитат, 

статистичних даних, дат, прізвищ, географічних назв та інших відомостей, а також за 

розголошення даних, які не підлягають відкритій публікації, несуть безпосередньо автори. 

2.7 Редакція має право скорочувати рукопис, вносити редакційні правки, уточнювати назви та імена 

без узгодження із автором(-ами). 

2.8 У разі зміни місцезнаходження, посади та інших авторських відомостей, автори повинні 

повідомити про такі зміни журнал у термін не пізніше ніж за 10 днів з моменту настання таких 

змін, однак виключно до моменту опублікування рукопису. Після опублікування у журналі 

рукопису автори не зобов’язані повідомляти Редакцію журналу про такі зміни. 

2.9 Не отримують авторський гонорар за опублікований рукопис. 

2.10 Підписавши цю Угоду, автори проінформовані про свої права як суб’єкта персональних даних, 

визначених Законом України «Про захист персональних даних», метою обробки даних і особах, 

яким такі дані передаються, а також про той факт, що їх персональні дані включені до бази 
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персональних даних авторів журналу, власником якої є засновники та редколегія журналу і, у 

зв’язку з цим, автори не потребують подальшого письмового інформування про вказані вище 

обставини. 

3 Зберігають за собою право без узгодження з редколегією та засновниками журналу: 

3.1 Використовувати матеріали рукопису повністю або частково з освітньою метою. 

3.2 Використовувати матеріали рукопису повністю або частково для написання власних дисертацій 

та/або інших науково-кваліфікаційних праць. 

3.3 Використовувати матеріали рукопису для підготовки тез, доповідей конференцій, семінарів, ін. 

науково-практичних заходів, а також усних чи електронних (комп’ютерних) презентацій. 

3.4 Публікувати електронну версію рукопису після її опублікування у журналі на: 

3.4.1 Персональних web-ресурсах авторів (web-сторінках, блогах тощо). 

3.4.2 Web-ресурсах установ, де працюють автори (в т.ч., електронних інституційних 

репозитаріях). 

3.4.3 Некомерційних web-ресурсах відкритого доступу (в т.ч., бібліо- та наукометричних 

базах). 

4 Досягли згоди із засновниками та редколегією журналу про таке: 

4.1 Із моменту передачі рукопису для публікації в журналі автори автоматично приймають усі умови 

даної Угоди, і Угода вважається укладеною. 

4.2 Датою укладання даної Угоди є дата передачі рукопису до редколегії журналу через електронну 

пошту або на електронному носії безпосередньо до редакції журналу. 

4.3 Угода укладається на невизначений термін. 

4.4 У випадку порушення авторами будь-якого пункту даної Угоди засновники та редколегія журналу 

залишають за собою право на розірвання даної угоди в односторонньому порядку, а 

відповідальність за її порушення повністю та беззастережно покладається на авторів рукопису. 

4.5 Усі спірні питання, які можуть виникнути при виконанні умов даної Угоди, вирішуються шляхом 

переговорів, письмовим (електронним) листуванням. Якщо ж сторони не досягли компромісу, 

спірні питання вирішуються сторонами Угоди в судовому поряду. 

4.6 Автори, засновники та редколегія журналу не несуть відповідальності за невиконання або 

неналежне виконання умов даної Угоди у разі настання форс-мажорних обставин. 

4.7 Будь-які зміни і доповнення до цієї Угоди дійсні за умови, якщо вони вчинені у письмовій формі, 

узгоджені та підписані сторонами Угоди. 

4.8 У всіх питаннях, не передбачених даною Угодою, автори, засновники та редколегія журналу 

керуються чинним законодавством України та нормами наукової етики. 

 

 

Підписи авторів рукопису:       Дані авторів рукопису: 

 

 

_____________________ ______________________________________ 
(підпис) (П.І.Б. автора) 

 ______________________________________ 
(науковий ступінь, вчене звання, посада, організація/установа) 

 ______________________________________ 
              (повна поштова адреса) 

 

_____________________ ______________________________________ 
(підпис) (П.І.Б. автора) 

 ______________________________________ 
(науковий ступінь, вчене звання, посада, організація/установа) 

 ______________________________________ 
              (повна поштова адреса) 

 

_____________________ ______________________________________ 
(підпис) (П.І.Б. автора) 

 ______________________________________ 
(науковий ступінь, вчене звання, посада, організація/установа) 

 ______________________________________ 
              (повна поштова адреса) 


