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Загальна інформація про ORCID 

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) - відкритий, неко-
мерційний проект для створення та підтримки реєстру унікальних 
ідентифікаторів дослідників, прозорого способу представлення нау-
ково-дослідної діяльності та вільного доступу до цих ідентифікаторів.  

ORCID вирішує проблему неоднозначності імен авторів: 
− створює центральний реєстр унікальних ідентифікаторів для ко-

жного вченого і дослідника;  
− забезпечує механізм зв'язку між ORCID і іншими діючими інфор-

маційними ресурсами, в які інтегрований ID. 
Переваги ORCID: 
 швидка реєстрація;
 вирішується проблема ідентифікації дослідника;
 ORCID одна з небагатьох систем, що дозволяє пов'язати різні

унікальні ідентифікатори автора. 
Основна мета створення ORCID - вирішити проблему ідентифіка-

ції вчених з однаковими іменами та прізвищами. 
Обліковий запис ORCID включає в себе інформацію про ім'я вче-

ного, його електронну адресу, назву організації та інформацію про 
його дослідницьку діяльність. 

До ORCID можна прив'язати Author ID Scopus і Researcher ID Web 
of Science та ін. 

Ідентифікація дослідника в міжнародних бібліографічних системах 
є однією з найбільших проблем. Щоб Ваші публікації можливо було 
легко знайти, найкраще використовувати цифрові ідентифікатори. 

У цьому методичному посібнику йтиметься про роботу з ORCID. 

Алгоритм створення профілю науковця на платформах ORCID 

Різні мови статей та різні варіанти транслітерації призводять  то 
створення двох, трьох і більше варіантів написання імені автора що 
стає причиною втрати у цитуваннях та інших наукометричних показ-
никах ефективності науковця. 

Вирішенням цієї проблеми є інтеграція ідентифікатору ORCID 
(Open Researcher and Contributor ID) із програмним забезпеченням 
DSpase. 

Цифровий ідентифікатор науковця дозволяє: 
 легко встановити, хто є автором конкретного документу;
 точно виміряти цитованість робіт окремих дослідників;
 полегшує процес оцінки продуктивності та впливовості конкре-

тного автора; 

4 



 спрощує обробку та зберігання даних в одному місці;
 покращує видимість публікацій автора у глобальній мережі.
Використання ORCID для введення імен автора у поля метаданих 

дозволяє об’єднати статті автора різними мовами, убезпечує від 
різних варіантів транслітерації, знижує вірогідність помилок та неточ-
ностей. 

Для цього потрібно зареєструйтесь в єдиному міжнародному ре-
єстрі вчених ORCID (Open Researcher and Contributor ID) 
[https://orcid.org/register] та отримайте цифровий ідентифікатор. 

Якщо ви не зареєстровані на сайті orcid.org, то спочатку виконай-
те дії з http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/12489 

Напишіть електронний лист до адміністратора IRChNUT 
[Library92@ukr.net] та надайте дані про: - спільноту, в якій плануєте 
розміщувати матеріали (Вашу кафедру); - свій ORCID-ID. 

1. Перейти на сайт https://orcid.org/
2. Натиснути кнопку “SIGN IN”

3. Ввести логін (Email) та пароль.
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4. Натиснути на олівець розташований біля ім’я.

5. В поле «Имя» «First Name» внести ініціали ім’я і по-батькові
українською мовою через пробіл, тобто В. В., А. М., Е. Е., без пробі-
лів перед та після, з точками після літер. 

В поле «Фамилия» «Last Name» внести прізвище українською 
мовою. 

В поле «Имя учетной записи» «Published Name» внести (або 
залишити без змін) ім’я та прізвище в довільній формі. 
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6. Натиснути на олівець біля напису «Также известен как»
«Also known as». 

7. В відкритому вікні внести всі можливі варіанти імен, включа-
ючи дівочі прізвища. Використовуючи для кожного варіанту імені 
окреме поле. 

7 



8. Надіслати на адресу irdspacemail@gmail.com свій ідентифі-
катор. 

9. Після отримання відповіді в форматі:
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/12000 
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/12001 
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/12002 
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/12003 
і т.д. список ваших робіт, що наразі наявні в репозитарії, пере-

вірити цей список, якщо в ньому відсутні ваші статті, які не входили 
до збірників ЧНТУ, надіслати ці статті на адресу Library92@ukr.net. 

10. Повернутися на сайт https://orcid.org/
Якщо роботи з отриманого списку відсутні в розділі Works, до-

дати їх. 
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Обов’язково вказуючи URL «посилання» на репозитарій. 

Якщо посилання нема в описі статті, натиснути на олівець. 

Або якщо опис роботи був заповнений вами раніше, вказати 
посилання URL на статтю в репозитарії. 
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В кінцевому результаті URL повинно виглядати так. 
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