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1. Усім потрібен Scopus 
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Scopus є найбільшою базою анотацій та цитувань рецензованої 

літератури з набором інтелектуальних інструментів, які дозволяють 

відслідковувати, аналізувати та візуалізувати наукові дослідження. 

Без пакетів, без додатків. Єдина передплата, яка надає доступ до всього вмісту.   

5000+ 
видавців 

23 000+ 

назви 

періодичних 

видань 

160,000+ 

книг 

70 млн 
записів 

18 млн. 
профілів авторів 

~70,000 
інституційних 

профілів 

1.4 млрд цитувань 

від 1970 

Знайти та проаналізувати 

журнал для читання/подання 

Допомогти в управлінні кар’єрою 

- кількість цитат та h-індекс 

Вирішити, як, де і з ким 

співпрацювати 

Відслідковувати вплив 

досліджень 

Дізнатеся, що вже існує 

у глобальному світі досліджень 

Визначити різноманітність 

тематики досліджень, знайти 

ідеї 
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Scopus містить контент від понад 5 000 видавців з 105 країн світу 
• 40 мов 

• Щоденне оновлення 

• Охоплення різних типів регіонального контенту (журнали, матеріали конференцій, книги) 

Source: Scopus.com, January 30, 2018 

Глобальне охоплення забезпечує глобальні дослідження 
Крізь всі предметні галузі та типи контенту 

23 507 
рецензованих журналів 

301 
спеціалізованих журналів 

3 784 
активних журналів «Золотого 

Відкритого доступу» 

>8 000 
статей у друці 

Повні метадані, анотації та списки 

літератури 

Фізичні 

науки 

12,263 

Медичні 

науки 

13,819 

Соціальні 

науки 

10,905 

Науки про 

життя 

6,809 

106 тис 
конференцій 

8.3 млн 
матеріалів конференцій 

В основному, з інженерії та 

комп’ютерних наук 

613 
книжкових серій 

38 тис 
томів 

1.5 млн 
записів 

165 768 
монографій 

1.34 млн 
записів 

В основному, з суспільних, 

гуманітарних наук та 

мистецтвознавства 

Кількість 

джерел за 

предметними 

галузями 
Журнали Конференції Книги 
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Лідер серед бібліографічних баз 
 

Всеосяжне, об’єктивне охоплення журналів від великої кількості видавців: 
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Історична глибина вмісту до 1788 року 

• За останні 3 роки у Scopus додали понад 195 млн цитувань з 1970 р., щоб 

доповнити існуючі записи в базі даних від 1788 р. та збільшити глибину вмісту. 

• Більша кількість посилань сприяє: 

• ширшому бібліометричному та історичному аналізу тенденцій 

• наповненню авторських профілів 

• покращенню показників h-index для авторів, які публікувались до 1996 року 
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Scopus як Золотий Стандарт:  
Оцінка, рейтинги, звітність, аналіз тенденцій та інші стратегічні завдання  
 

Rankings:  

Reach NC 

MD Anderson New Jersey 

Economic 

Development 

Authority 

National 

Science 

Foundation 

CAPES Brazil 

European 

Commission 

& ERC 

FCT Portugal 

Italy ANVUR 

Kiel 

University 

Danish BFI 

Germany IFQ 

Nigerian 

Government 

Gazi 

University 

UK REF UK BIS Queen’s 

University 

Belfast 

STINT Russian 

Foundation 

for Basic 

Research 

Ural 

Federal 

University 

ISTIC 

IISER 

Peking 

University 

Keio 

University 

TCI-Thailand 

NRF- 

Korea 

Nanyang 

Technologica 

University 
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Content Selection & Advisory Board (CSAB)  
Експертна рада з відбору контенту в Scopus 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/scopus-content-selection-and-advisory-board 

• CSAB є незалежною радою дослідників з різних країн світу.  
• Складається з 17 членів, які представляють різні галузі наук. 
• Члени ради обираються за їх досвідом у конкретних тематичних сферах; у багатьох є досвід з 

