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Вступ 
 
Проблема точної ідентифікації автора наукової роботи не є новою у світі. 
Щодня свій науковий доробок публікують у різноманітних наукових 
виданнях десятки науковців з однаковими прізвищами у різних країнах. 
Ось, наприклад, топ-10 найпоширеніших українських прізвищ: 
Шевченко, Мельник, Коваленко, Бондаренко, Ткаченко, Кравченко, 
Ковальчук, Коваль, Шевчук, Савченко. До того ж, у міжнародних 
журналах наші автори іноді публікуються під різними варіантами свого 
прізвища (наприклад, Oliynyk, Oliinyk, Oliynik).  
 
Через це при підрахунку цитувань робіт вчених міжнародними 
наукометричними базами виникає чимало плутанини та помилок.  
 Для вирішення цієї проблеми було створено проект Open Researcher and 
Contributer ID, або ORCID.  
 
 ORCID – це відкритий, некомерційний проект для створення і підтримки 
реєстру унікальних ідентифікаторів дослідників, прозорого способу 
ув'язки науково-дослідної діяльності та доступу до цих ідентифікаторів.  
 
ORCID унікальний завдяки своїй незалежності від наукових дисциплін і 
національних кордонів, а також взаємодії з іншими системами 

ідентифікації.  

 
Основною метою введення системи ORCID є можливість ідентифікації 
наукових робіт, написаних різними вченими з однаковими іменами та 
прізвищами. Ідентифікатор представляє собою 16 -значне число, 

унікальне для кожного автора.  

 

 
Обліковий запис ORCID включає в себе інформацію про ім'я вченого, 
його електронну адресу, назву організації та його дослідницької 
діяльності. ORCID враховує необхідність контролю за поширенням цих 

http://orcid.org/
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http://orcid.org/
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даних і надає відповідні інструменти для управління рівнем приватності 

даних.   
 
Структура ідентифікатора ORCID:  
ORCID ID являє собою номер з 16 цифр, узгоджений із стандартом ISO 
(ISO 27729). Крім цифр від 0 до 9 ідентифікатор може містити велику 
літеру X, що представляє число 10. 
 
 ORCID ID відображається як адреса виду  
http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx. 
 
 Сьогодні членами ORCID є близько 300 організаций, у тому числі чимало 
авторитетних университетів та наукових видавництв. 
 
Введення ідентифікатора спрощує процедуру заповнення всіляких форм 
при публікації статті. Надсилаючи статтю в журнал, можна просто ввести 
свій ORCID, і система сама визначить Ваше ім'я і необхідні їй особисті 
дані. Зареєструватися і отримати свій унікальний ID можна безкоштовно 
на сайті https://orcid.org/register. 
  

http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
http://orcid.org/
http://orcid.org/
https://orcid.org/register
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1. Загальна інформація про 

ORCID та ResearcherID 
 

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; 
  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. 

 
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; 
  переглядати бібліометричні метрики; 
  асоціювати свій профіль з ORCID. 

 
Якщо Ви ще не маєте записів в ORCID та Researcher ID краще починати 

з реєстрації в ORCID. 
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1.1. Переваги ORCID 
 
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. 
- РЕДАКЦІЇ. Завжди можна зв'язатися з автором і побачити всі його 
публікації. 
- УНІВЕРСИТЕТУ. Відстежувати інформацію про своїх співробітників, 
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 своїх конференцій. 
- ФОНДАМ. Завжди можна побачити перелік публікацій певного автора і 
гранти, отримані ним раніше. 
- БІБЛІОТЕКАМ. Спрощується процес каталогізації по авторам. 
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Незалежно від області досліджень і місця роботи, для Вашої репутації і 
кар'єри важливо, щоб наукові організації, дослідницькі фонди, видавці, 
наукові товариства та асоціації, Ваші колеги та інші зацікавлені вчені 
могли швидко і однозначно виявити Ваші, і тільки Ваші, роботи серед 
безлічі інших.  
 
