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АВТОРСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ 

Автор  . .............................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

(прізвище, ім'я, по батькові автора) 

статті . .................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... ,  

надісланої до редакційної колегії «Вісника Академії праці, соціальних відносин і туризму» (далі – «Вісник»), 

гарантує, що:  

 Автор згоден(на) на публікацію представленого рукопису після поправок, пов'язаних з експертною оцінкою і 

рецензуванням;  

 Автор згоден(на)  з публікацією повного тексту цієї роботи на веб-сторінці «Вісника» і в базах даних, доступних 

в Інтернеті;  

 Жодні результати інших дослідників не були використані в представленому рукописі без їх згоди, правильного 

цитування або визнання співпраці інших авторів;  

 Результати (або будь-яка частина з них), які використовуються в рукописі не були спрямовані для публікації в 

будь-який інший журнал, не опубліковані (або, якщо опубліковані, то ці роботи цитуються в рукописі);  

 Рукопис був написаний відповідно до правил публікації, прийнятих в організації, в якій працює автор;  

 У разі використання матеріалів, що впроваджувались коштом певних грантів, грантодавці проінформовані про 

представлені рукописи, вони згодні з публікацією;  

 Рукопис не містить відомостей, що становлять державну таємницю, в ній не використані службові або закриті 

матеріали; 

 Після публікації «Вісник» буде власником авторських прав на дану статтю; 

 Автор поінформований(на) про фінансові умови публікації рукопису та отримання примірника

«Вісника»; 

 Автор дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних» та згоден(на) з тим, що їх персональні дані, зазначені в цій декларації і продубльовані на першій 

сторінці тексту статті, будуть розміщені в друкованому варіанті журналу, на його веб-сторінці і в базах даних, 

доступних в Інтернеті. 

Автор згоден(на), що кореспонденція редакційної колегії «Вісника» буде надсилатися за адресою:  

 Прізвище, ім'я, по-батькові . .......................................................................................................... ................... 

 Поштова адреса. .................................................................................................................................................. 

 Адреса електронної пошти . .................................................... Номер телефону ............................... ........... 

Прізвище, ім’я, по-батькові 
автора повністю) 

Науковий 
ступінь 

Вчене 
звання 

Місце роботи та посада ПІДПИС 

Ознайомлений з правилами оформлення робіт, розміщеними в Положенні про конкурс на сторінці Академії за 
посиланням: http://www.socosvita.kiev.ua/node/2710.
Дата подання декларації_______________________________________      

Рукопис не буде опублікований без підписання цієї декларації. Ця декларація вважається поданою, якщо вона передана в формі 
письмового документа, підписаного автором, або у вигляді електронно-цифрової копії такого документа, спрямована по 

електронній пошті в редакційну колегію «Вісника» 

mailto:edit@socosvita.kiev.ua

