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ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
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НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
«ЕКОНОМІКА РОЗВИТКУ»
АВТОРСЬКА УГОДА
Відповідно до вимог, встановлених Committee on Publication Ethics –
COPE (Комітетом з етики в публікаціях), автор підписанням даної Авторської
угоди підтверджує те, що він:
1. Ознайомився, приймає та усвідомлює всі вимоги до оформлення
наукових статей у журнал «Економіка розвитку» та вимоги до етики в наукових
публікаціях.
2. Гарантує, що надана стаття виконана ним особисто, призначена для
публікації безпосередньо в науковому журналі «Економіка розвитку», раніше
не публікувалась та не подана для розгляду до інших наукових журналів.
3. Гарантує, що в статті висвітлюються результати реально проведеного
дослідження та що в ній не порушуються права інших осіб.
4. Стаття не містить некоректних запозичень та плагіату (за наявності
цитат із робіт, які захищені авторськими правами, Автор повинен отримати
письмовий дозвіл від власників авторських прав та надати посилання на
запозичені джерела у своєму дослідженні).
5. Є відповідальним за дані та відомості, отримані хоча б на одному з
етапів наукового дослідження. На першому місці у списку авторів стоять особи,
які зробили вирішальний внесок у планування, організацію та проведення
дослідження.
6. Усвідомлює, що «Економіка розвитку» є журналом із відкритим
доступом. Розподіл прав на публікацію визначається положеннями BOAI
(Budapest Open Access Initiative) щодо відкритого доступу.
7. Погоджується на проведення незалежної експертизи наданих ним до
редакції матеріалів, яка проводиться відповідно до Положення про
рецензування наукових статей у журналі «Економіка розвитку».
8. Стаття не містить відомостей, заборонених до відкритого друку
відповідно до законодавства України.
9. Згоден отримати журнал «Економіка розвитку» через поштове
відділення «Нова пошта», вказати № відділення та оплатити поштові послуги.
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