ORCID допомагає Вам просто і надійно зв'язати особисті дані з Вашими 
напрацюваннями. 
 
Ви можете підтримувати в одному місці всю ключову інформацію про 
себе. При цьому Ви контролюєте власні налаштування приватності, в 
тому числі, самі визначаєте, яка інформація буде доступна широкому 
загалу, а яка буде доступна тільки Вашим довіреним партнерам, список 
яких Ви також визначаєте для себе самі. 
 
ORCID має сумісність з численними науково-інформаційними системами 
різних установ і дозволяє налаштувати у своєму записі підтримку інших 
систем ідентифікації. 
 
Зверніть увагу, у вченого повинен бути ОДИН унікальний номер ORCID. 
 

1.2. Структура ідентифікатора ORCID 
 
ORCID ID - це URL, тому відображається як 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. 
 
Приклади ідентифікаторів ORCID: 
http://orcid.org/0000-0002-1825-0097  
http://orcid.org/0000-0001-5109-3700  
http://orcid.org/0000-0002-1694-233X  
 
ORCID ID рекомендовано використовувати у вигляді гіперпосилання 
http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx, але використовують і скорочену 
форму: «ORCID: 0000-0002-4510-0385». 

http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
http://orcid.org/0000-0002-1825-0097
http://orcid.org/0000-0001-5109-3700
http://orcid.org/0000-0002-1694-233X
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 1.3. Де вказувати ORCID ID ? 
 
1. Додавайте ORCID ID до своїх документів, листів, заявок. 
 
2. Приклад використання ORCID у статті: 
http://oaji.net/articles/2014/1032-1418124923.pdf 
 
3. Приклад використання у профілі Google Академія (Google Scholar): 
https://scholar.google.com/citations?user=5uiQM3wAAAAJ&hl=uk 
 
 

1.4. Приватність дослідника 
 
Приватність дослідника - це фундаментальний принцип ORCID. 
"Дослідники контролюють налаштування приватності своїх даних у 
ORCID". 
 
 
Існує три рівні приватності:  
 
Загальнодоступний  
Інформація, зазначена як Public, доступна для перегляду будь-якому 
користувачеві сайту ORCID.org, а також усім, хто використовує 
загальнодоступне програмне забезпечення ORCID.  
 
Обмежений 
Інформація, зазначена як Limited, доступна для перегляду так званим 
Trusted Parties (надійним сторонам), які Ви авторизуватися. Ви можете 
змінювати дозволи для Trusted Parties в налаштуваннях свого аккаунта. 
 
Особистий 
Інформація, зазначена як Private, доступна для перегляду тільки Вам. 
Докладніше про налаштування приватності на сайті ORCID. 
 
 
 
 
 
 

http://oaji.net/articles/2014/1032-1418124923.pdf
https://scholar.google.com/citations?user=5uiQM3wAAAAJ&hl=uk
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1.5. Акаунт ORCID та його користувачі 
 
На даний момент базою ORCID для ідентифікації авторів користуються 
наступні організації, видавництва та фонди:  
 
CrossRef,  
Elsevier,  
IEEE,  
ImpactStory,  
Springer,  
Thomson Reuters,  
Wiley, та ін.  
 
Повний список учасників можна побачити тут - 
http://orcid.org/about/community/members . 
 
 
Система ORCID підтримує кілька мов, тому має перспективи для 
розширення міжнародної видимості дослідників і авторів. Сумісність 
ORCID з відкритими сховищами електронних бібліотек і платформ, таких 
як CrossRef, PubMed Central, ScienceCentral, KoreaMed Synapse, 
ResearcherID, Scopus, дає можливість для швидкої і прозорої передачі 
наукової інформації на глобальному рівні. Наприклад, CrossRef імпортує 
інформацію з бази даних ORCID, тому завдяки DOI пошук джерел став 
легшим. 
 

1.6. Інформація про автора, що зберігається в 
акаунті ORCID 
 

 написання прізвища та імені та всіх можливих варіантів написань; 
 назва організації, де працює автор; 
 перелік статей автора; 
 перелік грантів, отриманих автором, або в яких він брав участь.  

http://orcid.org/about/community/members
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2. Реєстрація в системі ОRCID 

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

  
 

 

 
Виберіть 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». 
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2.1. Якщо Ви зареєстровані раніше 
 
 

 
 

Уведіть адресу електронної пошти, яку ви вказували при 
реєстрації. 

Якщо ви не пам’ятаєте пароль, зверніться за допомогою і 
вам буде надіслано листа. 
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Перейдіть за посиланням і наведіть новий пароль 
 

Після цього ви зможете отримати доступ до свого запису у 
ORCID. 
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2.2. Якщо Ви ще не зареєстровані 
 
У реєстраційній формі заповніть відповідні поля: прізвище, 

електронна адреса, пароль. 
Ім’я та прізвище наводять латиницею. 
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Заповніть поля 
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Погодьтесь з умовами використання і зареєструйтесь. 
 

 

Відразу встановіть один з трьох рівнів приватності за 
замовчуванням для нових публікацій: 

 загальнодоступний,  
 обмежений 
 особистий. 

Вирішіть, чи хочете отримувати повідомлення на електронну адресу про 
зміни у власному обліковому записі ORCID і/або про новини та події 
ORCID. 
 

Як правило, Ви відразу ж потрапите на сторінку свого 
облікового запису.  
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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  
 
 

 

 
  

http://orcid.org/help/contact-us
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2.3. Робота з авторським профілем 
 
У верхній частині екрану виберіть  
Налаштування облікового запису. 
 
Тут Ви можете змінювати налаштування свого профілю. 
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                                              Ваш номер ORCID 
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2.4. Додавання інформації 
 

Натиснувши на вкладку Мій запис ORCID ,Ви можете 
додавати два види інформації 

до власного облікового запису: 
 
1. Персональні дані 
2. Список публікацій. 
 
 

 
 

Обов'язково коректно вказуйте назву університету: 

Berdyansk State Pedagogical University 
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У полі Websites дайте посилання на свій профіль в  

 Google Scholar,  

 LinkedIn,  

 Mendelay etc., 

 Researchgate та ін. 

 
 

Натисніть на олівець, перед Вами відкриється вікно. 

Натисніть на «+», щоб додати ще сайти. 
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Додати ще сайти                                        Зберегти зміни!!!!!! 
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Освіта і місце роботи 
 

Розділи Освіта та Робота можуть містити інформацію установи та 
організації, в яких ви працювали або навчалися 
 
Щоб ввести дані про освіту, в обліковому записі натисніть кнопку 
Add education 
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У спливаючому вікні введіть назву навчального закладу, де ви 
навчалися.  
 

 
 
Система автоматично запропонує вам можливі варіанти. Якщо 
потрібного закладу не знайдеться, то інформацію доведеться ввести 
вручну.  

 
Рекомендовано обрати найвищій рівень організації. 
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Поля в Education: 
 Institution – навчальний заклад, де ви навчалися (обов’язкове); 

 City – місце, у якому знаходиться ваш навчальний заклад 
(обов’язкове); 

 State/region – область/регіон у якому знаходиться ваш 

навчальний заклад 

 Country – країна, у якій знаходиться ваш навчальний заклад 
(обов’язкове); 

 Department – факультет, на якому ви навчалися; 

 Degree/title – спеціальність, вчене звання, яке ви отримали;   

 Start date/End date – дата початку і закінчення навчання.  

