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ВИЗНАЧЕННЯ АВТОРСТВА ТА ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ АВТОРІВ 
 

У практиці публікаційної активності часто надається значення порядку розміщення 
авторів у публікації. Іноді, визначення хто має бути зазначений як автор, і в якому порядку 
наводити авторів може бути проблематичними. Що багато дослідників забувають, так це те, 
що ВЖЕ існують міжнародні протоколи, які внормовують ці питання, це так звані Ванкуверські 
протоколи (Vancouver Protocols) 

Особи, які претендують на авторство, повинні відповідати ВСІМ ТРЬОМ  з наступних 
умов, відповідно до Ванкуверської декларації:  

1. Автор робить значний внесок у розвиток концепції або структури 
дослідження, та/або отримання даних, та/або інтерпретацію і аналіз даних;  
ТА 

2. Автор бере участь у підготовці проекту статті або критично переглядає її 
щодо важливого інтелектуального змісту;  
ТА 

3. Автор остаточно затверджує фінальну версію, яка подається, або  будь-
який варіант після доопрацювання.  

Пізніше було додано іще один критерій, який однак не всіма застосовується. 
4. Згода бути відповідальним за всі аспекти роботи, гарантувати, що всі питання 

пов’язані з точністю даних і чесністю були належним чином досліджені і вирішені.  
Кожен автор повинен брати участь у підготовці публікації, щоб взяти на себе публічну 

відповідальність за певну частину змісту статті.  Включення у автори особи, яка не внесла 
істотного внеску, так само, як і особи, що не внесла взагалі жодного внеску у публікацію, а 
також включення в автори осіб, які не погоджуються із роботою і її теперішньому стані 
вважається порушенням правил належного авторства публікацій.  

Технічний супровід, пошук фінансування для публікації, збирання даних, або 
загальний нагляд над дослідницькою групою, або просто статус співавтора самі по 
собі не є достатньою підставою для авторства, якщо три зазначені умови не 
виконуються.  

ПОРЯДОК НАВЕДЕННЯ АВТОРІВ МАЄ БУТИ СПІЛЬНИМ РІШЕННЯМ СПІВАВТОРІВ. 
Автори повинні бути готові пояснити порядок наведення авторів.  

Всі інші особи, які не відповідають критеріям авторства, мають (можуть) 
бути перераховані в секції: Acknowledgments. Це можуть бути особи, які поділилися своїм 
досвідом, або надали суто технічну допомогу, або загальну підтримку (включають пошук 
фінансування та матеріальну допомогу для дослідження).  

УВАГА: успіх вашої майбутньої кар’єри може залежати або, принаймні, значною мірою 
залежати від вашого місця в авторстві публікації (особливо для науковців на ранніх етапах 
кар’єри). В національних і міжнародних фондах, що фінансують дослідження, надається 
значна увага розміщенню автора у списку авторів. Порядок авторів, відповідно, враховується 
при отриманні грантів. Важко пояснити і обгрунтувати, що основна частина дослідження 
належить Вам, якщо Ви перебуваєте у другій трійці із шести авторів публікації, навіть якщо 
більша частина дослідження була здійснена Вами.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1570565/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1570565/
http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf

