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Загальна інформація про ORCID 

 

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) – відкритий, некомерційний 

проект, що використовується для створення та підтримки єдиного реєстру 

унікальних ідентифікаторів дослідників, прозорого способу представлення 

науково-дослідної діяльності та вільного доступу до цих ідентифікаторів. 

Основна мета створення ORCID – вирішення проблеми ідентифікації 

вчених з однаковими іменами та прізвищами.  

Обліковий запис ORCID включає в себе наступну інформацію: 

➢ ім'я вченого;  

➢ електронну адресу вченого; 

➢ назву організації; 

➢ інформацію про дослідницьку діяльність вченого. 

Переваги ORCID:  

➢ швидка і проста реєстрація;  

➢ вирішення проблеми ідентифікації дослідника;  

➢ можливість пов'язувати різні ідентифікатори автора (Author ID Scopus і 

ResearcherID Web of Science і т.ін.). 

 

Особливості ORCID 

 

ORCID-ідентифікатор:  

➢ спрощує та автоматизує процес ідентифікації авторів та забезпечує 

можливість однозначного зв’язку з їх публікаціями; 

➢ знімає проблему різних варіантів транслітерації прізвищ дослідників, 

відмінностей в національних стандартів бібліографічних описів;  

➢ надає унікальний ідентифікатор і забезпечує можливість ведення 

персонального облікового запису для відображення дослідницької діяльності. 

Можливості ORCID-ідентифікатору для різних категорій користувачів6 

АВТОРУ – використання персонального ORCID-ідентифікатора спрощує 

механізм узгодження відомостей про автора. Практично відпадає необхідність у 

зборі своїх публікацій, адже кожен солідний видавець надає відомості про 

статті, опубліковані в його журналах. 

РЕДАКЦІЇ – завжди можна зв'язатися з будь-яким автором і 

ідентифікувати всі його публікації.  

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ – відстежувати інформацію про своїх 

науково-педагогічних працівників та їхню науково-публікаційну активність, 

формувати звіти про наукову діяльність.  

ВИДАВНИЦТВУ – після публікації статті відомості про неї можливо 

відправити в базу ORCID. 

НАУКОВИМ СПІВТОВАРИСТВАМ – можливість адмініструвати 

членів своїх спільнот, учасників конференцій та інших наукових заходів.  
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ФОНДАМ – надає можливість побачити перелік публікацій певного 

автора та гранти, отримані ним раніше.  

БІБЛІОТЕКАМ – спрощується процес каталогізації за авторами.  

 

Структура ORCID-ідентифікатора 

 

ORCID ID – це URL. Тому він відображається як звичайна електронна 

адреса http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.  

ORCID ID являє собою номер з 16 цифр, узгоджений зі стандартом ISO 

27729:2012 «Міжнародний ідентифікатор стандартних найменувань (ISNI)». 

Крім цифр від 0 до 9 ідентифікатор може містити велику літеру X, що 

представляє число 10.  

Приклад ID-ідентифікаторів ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8656-0943  

ORCID ID рекомендовано використовувати у вигляді традиційного 

гіперпосилання http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx. Проте, на практиці часто 

використовують і його скорочену форму представлення: «ORCID: 0000-0003- 

0539-6836».  

 

Порядок реєстрації в ORCID 

 

Зайдіть на сайт ORCID: http://orcid.org/  

 
 

Оберіть зручну для Вас мову інтерфейсу. Панель вибору мови 

знаходиться у правому верхньому кутку екрану. Натисніть на вкладку 

«Реєстрація», яка розташована у верхній частині екрану. Потім виберіть 

вкладку «Для наукових працівників». Після того натисніть віртуальну клавішу 

«Зареєструватися і отримати ORCID ID» 

https://orcid.org/0000-0002-8656-0943
http://orcid.org/


6 

 

 
У реєстраційній формі заповніть відповідні поля: прізвище, електронна 

адреса, пароль. Також можливо зареєструватись через Google або Facеbook. 

 
У формі, що відкриється далі заповніть усі необхідні поля, погодьтесь 

(після ознайомлення) з умовами використання та продовжить процедуру. 
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Одразу після цього встановіть один з трьох рівнів приватності за 

замовчуванням для нових публікацій: загальнодоступний, обмежений або 

особистий. 

Вирішіть, чи хочете Ви отримувати повідомлення на електронну адресу 

про зміни у власному обліковому записі ORCID і/або про новини та події 

ORCID.  

