
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.

Незалежно від галузі досліджень та місця роботи, для Вашої репутації та 
кар’єри критично важливо, щоб наукові установи, дослідні фонди, видавці, 
наукові товариства і асоціації, Ваші колеги та інші зацікавлені вчені могли 
швидко та однозначно виявити Ваші, і лише Ваші, праці з-поміж праць інших 
учених. ORCID допомагає Вам просто та надійно зв’язати свої особисті дані з 
інформацією про Ваш внесок у науку, наприклад, про набори даних, статті, 
монографії, замітки у пресі, шаблони, експерименти, патенти чи робочі зошити.

ORCID передбачає, що Ви володієте записом з інформацією про свій доробок. 
Ви можете підтримувати у єдиному місці всю ключову інформацію про себе. 
При цьому Ви контролюєте власні налаштування приватності, в тому числі, самі 
визначаєте, яка інформація буде відображатись публічно, а яка буде доступна 
лише Вашим довіреним партнерам, перелік яких Ви також визначаєте самі.

ORCID має сумісність з численними науково-інформаційними системами різних 
установ. ORCID дозволяє Вам налаштувати у своєму записі підтримку інших 
систем ідентифікації (в тому числі, систем видавців та дослідних фондів) і 

вільно обмінюватись даними з цими системами.

Швидка і безкоштовна реєстрація доступна для всіх учених.

ЩО ТАКЕ 
ORCID — це реєстр унікальних ідентифікаторів 
учених, який підтримується зацікавленою спільнотою 
на засадах відкритості, неприбутковості, прозорості 
та мобільності.  ORCID підтримує для Вас постійний 
цифровий ідентифікатор, який розпізнає Вас серед 
інших наукових співробітників та забезпечує перехресні 
зв’язки між всіма об’єктами Вашої професійної 
активності.

Розпізнай себе

Як мені бути впевненим, що весь мій внесок буде 
помічений і принесе мені визнання? Чи є шлях, щоб 

витрачати менше часу на адміністративні завдання 

та звітування? Як я можу контролювати список 

моїх власних напрацювань?

ORCID допомагає відділити 
ваші праці від праць інших 

учених з однаковими 
чи схожими іменами і 

прізвищами. Без цього нам 
прийдеться продовжувати 
постійно вручну вичищати 
свої бібліографії. Ми маємо 

багато більш важливих 
речей, на які варто 
витрачати наш час.

Марк Грінберг, Професор слов’янських 

мов і літератур, Університет Канзасу, 

США

Добра ідея мати 
унікальний ідентифікатор, 

щоб відслідковувати 
роботу ученого, його чи 

її праці протягом усієї 
кар’єри. Я вірю, що ORCID 
стане загальноприйнятим.

Антоніо Невес, Професор Федерального 

університету ABC (UFABC), Бразилія
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