ведення/редагування наукового журналу. 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/scopus-content-selection-and-advisory-board
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/scopus-content-selection-and-advisory-board
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/scopus-content-selection-and-advisory-board
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/scopus-content-selection-and-advisory-board
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/scopus-content-selection-and-advisory-board
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/scopus-content-selection-and-advisory-board
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/scopus-content-selection-and-advisory-board
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/scopus-content-selection-and-advisory-board
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/scopus-content-selection-and-advisory-board
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/scopus-content-selection-and-advisory-board
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/scopus-content-selection-and-advisory-board
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/scopus-content-selection-and-advisory-board
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/scopus-content-selection-and-advisory-board
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/scopus-content-selection-and-advisory-board
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/scopus-content-selection-and-advisory-board
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Сергій Назаровець 

 

2. Scopus для авторів 

Жовтень 2018 
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Зміст 

• Scopus для щоденної роботи науковців; 

• Базові пошукові практики в Scopus; 

• Основні проблеми, які виникають під час 
пошуку; 

• Створення сповіщень та колекцій журналів для 
читання; 

• Підготовка рукопису; 

• Вибір журналу для публікації. 
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Scopus для щоденної 
роботи науковців 
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Scopus допомагає науковцям в їх щоденній роботі: 

Пошук інформації, яка вже існує у глобальному науковому  
просторі 

Аналітика наукових тем, пошук ідей 

Пошук партнерів для дослідження 

Пошук та аналітика журналів для читання/публікації 
своїх статей 

Відстеження значимості дослідження; моніторинг 
глобальних наукових трендів 

Управління своєю науковою кар'єрою – відстеження цитувань, 
h-index 

Basic/Advanced Search, 

Refine Results 

ЗАВДАННЯ ФУНКЦІЇ 

Basic/Advanced Search 

Alerts, Author Profiles, 

Analyzers 

Author/Affiliation Profiles 

Alerts, Citation Overview, 

Analyzers, Article Metrics 

Journal Analyzer 

Source: Scopus Own Data, Scopus Exit Survey, 2015 
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Створіть особистий кабінет у Scopus 
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Personal profile 
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Базові пошукові практики в 
Scopus 
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Пошуковий рядок для пошукових термінів 

Пошук за темою 

Пошук за автором 

Пошук за журналом 

Пошук за місцем роботи автора і т. д. 

Базовий пошук 

Оператори AND, 

OR, AND NOT для 

об’єднання полів 

пошуку 

Обмежувачі 

часового 

охоплення 
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Результати пошуку 

Пошук в 

результатах 

Прев’ю 

результатів 

фільтрації 
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Як змінюється активність по роках? 

Хто з авторів найбільше публікує на цю тему? 

Які журнали містять публікації на цю тему? 

В яких країнах проводяться дослідження на цю тему? 

В яких установах проводяться дослідження на цю тему? 

Хто фінансує дослідження на цю тему? 
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Пам'ятайте про вторинні документи, патенти та 
Mendeley Data 
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Де шукати повні тексти? 
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Перегляд інформації про документ 
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SciVal Topic Prominence 
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Основні проблеми, які 
виникають під час пошуку 
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• Додайте ще ключових слів у 
запит, або оберіть із 
запропонованих 

 

• Обмежте проміжок часу 
найновішими результатами 

 

• Від пошуку «Article title, Abstract, 
Keywords» перейдіть до пошуку 
лише за «Article title» 

 

• Обмежте пошук лише за 
оглядовими статтями (Review) 

Забагато результатів 
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• Використовуйте ключові слова із 
знайдених статей, замість Ваших 

 

• Перевірте можливість 
альтернативного написання 

 

• Додайте більше варіантів за 
допомогою оператора «OR» 

 

• Зніміть часові та географічні 
обмеження 

Замало результатів 
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• Переконайтесь, що з допоміжними 
символами не з’являються непотрібні 
результати. Наприклад: cam* шукає 
слова campaign, camera тощо 

 

• Якщо Ви шукаєте стійкі 
словосполучення, виділяйте їх з обох 
боків { } 

 

