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Авторська декларація

Автор (и) .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(Прізвище, ім'я, по батькові всіх авторів) статті ..........................................................................
....................................................................................................................................................,

(Назва)
надісланої в редакційну колегію журналу «Аспекти публічного управління» гарантують, що:
- Всі співавтори згодні на публікацію представленої рукописи після поправок, пов'язаних з 

експертною оцінкою і рецензування;
- Всі співавтори згодні з публікацією повного тексту цієї роботи на веб-сторінці журналу і в 

базах даних, доступних в Інтернеті;
- Ніякі результати інших дослідників не були використані в представленій 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 відповідні 
роботи цитуються в данному рукописі);

- Рукопис був написаний у відповідно до правил публікації, прийнятих в організації, в якій 
автори працюють;

- Грантодавці були проінформовані про представлені рукописи, вони згодні з їх публікацією;
- Рукопис не містить відомостей, що становлять державну таємницю, в ній не використані 

службові або закриті матеріали;
- Після публікації журнал «Аспекти публічного управління» буде власником авторських прав на 

дану статтю.
 
Всі автори згодні, що кореспонденція редакційної колегії журналу «Аспекти публічного 

управління» буде надсилатися за адресою:
Прізвище ім'я по батькові ............................................................................................................

(Для одного з авторів статті)
Поштовий адрес............................................................................................................................
Адреса електронної пошти ............................................... .........................
Номер телефону ................................................ .........................................

(Мобільний або стаціонарний для одного з авторів статті)

Автори згодні з тим, що їх персональні дані, зазначені в даній декларації і продубльовані на 
першій сторінці тексту рукописи їх статті, будуть розміщені в друкованому варіанті 

журналу, на веб-сторінці журналу і в базах даних, доступних в Інтернеті.
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Рукопис не буде опублікований без підписання даної декларації.
Ця декларація вважається поданою, якщо вона передана в формі письмового документа, 

підписаного всіма авторами, або у вигляді електронно-цифрової копії такого документа, 
спрямована по електронній пошті в редакційну колегію

журналу «Аспекти публічного управління»


