
Щоб розробити ефективну програму фінансування та успішну інвестиційну 
стратегію, яка гарантує, що інвестиції допоможуть виконанню Вашої місії, 
Ви маєте бути здатними оцінювати значущість своїх програм фінансування. 
Завдання у тому, щоб точно та надійно зв’язати дані про Ваші інвестиції з 
даними про науковий внесок та результати діяльності отримувачів Ваших 
грантів.

ORCID дозволяє дослідним фондам, як Ваш, точно та надійно зв’язувати 
дані про вчених, яких Ви фінансуєте, з даними про їх науковий внесок та 
результати, отримані завдяки Вашому фінансуванню. Якщо Ви комплексно 
застосуєте ідентифікацію ORCID у адмініструванні своїх бізнес-процесів, від 
етапу первинного подання заявки на грант, відслідковування етапів гранту 
і до етапу звіту отримувача про опубліковані результати та їх цитованість, 
у цьому разі наукова спільнота зможе краще розпізнати внесок у науку 
окремих особистостей (як учених, авторів, грантоотримувачів, винахідників) 
та Ваш вплив на результати їх діяльності.

 ORCID може покращити:
• Швидкість та точність процесу подання запиту на грант.
• Процеси менеджменту та звітності, в тому числі, процеси 

відслідковування ROI.
• Точність публічних даних про суб’єктів фінансування.
• Процеси обміну даними та сумісність зі стандартами збереження 

даних про статті та інші результати досліджень.
• Організаційний менеджмент інформації про наукову    

     активність отримувачів грантів.
• Інтероперабельність з іншими науково-        
 інформаційними системами.

ЩО ТАКЕ ORCID дозволяє Вам вести більш якісний 
облік отримувачів грантів та рецензентів, 
забезпечуючи реєстр унікальних, постійних 
ідентифікаторів учених, який підтримується 
зацікавленою спільнотою на засадах відкритості, 
неприбутковості, прозорості та мобільності.

Відслідковуйте свій 

Яку окупність інвестицій (ROI) нашого фінансування ми 

забезпечуємо для сфери науки? Чи не варто відслідковувати, 

що трапляється з грантами, які ми надаємо?

Забезпечення точності 
та прозорості зв’язку 

між отриманими 
науковими 

результатами 
і конкретним 

грантодавцем або 
грантом дуже важливе 
для нашого розуміння 

свого впливу на 
науковий процес.
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Відвідайте orcid.org, щоб дізнатися більше
Приєднайтеся до ORCID сьогодні та станьте частиною рішення.

ORCID — це 
незалежна, некомерційна 

організація, яка діє в інтересах усіх 
зацікавлених сторін і є унікальною 
в аспекті охоплення всіх галузей 
досліджень, наукових секторів, країн та 
регіонів. Можливість глобально зв’язати 
дослідження і вчених сприяє вдосконаленню 
науково-дослідного процесу, підвищує 
ефективність фінансування науки та наукового 
співробітництва. Щоб реалізувати це бачення,  
ORCID співпрацює з усіма суб’єктами наукового 
співтовариства.
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