• Виключіть непотрібні значення слова з 
пошуку. Наприклад: arm NOT weapon  

 

• Обмежте пошук лише назвою статті та 
ключовими словами 

 

• Обмежте пошук за предметною галуззю 

Результатів достатньо, але вони не по темі 
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Створення сповіщень та 
колекцій журналів для 
читання 
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Створення сповіщень  
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Керування сповіщеннями в Scopus 
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Створюємо та додаємо RSS-канал 
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Desktop  
Web  

Mobile  

Академічне програмне забезпечення 

Багатоплатформність (Win/Mac/Linux/Mobile) 

Всі основні браузери 

Використовуйте бібменеджер Mendeley 
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Mendeley Desktop 

http://www.mendeley.com 
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Синхронізація 



 | 
35  | 

Читання, анотування та робота PDF Viewer 
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Пошук журналу 
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Інформація про журнал 
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Підготовка рукопису 
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Рекомендації з підготовки і написання наукових 
публікацій та інше 

researcheracademy.elsevier.com 
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Публікація крок за кроком разом з Elsevier 

https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/submit-your-paper 
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Чи є Ваші методи дослідження зрозумілими? 
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Mendeley Data: поділіться своїми даними 
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Інструкції для авторів та надсилання рукопису 
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Створення списку використаної 
літератури в Mendeley  
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Вибір журналу для 
публікації 
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Порівняння журналів 

Порівнюйте та обирайте журнали 

для публікації 
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Наукові метрики Scopus 
 
Комплексний набір метрик, вбудованих у Scopus, призначений для 

кращого охоплення дослідницьких інтересів користувача. 

При правильному використанні наукові метрики разом із якісною оцінкою 

дають збалансований, багатовимірний погляд для прийняття рішень 

Два Золотих Правила щодо використання наукових метрик 

Завжди використовуйте 

якісні та кількісні показники 

для прийняття рішень 

Завжди використовуйте 

кілька наукових метрик для 

кількісного вимірювання 
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Наукові метрики Scopus 

Журнальні 

метрики 

Метрики для 

статей 

Метрики авторів 

CiteScore metrics 

 

SCImago Journal 

Rank (SJR) 

 

Source Normalized 

Impact per Paper 

(SNIP) 

PlumX Metrics h-index та h-graph 

 

Citation overview 

tracker 

 

Analyze author output 
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Elsevier® Journal Finder 

journalfinder.elsevier.com 



 | 
50  | 

Review Speed 

https://journalinsights.elsevier.com/journals/0099-1333/review_speed 
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Чому використовувати Scopus, а не пошук у 
звичних пошукових системах? 

• Scopus розроблений спеціально для того, щоб забезпечувати 
ефективний пошук наукової літератури і роботу з результатами такого 
пошуку 

 

• Scopus містить лише рецензовані публікації з надійних джерел. Якщо 
виникають сумніви – джерело може пройти повторне оцінювання 
якості, та за умови негативного результату його індексацію можуть 
припинити 

 

• Має найбільше охоплення серед наукових індексів та його вміст 
ретельно перевіряється 

 

• Систематичність та прозорість: жодних таємниць. Кожен результат 
пояснюється механізмом пошуку, який ви проводите, та структурою 
вмісту 
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ORCID – Open Researcher and Contributor ID 

• Унікальний безкоштовний ідентифікатор автора 

• Дозволяє відслідковувати розвиток наукової кар'єри, здобутки та наукову 

продуктивність вченого 

• Синхронізується з базою Scopus 

https://orcid.org 
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Сергій Назаровець, 

тренер Elsevier 

3. Scopus - інструмент для 
редакцій наукових видань 

Жовтень 2018 
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Зміст 

• Джерела Scopus 

• Чому саме Scopus? 

