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5. Унікальний авторський ідентифікатор ORCID.

6. Унікальні ідентифікатори науковців.

7. Сумісність ORCID з відкритими сховищами електронних
бібліотек і платформ.

8. Переваги використання ORCID iD.

9. ЕБ НАПН України.

10. Інтеграція ідентифікаторів ORCID з ЕБ НАПН України.



Міжнародні стандартні ідентифікатори

• ISNI (International Standard Name Identifier - Міжнародний стандартний 
ідентифікатор імені).

• ISBN (International Standard Book Number – Міжнародний стандартний 
книжковий номер).

• ISSN (International Standard Serial Number - Міжнародний стандартний 
номер серійного видання).

• ISRC (International Standard Recording Code – Міжнародний стандартний 
код звуко-/відео-/аудіовізуальних записів).

• ISMN (International Standard Music Number – Міжнародний стандартний 
номер нотного видання).

• DOI (Digital Object Identifier - Цифрові ідентифікатори об’єктів).

• Інші.



Digital Object Identifier, DOI
DOI допомагають визначити унікальне та постійне веб-посилання 

на статтю, документи, дані, книги, будь-які вихідні матеріали, коди, відео 

та багато інших типів контенту. 

Індекс DOI складається з наступних частин: 



Сучасні проблеми ідентифікації авторів та 
наукових публікацій

• Ідентифікація авторів серед однофамільців

• Різне написання прізвищ на різних мовах

• Зміни прізвищ авторів та відслідковування авторства

• Різний формат написання прізвищ авторів 

• Недобросовісні наукові публікації та дублювання статей

• Надмірне самоцитування 

• Довіра до автора публікації 



Найпопулярніші прізвища України

Найпопулярніші прізвища
України Мельник і Шевченко
Обидва прізвища
мають приблизно по 160 тисяч
носіїв.



Найпоширеніші прізвища за країнами 
Європи



Open Researcher and Contributor ID -
ORCID iD

• ORCID (відкритий ідентифікатор дослідника та
автора) - це неприбутковий проект, який присвоює
кожному бажаючому унікальний номер
(ідентифікатор ORCID). Проект націлений в першу
чергу на авторів, що публікуються в різних
журналах.



Кому корисний ORCID ID
• Автору

• Вказівка свого ORCID ID  спрощує узгодження відомостей про автора.
• Немає необхідності збирати перелік своїх публікацій. Кожен видавець відправляє 

відомості по статтях, опублікованих в його журналах.
• Редакції

• Завжди можна зв'язатися з автором і побачити всі його публікації.
• Університету, науковій установі

• 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.



ORCID iD

Головною метою ORCID є вирішення проблеми ідентифікації
вчених з однаковими іменами та прізвищами.

Структура ідентифікатора ORCID:

ORCID ID являє собою номер з 16 цифр, що поділені на чотири
блоки.

http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.

Крім цифр від 0 до 9 ідентифікатор може містити велику літеру
X, що представляє число 10.



Також ORCID дозволяє 
виявити: 
- дублікацію подання ресурсів в різні журнали;
- самоцитування.

ORCID вирішує поширені проблеми 
в іменуванні авторів:

• змінної транскрипції і порядку складних імен;

• існування середніх імен, загальних імен;

• ініціалів, та специфічних національних стандартів, 
щодо правил запису імен авторів;

• випадки зміни прізвищ.



Сумісність ORCID з електронними 
бібліотеками  і платформи

• CrossRef

• PubMed Central

• ScienceCentral

• KoreaMed Synapse

• ResearcherID

• Scopus

• та ін.



Переваги використання ORCID iD

• безкоштовне отримання та підтримку унікального ідентифікатора 
для всіх науковців;

• безкоштовне користування сервісами ORCID;

• можливість інтеграції з іншими сервісами унікальної ідентифікації 
науковців;

• забезпечення надійності даних кожного зареєстрованого науковця;

• ORCID принципи підкреслюють відкритість, прозорість, мають 
широкий науковий спектр у глобальному масштабі та необмежений 
географічними та державними границями, а також підтримує права 
дослідників для встановлення параметрів конфіденційності на своїх 
облікових записах.



Електронна бібліотека НАПН України



Інтеграція ідентифікаторів ORCID з ЕБ 
НАПН України



Отже, завдяки інтеграції ідентифікаторів 
ORCID з ЕБ НАПН України, можна 
«ідентифікувати» опубліковані результати 
дослідження автора, перейшовши з сайту 
ЕБ на сторінку облікового запису автора у 
системі ORCID.



Список використаних джерел

• Цифрові ідентифікатори DOI (The Digital Object Identifier) для наукових публікацій: 
принцип роботи та можливості бази даних агентства CrossRef / Т.М. Яцків // Наука 
України у світовому інформаційному просторі. — Вип. 13. — К.: Академперіодика, 
2016. — С. 73-79. 

• Рідкісні прізвища полегшують українцям життя -2013. - https://tsn.ua/ukrayina/ridkisni-
prizvischa-polegshuyut-ukrayincyam-zhittya-305432.html

• Популярні призвища та імена України. - https://sites.google.com/site/uaname/popularnist-
imen/home

• Most common surnames by country in Europe by Jakub Marian. -
https://jakubmarian.com/most-common-surnames-by-country-in-europe/

• ORCID: building academic trust. - https://www.stm-
assoc.org/2015_08_26_STM_CAST_Miyairi_ORCID_Training_Day.pdf

• та інші.

https://sites.google.com/site/uaname/popularnist-imen/home
https://jakubmarian.com/most-common-surnames-by-country-in-europe/
https://www.stm-assoc.org/2015_08_26_STM_CAST_Miyairi_ORCID_Training_Day.pdf