 
Приватність: 
Поряд з більшістю полів в обліковому записі ви побачите селектор 
конфіденційності, що дозволяє встановити, хто може бачити введену 
інформацію: 
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3. Як додавати публікації з інших 

баз даних 
Щоб з’єднати свій обліковий запис ORCID з іншими базами 

даних: 

 На сторінці з особистими даними виберіть розділ Роботи 
 Натисніть Знайти і зв’язати . Після цього відкриється вікно 

Імпорт робіт. 
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3.1. Як додати публікації з Scopus 
 
Якщо у Вас є публікації, які проіндексовані у базі Scopus, Вам 

автоматично присвоюється унікальний ідентифікаційний номер  

Author ID. 

 

Натискаємо на Scopus to ORCID 

 

 

 
 

 
Відкриється вікно 
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Натискаємо Start 
 

Вибираємо написання Вашого імені, прізвища та ініціалів у Вашому 
профілі: 
 
 
 

 
 

 
Натискаємо Next 

 
Перевіряємо публікації: 
 

 
 
 



27 
 

 
На «випадково запозичених» публікаціях ставимо хрестик, знову 
натискаємо Next 
 

 
 
У вказане поле додаємо свою електронну адресу 
Відсилаємо документи зі Scopus в ORCID. 
 

Виконано. Перевіряємо: 
 

 
 
Імпорт успішний. Саме зараз варто перевірити і виправити помилки, які 
могли бути в Scopus. 



28 
 

3.2. Як додати публікації у свій профіль ORCID із 
Google Scholar 

 

1. 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. 

 
 
BibTeX є незалежним від платформи ORCID, простим текстовим 
форматом, використовується для бібліографічних посилань. 
 
Для зберігання відомостей про бібліографічну одиницю BibTeX 
використовує файли формату (.bib) 
 
Файли цього формату мають вигляд текстових документів і їх можна 
редагувати будь-яким текстовим редактором. 
 

Порядок дій:  
1. Відвідайте http://scholar.google.com і натисніть «Мої Цитати» у 
верхній частині сторінки. Увійдіть у свій аккаунт. 
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2. Виберіть статті для експорту, встановивши позначку 
поруч із кожною статтею. 
 
Щоб вибрати усі статті зі списку, встановіть прапорець у верхній частині 
списку. 

 
 

3. Після того, як Ви вибрали статті, які Ви хотіли б 
експортувати, натисніть кнопку «Експорт», а потім виберіть 
BibTeX. 
 

 
 

4. Натисніть кнопку «Зберегти», щоб зберегти файл на 
вашому комп'ютері. 
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5. Поверніться у свій профіль ORCID 
6. Натисніть «Прив'язати BibTeX» 
 

 
 

7. Виберіть збережений BibTeX (.bib) файл зі свого 
комп'ютера 
 

 
citations -1.txt 

і натисніть «Відкрити». 
 

8. Публікації з файлу будуть відображатися в списку 
Save (зберегти)/ Delete (видалити) – іконки поруч з ними.  
 

 
 

 

                                                  Зберегти 
 
                                                 Видалити 
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ВАЖЛИВО!!!!!! 
 

Ваш імпорт не буде повним, поки Ви не 
збережете кожну з публікацій, яку хочете 

додати в свій ORCID (Роботи) 
 
 

 
 9. Після чого Ви зможете відредагувати запис про 
публікацію, заповнити поля інформацією, яку вважаєте 
необхідною. 
 

 
 
 

 
 
 

 



32 
 

 
 

 
 

Не забудьте зберегти зміни!!!!!!!!! 
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3.3. Як додати роботи у свій профіль ORCID 
вручну 

Щоб додати роботу вручну необхідно у особистому профілі 
натиснути на кнопку «Зв'язати вручну» 

 
ЗАПОВНІТЬ ПОЛЯ  

 
Після чого необхідно заповнити анкету та натиснути 

«Додати до списку». 



