
Наукові установи шукають різноманітних засобів для точної та легкої 
ідентифікації суб’єктів наукової діяльності, щоб зв’язати дані про своїх 
співробітників, аспірантів та учених з вичерпними списками об’єктів їх 
професійної діяльності. Навіть якщо у Ваших інформаційних системах 
впроваджені локальні схеми ідентифікації співробітників, ці рішення 
потребують постійних (і часто ручних) оновлень, особливо в аспекті того, 
що учені часто змінюють місця роботи у різних організаціях і в межах різних 
підрозділів однієї установи.

ORCID дозволяє Вам надійно та однозначно зв’язати інформацію про своїх 
співробітників з повними, точними та актуальними даними про їх науковий 
доробок. Інтегруючи ідентифікацію ORCID у науково-інформаційні системи, 
Ви допомагаєте науковій спільноті краще розпізнати унікальний внесок у 
науку окремих осіб як учених, авторів, отримувачів грантів, винахідників та 
Ваших співробітників.

 ORCID може покращити:
•  Організаційний менеджмент інформації про наукову діяльність
   співробітників
•  Процеси відслідковування та оцінки наукової діяльності.

•  Інтероперабельність з іншими науково-інформаційними системами  
  своєї установи та інших установ.

 •  Точність публічних даних про Ваших співробітників.
  Процеси обміну даними та сумісність зі стандартами  

    збереження даних про статті та інші результати 
досліджень.

ЩО ТАКЕ ORCID дозволяє вести більш якісний облік 
результатів діяльності Ваших наукових співробітників, 
забезпечуючи реєстр унікальних, постійних 
ідентифікаторів учених, який підтримується 
зацікавленою спільнотою на засадах відкритості, 
неприбутковості, прозорості та мобільності.

Зв’яжіть своїх учених 
з їх науковими результатами

Як нам точно визначити наш науковий потенціал і вплив 
на науку? Чи можемо ми надійно ідентифікувати 
інтелектуальний внесок своїх співробітників? Хто наші кращі 
фахівці? Як нам продуктивно охоплювати у своїй звітності 
міріади записів у базах даних, виконуючи вимоги установ, що 
надають фінансування та акредитацію? Чи можемо ми підтримувати 
актуальною інформацію у нашому сховищі статей?

Ми хочемо 
використовувати 

ORCID, щоб полегшити 
життя учених 

Оксфорду в їх роботі 
з університетськими 

та видавничими 
системами, 

дозволяючи 
багаторазово 

використовувати вже 
наявну інформацію 

для адміністрування 
процесів публікації 

та звітності. Наш 
девіз: “Вводи раз, 

використовуй в 
майбутньому”.

Вольфрам Хорстманн, заступник 

директора Бодліанської бібліотеки, 

Оксфордський університет

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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