Зазвичай після цього Ви одразу ж потрапите на сторінку свого облікового 

запису.  

Система може запросити Вас підтвердити чи спростувати приналежність 

до облікового запису ORCID з таким же ім’ям та прізвищем.  

Якщо Ви раніше реєстрували ORCID ID, то натисніть на відповідний 

запис. Якщо ж не реєструвались і ця інформація не про Вас – натискаєте на 

«None of these are me».  

Якщо Ви хочете видалити з реєстру власний дублетний обліковий запис 

ORCID – зв’яжіться зі службою підтримки – http://orcid.org/help/contact-us  

 
Після цього перевірте власну поштову скриньку – Ви отримаєте на вказану 

Вами при реєстрації електронну адресу листа від сервісної служби ORCID.  

Натиснувши на посилання для підтвердження реєстрації, Ви вперше 

потрапите на сторінку свого профілю у ORCID. Ваш номер ORCID ID у вигляді 

URL знаходиться у лівій верхній частині сторінки.  

 

Особливості роботи з авторським профілем в ORCID 

 

У верхній частині екрану виберіть «Налаштування облікового запису». Тут 

Ви можете змінювати параметри налаштування свого профілю. 

 
 

http://orcid.org/help/contact-us
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Додавання інформації в ORCID-профіль 

 

Натиснувши на вкладку «Мій запис ORCID» Ви можете додавати два 

види інформації до власного облікового запису:  

➢ персональні дані (Біографія, Освіта, Робота, Фінансування);  

➢ список публікацій (Роботи). 

Обов'язково коректно вказуйте в полі «Робота» назву закладу вищої 

освіти. 

Для однозначної ідентифікації Вас в науковому кіберпросторі вкажіть в 

ORCID-профілі усі можливі і відомі Вам варіанти транслітерації прізвища 

різними мовами, натиснувши на «олівець» у полі «Також відомий як». 

 
 

У полі «Веб-сайти» є можливість надати посилання на свій профіль в 

Google Scholar, LinkedIn, Mendelay etc., Researchgate та інші ресурси. 

 
Натисніть на «олівець» біля опції «Сайти та посилання» і перед Вами 

відкриється вікно. Натисніть на «+», щоб додати ще сайти. Заповніть необхідні 

поля, вкажіть назву сайту та його URL (посилання на нього). 
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Ідентифікатори можуть бути додані лише довіреними організаціями. 

Ідентифікатори особи — це інші ідентифікатори, які використовують системи 

для вашої ідентифікації, такі як ResearcherID або Scopus Author ID. 

Деякі ідентифікатори додаються при підключенні до систем за допомогою 

майстрів пошуку та посилань з Вашого особистого запису ORCID, 

 
Після цього визначте рівень конфіденційності відповідних ресурсів 

шляхом встановлення відповідних міток. Не забудьте після цього зберегти усі 

здійснені зміни. 

 
 

Як додавати публікації з інших база даних у свій ORCID-профіль 

 

Для того, щоб об’єднати свій обліковий запис ORCID з іншими базами 

даних необхідно:  
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➢ на сторінці з особистими даними обрати розділ «Роботи», перейти у 

підрозділ «Додати роботи»;  

 
➢ натисніть «Знайти і зв’язати». Після цього відкриється вікно для 

імпорту робіт з різних джерел та ресурсів. 
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Також можна додати посилання на публікації вручну. Для цього у рядку 

редагування списку праць Works вибираєм «Add manually» (Додати вручну). 

 
Якщо у Вас є профіль у Google Scholar, Ви можете експортувати список 

публікацій із свого профілю у файл BibTeX і прив’язати його до списку робіт у 

ORCID. Задля цього необхідно виконанти декілька кроків: 

➢ перейти за посилання https://scholar.google.com.ua/ та увійти у власний 

акаунт; 

 

https://scholar.google.com.ua/
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➢ з метою експорту усіх публікацій поблизу віконця «Назва» поставити 

відмітку або окремо виділите потрібні пудлікації для експорту; 

 
 

➢ після того, як статті обрані натиснути експортувати та обрати BibTeХ; 

 
➢ натиснути кнопку «Експортувати»; 

 
➢ повернутись у власний профідь ORCID; 

➢ натиснути прив’язати BibTeХ та обрати відповідний файл та натиснути 

«Відкрити»;  
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➢ обрати роботи, які бажаєте імпортувати та натиснути «Імпортувати». 