• Процес відбору журналів  

• Підготовка заявки для включення 

• Пошук та аналіз авторитетності редколегії журналу 

• Журнали, які більше не індексуються в Scopus 
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Джерела Scopus 
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Sources Scopus 

Можливість 

фільтрації за 

квартилями в 

Scopus 

Повний перелік 

джерел з 

наукометричними 

показниками в Excel 
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Підтримка високої якості вмісту Scopus 

• Менше половини з усіх перевірених назв відбирається для 
індексування у Scopus 

• Експертна рада з відбору контенту (CSAB) відповідає за якісний 
відбір: з 5 411 переглянутих назв (2011-2015) лише 2 587 (48%) були 
прийняті у Scopus 
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Майже половина із запропонованих журналів 
приймається в Scopus 

Rejected Accepted 

Загалом, було оцінено 7,196 назв (2011 – 2018)  

з яких 3,537 (49%) прийнято 

Топ-20 країн за результатами оцінки: 

. 
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Чому саме Scopus? 
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Чому хороші журнали прагнуть потрапити в індекси 
цитування? 

- це можливість заявити про себе, своїх авторів та їх 

наукові дослідження; 

 

- це можливість підвищити свій престиж; 

 

- це можливість поширювати наукові знання з вузької теми 

журналу серед широкої наукової аудиторії; 

 

- це можливість підвищити матеріальний дохід; 

 

- це можливість покращити статистичні показники. 
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Перш ніж робити конкретні кроки, потрібно 
визначитися: 

А. 1) Хто Ваша аудиторія зараз? Через рік-два? 

За географічною ознакою, за тематикою досліджень, на рівні читачів, 
авторів (автори = читачі?), h-index 

 

2) Хто Ваша редколегія? Через рік-два? 

За географічною ознакою, за тематикою досліджень, h-index 

 

3) Як цитуються статті журналу? Через рік-два? 

Кількість посилань, кількість переглядів, за географічною ознакою, 
за тематикою, SNIP / SJR / CiteScore 

 



 | 
62  | 

Оцінка цитування при підготовці 
журналу для проходження експертизи 

Хороше цитування = 70-80% успіху 

 

• цитування 3-х членів редакційної ради 
(головного редактора і 2-х членів ради за 
вибором редакції); 

• цитування журналу. 
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Результат 

Відповіді на ці питання допоможуть вам визначитися з: 

 

• ГЕОГРАФІЄЮ 

• ТЕМАТИКОЮ 

• РІВНЕМ 

 

з базами / індексами у які Ви хочете потрапити, в які Вам реально 
потрапити, і які допоможуть Вам у плануванні подальшого 
розвитку журналу. 
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Процес відбору 
журналів  



 | 
65  | 

Процес перевірки нового журналу щодо доцільності 
його включення в Scopus 

Щоб Ваше видання успішно здолало вимоги Scopus, зазирніть на сторінку  

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection 

або пишіть на адресу titlesuggestion@scopus.com  

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
mailto:titlesuggestion@scopus.com
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Оцінка готовності журналу 

Journal Policy Regularity 

Peer-review English 

abstracts 

Regular 

publication 
Roman script 

references 

Pub. ethics 

statement 

Усі видання повинні виконати базові вимоги Scopus   

1. Журнал видається не менше 2 повних років; 

2. Журнал має унікальну назву, що не співпадає з назвами 

журналів, які вже індексуються в Scopus; 

3. Журнал рецензує рукописи; 

4. Заголовки статей, анотації, ключові слова статей журналу та 

афіляції авторів представлені англійською мовою, автори – 

латинкою; 

5. Пристатейні списки літератури представлені латинкою; 

6. Журнал видається без затримок, відповідно до заявленої 

періодичності;  
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7. Положення про етику публікацій представлене на сайті журналу; 

8. Журнал має зареєстрований ISSN та/або e-ISSN / ISSN-L; 

9. Веб-сайт журналу має англомовну версію;  

10. Керівництво для авторів представлено на англомовній версії 
сайту журналу; 

11. Цілі та тематика журналу представлені на англомовній версії 
сайту журналу; 

12. Географічне розмаїття: члени редколегії та автори 
відповідають заявленим цілям журналу. 

