АВТОРСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ
1. Публікація і авторство*:
● повинні бути зазначені список цитованої літератури та фінансова підтримка (за наявності);
● не допускається плагіат, а також фальсифікація даних;
● забороняється друк однієї статті у більш як в одному виданні.
* Правила прийняття статей. Письмовий дозвіл від власника авторських прав є необхідним для публікації текстy, таблиць або рисунків,
що входили до складу раніше опублікованих робіт. Дозвіл має бути поданий разом із друкованою версією статті, опубліковані роботи, з
яких використано матеріали повинні бути включені у список цитованої літератури.
Авторські права. У разі прийняття статті до друку авторські права мають бути до редакції «Біологічних Студій», розташованої у
Львівському національному університеті імені Івана Франка. Забороняється публікувати прийняті до друку роботи у будь-якому іншому
виданні. Якщо частина прийнятої до друку роботи з’явилась або з’явиться в іншому виданні автори повинні обов’язково зазначити деталі включення цього матеріалу в коментарях, які слід додати до прийнятої до друку роботи. Подання статті одночасно у кілька видань
забороняється. Опубліковані статті можуть бути повторно надруковані тільки у разі одержання авторами письмового дозволу від редакційної ради «Біологічних Студій». У прийнятій до друку статті автори зобов’язані вказати назву спонсоруючої виконання роботи організації, подяку всім фінансовим спонсорам або іншим особам, які в брали участь у підготовці роботи до опублікування.
Конфлікт інтересів. Усі автори поданої до друку роботи мають обов’язково надати інформацію про існуючі або потенційні конфлікти
інтересів, що може вплинути на процес розгляду статті.
Наукова некоректність. Наукова некоректність (підробка експериментальних даних, фальсифікація результатів, плагіат) або неетичне представлення даних не допускаються, і будь-який виняток із наведених правил має бути зазначений авторами і поданий до редакції
разом із рукописом статті. Термін «наукова некоректність» включає в себе будь-які дії, в основі яких є цілеспрямоване маніпулювання
науковими записами, що правдиво не відображають одержані в експерименті результати, або некоректне трактування даних. У разі
виявлення членами редакційної ради будь-яких ознак наукової некоректності авторів чи рецензентів у випадку як опублікованих, так і
неопублікованих статей «Біологічні Студії» залишають за собою право звернутися до роботодавців авторів статті чи рецензентів
або до інших осіб для з’ясування причини ситуації, що склалася, або провести дізнання особисто. Члени редакційної ради зобов’язуються
докласти всіх можливих зусиль, щоб досягти прийнятного вирішення проблеми.

2. Обов’язки авторів*:
● автори зобов’язані брати активну участь у процесі рецензування;
● всі автори мають бути повноцінно задіяні у виконанні експериментальної роботи, за матеріалами якої подається стаття;
● у процесі подання статті необхідно подати декларацію щодо автентичності й реального існування експериментальних
даних, згідно з якими оформлена стаття;
● усі автори зобов’язані представити розширені відповіді на запитання рецензентів і внести відповідні виправлення у
текст рукопису.
*Відповідальність авторів:
• всі автори зобов’язані прочитати і вивчити Інструкції для авторів;
• автори зобов’язані надати інформацію щодо вкладу кожного з авторів у роботу над статтею;
• автори зобов’язані надати інформацію щодо фінансування роботи над матеріалами, покладеними в основу статті;
• автори зобов’язані надати інформацію щодо ймовірного конфлікту інтересів.

5. Правила для авторів:
● зазначення індивідуального вкладу кожного із авторів є обов’язковим;
● список авторів може бути перевірений з метою уникнення несправжнього авторства (дивитись PLoS: http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.1000023#s4);
● всі автори повинні підписати авторську декларацію і надіслати її разом зі статею;
● всі автори (а не лише останній) зобов’язані брати участь у процесі розгляду статті;
● порядок авторства має бути чітко зазначений;
● повинні бути зазначені усі подробиці етичної відповідності й наявності дозволів щодо досліджень, проведених на людях;
● якщо у роботі використовуються несертифіковані (подані до випробовування речовини) дані, вони повинні бути чітко
зазначені і їх використання аргументованим;
● має бути зазначена відповідність використання у експериментах тварин.
6. Дотримання принципів наукової етики в публікаціях*:
● моніторинг/перевірку етичних норм прийнятої до розгляду роботи буде проведено редакційною радою журналу;
● конфіденційність поданих робіт гарантується;
● компрометуючі інтелектуальні чи етичні норми мають бути враховані та не стосуватися фінансових інтересів;
● опублікування виправлень, роз’яснень, уточнень, вибачень допускається за необхідністю.
● повідомити журнал про випадки невідповідності у поведінці, що привела до опублікування матеріалів поданої до розгляду статті в іншому виданні.
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