 

 
Після чого Ви зможете відредагувати запис про публікацію, заповнити 

поля інформацією, яку вважаєте необхідною., натиснувши на «олівець» біля 

відповідної публікації. 

 

Як додавати публікації зі Scopus в ORCID 

 

Якщо у Вас є публікації, які проіндексовані у базі Scopus, Вам 

автоматично присвоюється унікальний ідентифікаційний номер Author ID. 

Після того, як Ви натиснете віртуальну клавішу «Scopus Elsevіer»  
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відкриється наступне діалогове вікно.  

 
Обираєте із запропонованого списку саме свій профіль, проставляєте 

проти власного прізвища відповідну мітку, натискаєте «NEXT (почати)» і 

перевіряєте список своїх публікацій. 

 
Перевіряємо усю необхідну інформацію щодо наявності ваших публікацій  
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Додаємо свою актуальну електронну адресу і відсилаємо свої документи 

зі Scopus в ORCID. 

 
Електронну адресу потрібно вказувати ту саму, яку Ви вказували при 

реєстрації свого профілю в ORCID Після успішного завершення імпорту вже в 

ORCID-профілі потрібно перевірити якість імпортованого зі Scopus матеріалу. 

 
З метою додавання посилання на Scopus Author ID на власній сторінці 

ORCID доцільним є виконання наступних кроків: 

1. У пошуковій системі Scopus 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic ) знайти власну 

публікацію. 

 

http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=57222471192&partnerID=MN8TOARS
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
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2. Перейти на власну сторінку профілю автора у Scopus 

 
3. Перейти на вкладку «Прив’язати ORCID» та виконати усі 

необхідні кроки щодо додавання посилання на власну сторінку ORCID. 

Таким чином на Вашій спорінці ORCID з’явиться активне посилання на 

Ваш профіль у Scopus. 

 
 

Загальна інформація про ResearcherID  

 

ResearcherID – система ідентифікації авторів, створена компанією 

Thomson Reuters для використання разом з базою наукової літератури Web of 

Science. Реєстрація в ResearcherID доступна всім з будь-яких комп'ютерів і не 

вимагає підписки на Web of Science або наявності публікацій, проіндексованих 

в цій базі. 

ResearcherID дозволяє:  

➢ створювати профіль вченого; 

➢ формувати список власних публікацій;  

➢ здійснювати пошук вчених або груп авторів за дослідженнями, які 

для Вас цікаві; 

➢ створювати запрошення до співпраці;  
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➢ переглядати бібліометричні метрики;  

➢ асоціювати свій профіль з ORCID 

 

Порядок реєстрації в ResearcherID 

 

Розпочати процедуру реєстрації в ResearcherID можна за посиланням 

https://www.researcherid.com/SelfRegistration.action  

 
Натискаємо «Я хочу зареєструватись» 

 
Початковий етап реєстрації передбачає заповнення таких полів: First 

Name (Ім’я) Last Name (Прізвище) E-mail (електронна пошта) тощо. Але 

https://www.researcherid.com/SelfRegistration.action
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найбільш простий спосіб зареєструватись – це увійти через Facebook. ORCID, 

Google. 

У правову верхньому куточку Ви побачити Ваш особистий ResearcherID у 

базі Web of Science. 

 
Зареєструвавшись у Publons Ви отримаєте можливість налаштувати 

сповіщення, власну панель, додати публікації з ORCID. 

  
У правову верхньому куточку Ви побачити Ваш особистий ResearcherID у 

базі Web of Science. 

Задля того. Що доєднати до профілю у Publons Ваші особисті публікації з 

ORCID необхідно перейти у «Налаштування» «Дозволи» 
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Далі знаходимо «Налаштування ORCID» 

 
 

 
Виконуємо всі необхідні дії щодо підключення та синхронізації та додаєсо 

з ORCID усі особисті публікації. Доцільно вказати, що у Publons  є велика 

кількість автоматичних підказок, які полегшують можливість роботи з 

акаунтом. Ви отримуєте у Publons  посилання на Ваш ORCID 

 
У той же час на Вашій сторінці ORCID з’явиться автоматичне активне 

посилання на Вашу сторінку у Publons та ResearcherID у базі Web of Science. 

 
 

 


