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Впровадження  інформаційних  технологій  відкривають  перед

сучасними  вченими  більші  можливості  популяризувати  свої  наукові

здобутки  через  авторські  профілі.  Враховуючи  інтеграцію  у  світовий

науковий  профіль  для  вирішення  проблеми  ідентифікації  вчених  з

однаковими  іменами  і  прізвищами  існують  унікальні  ідентифікатори

авторів-науковців (unique  author  identifier),  які  вирішують  проблему

вірного  розпізнавання  документів  конкретного  автора.  Ідентифікатори

полегшують роботу авторів, бібліотекарів, видавців, керівників установ чи

грантодавців.  Ця  публікація  інформаційно-інструктивного  змісту  й  не

містить  авторських  досліджень.  Її  мета  залучити  молодих  учених,

дослідників, викладачів до процесу глобалізації наукового простору. 

Наразі  в  нашій  країні  набуває  актуальності  використання

міжнародного  та  мультидисциплінарного  реєстратора  ORCID  (Open

Researcher  and Contributor  ID) – це система, що дозволяє пов'язати різні

унікальні  ідентифікатори  автора.  ORCID  це  номер  з  16  цифр  згідно

стандарту  ISO  (ISO 27729).  Крім  цифр  від  0  до  9  ідентифікатор  може

містити X (Х = 10). 

Для полегшеного пошуку ORCID рекомендовано використовувати у

вигляді  гіперпосилання:  http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx,  але  інколи

використовують і скорочену форму: «ORCID: 0000-0002-4510-0385».

Реєстрація в ORCID безкоштовна, потрібно лише прийняти політику

конфіденційності  та  умови використання  ідентифікаційного номеру,  для

цього  необхідно  перейти  за  посиланням  https://orcid.org/register та

заповніть реєстраційну форму.

https://orcid.org/register
http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx


 

У реєстраційній формі заповніть ім’я,  прізвище, електронну адресу,

пароль та встановіть бажаний режим привабності ваших нових публікацій:

загальнодоступний,  обмежений  або  особистий.  Погодьтесь  з  умовами

користування та натисніть кнопку «Register». 

Система направить на вашу електронну адресу лист-повідомлення для

підтвердження реєстрації. Якщо схоже ім’я вже існує в системі і ви раніше

реєструвались  –  оберіть  запропонований  профіль,  якщо  ви  вперше

реєструєтесь натисніть – «None of these are me». Після успішної реєстрації

вам буде присвоєно 16-значний ідентифікатор. 



У  створений  профіль  можна  додавати  персональну  інформації  та

список  публікацій.  Оновити  персональні  данні  можна  натиснувши  на

кнопку «Update». 

Додавати публікації до свого профілю можна вручну та автоматично.

Для того, щоб додати публікацію самостійно натисніть кнопку «Add Work

Manually» – з’явиться форма з відповідним переліком полів для заповнення. 

Для  збереження  натисніть  кнопку  «Add to list». Запис  буде

відображатися  на  головній  сторінці  вашого  облікового  запису  у  розділі

Works.

Для  автоматичного  імпортування  списку  публікацій  з  баз  даних

партнерів: ANDS National Collections Registry, CrossRef, DataCite Metadata

Store,  Europe  PubMed  Central,  ResearcherID,  Scopus  Author  ID  натисніть

кнопку «Import Works».



Отриманий  ідентифікаційний  номер  ORCID  можна  зв’язувати  із

іншими сайтами  Scopus Author  ID та  Researcher  ID дозволяють авторам

вказувати ORCID ID у своїх профілях, у полі Websites дайте посилання на

свій профіль в Google Scholar, LinkedIn, Mendelay тощо. 

Наступним етапом є додавання до вашого облікового запису даних

про установи та організації, у яких ви навчались або працювали. Заповніть

розділи Education, Employment за поданими формами. 

Синхронізувати  власні  документи  можна  у  хмарному  сервісі

FigShere.  Усі  розміщені  в  FigShare документи  безкоштовно  отримують

унікальний ідентифікатор DOI. Вказуйте ORCID при реєстрації автора в

системі Science Index, отримуйте метрику своїх досліджень за допомогою

інструменту ImpactStory, додавайте ORCID до своїх документів, заявок на

гранти, публікацій, на своїй веб-сторінці, при реєстрації у науко метричних

системах,  використовуйте  ORCID  у  проекті  «Наукова  періодика»  для

розрахунку індексів тощо. 
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