34 
 

4. Обмін інформацією з 
Researcher ID 
 
4.1. Реєстрація у ResearcherID 
 
Отримати ResearcherID можна за посиланням 
https://www.researcherid.com/SelfRegistration.action  
 

ЗАПОВНІТЬ ПОЛЯ 
 

 
 
Поля для заповнення: 
 First Name (Ім’я) 
 Last Name (Прізвище) 
 E-mail 
 How did you hear about us (Яким чином Ви дізналися 

про нас) 
Після заповнення цих полів висилається запрошення на 
вказаний e-mail з посиланням на реєстраційну форму 
 
 
 
 

https://www.researcherid.com/SelfRegistration.action
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ОСНОВНА РЕЄСТРАЦІЯ В СИСТЕМІ 
(заповніть поля) 

 
На наступному кроці необхідно прийняти умови Угоди 
натисканням кнопки «Accept» 

 
Вітаємо, Ви зареєстровані в ResearcherID 
Після реєстрації буде вказано унікальний ResearcherID. 
Зберігаємо Ваш номер ResearcherID та Переходимо в свій 
профіль. 
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4.1.  Поля для заповнення: 
 

 First / Given Name (Ім’я) 
 Last / Family Name (Прізвище) 
 Middle Initials (Середні ініціали) 
 E-mail Address (E-mail) 
 Institution (Організація) 
 Sub-organization /Department (Підрозділ) 
 Address Line 1 (Адреса 1) 
 Address Line 2 (Адреса 2) 
 City (Місто) 
 County / State / Province (область / штат / провінція) 
 Zip / Postal Code (Поштовий індекс) 
 Country / Territory (Країна) 
 Password (Пароль) 
 Retype Password (Повторне введення паролю) 
 Security Question (Секретне питання) 
 Security Answer (Секретна відповідь) 
 Verification Number (Верифікаційний номер). Це будь-які 4 числа. 

Ці дані необхідні для можливого відновлення інформації у разі 
втрати паролю. 

 Select a Role. Вкажіть посаду, вибравши із запропонованих 
варіантів: студент (Student), професорсько-викладацький склад 
(Faculty), адміністратор (Administrator), бібліотекар (Librarian), 
науковий співробітник (Researcher), хто займається викладацькою 
діяльністю (Academic), або не займається (Non-Academic), 
здобувач (Postdoctoral Fellow), випускник (Graduate Student), 
учень (Undergraduate Student), інші (Other). 

  Other Names Used by You (Інші імена, які Ви використовуєте) 
 Send me information about new features on ResearcherID.com 

(Висилати мені інформацію про нові можливості на 
ResearcherID.com) 

 Send me information about products and services related to 
ResearcherID.com (Вислати мені інформацію про продукти і 
сервіси, що відносяться до ResearcherID.com) 
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5. Ваш профіль у ResearcherID 
 

 
 

Домашня сторінка Researcher ID 
 

Зліва представлені функції: 
 

 My Research Profile (Мій дослідний профіль) 
 Manage My Profile (Керування профілем) 
 Proxy Institution (Надання довіреності) 
 Refer a Colleague (Пропозиція до співпраці) 
 Create a Badge (Створення дослідного логотипу) 
 Logout (Вихід) 

 

У правому верхньому куті представлений ряд функцій: 
представлена навігаційна панель: 

 
  Home (Домашня сторінка) 
 Refer a colleague (Пропозиція до співпраці) 
 Logout (Вихід) 
  Search (Пошук) 
 Interactive Map (Інтерактивна карта) 
 EndNote (Посилання на EndNote). 

 

Створення списку публікацій My Research Profile  
(Мій дослідний профіль) містить інформацію про профілі 
дослідника і дозволяє створити список власних публікацій 
додаванням інформації з ORCID. 
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Додайте інформацію з ORCID 
 

 
 
 

Обмін інформацією з ORCID 
 
Дозвольте доступ до вашого запису у ORCID  
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Дозвольте доступ до вашого запису у ORCID  
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І повертаємося у свій профіль ResearcherID 
 

Ваші публікації представлені у профілі 
 

 


