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Open Researcher and Contributor ID (ORCID) 

відкритий, некомерційний проект для створення та підтримки 

реєстру унікальних ідентифікаторів дослідників, прозорого 

способу представлення науково-дослідної діяльності та 

вільного доступу до цих ідентифікаторів.  

Основна мета створення ORCID вирішити проблему 

ідентифікації вчених з однаковими іменами та прізвищами. 

Обліковий запис ORCID включає в себе інформацію 

про ім'я вченого, його електронну адресу, назву організації та 

інформацію про його дослідницьку діяльність. 

Переваги ORCID: 

 швидка реєстрація; 

 вирішується проблема ідентифікації дослідника; 

 допомагає моніторити наукову активність; 

 ORCID одна з небагатьох систем, що дозволяє 

пов'язати різні унікальні ідентифікатори автора.  

До ORCID можна прив'язати Author ID Scopus і Researcher ID 

Web of Science та ін. 

Що таке ID ORCID і чи потрібний він автору 

наукового журналу? 

Часто при пошуку статей автора зі сходу (Японія, 

Китай, Корея, і т.д.) виникає неоднозначна ситуація, тому що 

там дуже поширені прізвища, що складаються з двох-трьох 



букв. У нас також поширені прізвища типу «Шевченко», 

«Коваленко», «Іваненко». 

Сьогодні багато вчених працюють в вищих навчальних 

закладах. Одним з основних джерел фінансування їх 

досліджень є гранти. Ні для кого не секрет, що одним з 

документів при подачі проекту на отримання гранту є перелік 

публікацій авторів проекту та грантів, отриманих раніше. 

Якщо прізвище дуже поширене, то перевірка поданих 

публікацій перетворюється в проблему і при цьому виникає 

безліч неоднозначностей. На даний момент виходом з цієї 

ситуації є ORCID (вимовляється "оркід"). 

Для чого необхідний ID ORCID: 

• замінюються літери (написання прізвища та імені) на 

цифри. Відразу знімаються всі питання, пов'язані з 

написанням прізвищ на слух, написанням на різних мовах 

і т.д.; 

• спрощується і автоматизується процес ідентифікації 

автора та зв'язку з його статтями. 

Кому потрібний ID ORCID: 

- АВТОРУ. Вказівка свого ID ORCID спрощує узгодження 

відомостей про автора. Немає необхідності збирати перелік 

своїх публікацій. Кожен видавець відправляє відомості про 

статтях, опублікованих в його журналах. 



Ви можете зареєструватися в ORCID перейшовши 

запосиланням https://orcid.org/my-orcid 

 

 

Натисніть на вкладку «Реєстрація», яка розташована 

у верхній частині екрану, потім виберіть вкладку «Для 

наукових працівників». У реєстраційній формі заповніть 

відповідні поля: ім'я, прізвище, електронна адреса, пароль. 



 



Погодьтесь з умовами використання і натисніть кнопку 

Зареєструватися. 

 

 

 

Зайдіть на свою електронну адресу і натисніть 

підтвердити адресу електронної пошти. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС 

Після успішного проходження процедури реєстрації Вам 
безкоштовно буде присвоєно 16-значний ідентифікатор. Він 
відображатиметься у лівій панелі Вашого облікового запису. 
Це і є Ваш ORCID ID у вигляді URL (наприклад id 
orcid.org/0000-0002-7597-5617) 