Оцінка готовності журналу 
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Поширені причини відмов щодо індексування 

  

   

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Delay in publishing schedule (acc. to website/…

Title is lacking a dedicated/informative website

Insufficient submission of sample files.

The publisher/editor could not be contacted or…

Authenticity concerns of published content

No registered ISSN with International ISSN Center

No 2yr. Publication history

Title was recently accepted for Scopus

Title is already indexed in Scopus

No valid Publication ethics statement
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Форма подачі заявки для включення журналу в Scopus  

http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle/step1.cfm 
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Підготовка заявки для 
включення 
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Основні правила щодо подання назви журналу 

• Назва журналу – транслітерація для україномовної назви; 

 

• У посиланнях на журнал буде вказана транслітерація його 
україномовної назви, а не її переклад; 

 

• Альтернативна назва – парафраз англійською мовою; 

 

• Потрібно представити повну історію назви журналу, включно з його 
попередніми назвами. 
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Основные правила представления оглавления 
журнала на английском языке (продолжение) 

• Прізвища авторів – транслітерація 

• Назви статей – переклад 

 

При цьому, назви статей: 

  повинні бути інформативними; 

  можна використовувати лише загальноприйняті скорочення. 
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Авторські резюме (Abstracts) 

• Інформативні (не містять загальних слів); 

• Оригінальні (не калька україномовної анотації); 

• Змістовні (відображають основний зміст статті та 
результати дослідження); 

• Структуровані (логіка опису результатів у статті); 

• «Англомовні» (написані якісною англійською мовою); 

• Компактними, але не короткі (100-300 слів). 
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Affiliation: інституційна приналежність автора  

• Найкраще представити повну офіційну назву 
організації (без скорочень) та повну адресу; 

 

• Якщо автор представляє кілька організацій, то вони 
НЕ повинні перераховуватись через ","  або "and" в 
одному рядку. 
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ORCID & DOI 
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Списки літератури в романському алфавіті –  усі 
використані джерела 

• Правильне представлення бібліографічних посилань – 
запорука того, що цитування публікації будуть 
враховані; 

• Особлива увага на 2 основні елементи у посиланні: 
ім'я та прізвища авторів і назва журналів! 
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Англомовна версія веб-сайту журналу 

• Якісний науковий журнал не може не мати веб-сайту; 

• Англомовна версія повинна бути справді 
англомовною, без включення текстів, чи окремих 
розділів іншими мовами; 

• Англомовна версія сайту не повинна бути дослівним 
перекладом української версії, а повинна враховувати 
специфіку англійської мови. 
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Пошук та аналіз 
авторитетності 
редколегії журналу 
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Для пошуку інформації про потенційних членів редколегії 

скористайтеся Author Search 
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Перегляд інформації про автора – Author details 
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Пошук цитувань журналу в списках літератури 
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Editors' Update 

https://www.elsevier.com/connect/editors-update 
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Журнали, які більше не 
індексуються в Scopus 
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Підтримка високої якості Scopus: ретельний процес 
переоцінки 

Визначення 

неефективних 

журналів за 

допомогою метрик 

та показників 

“Радар” для пошуку 

підозрілої поведінки 

журналів 

Відгуки користувачів 

та зацікавлених 

сторін про слабкі 

журнали 

Переоцінка Експертною радою з відбору контенту Перевірка: 

Рішення: 

Перелік виключених назв (Discontinued titles list): 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content
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Метрики і показники переоцінки 

Метрики Показники Пояснення 

Self-citations 200% Журнал цитує себе вдвічі частіше (або й більше), ніж інші 
журнали в середньому в даній галузі 

Citations 50% Журнал отримує половину (або менше) цитувань, ніж 

отримують подібні журнали в середньому в цій галузі 

Impact Per 

Publication 
50% Показник IPP журналу на половину менше (або ще менше), ніж 

в середньому журнали в даній галузі 

Article Output 50% Журнал публікує половину менше (або ще менше), ніж в 
середньому журнали в даній галузі 

Abstract Usage 50% Журнальні анотації використовуються вдвічі, або більше, рідше 

у порівнянні з журналами в даній галузі 

Full Text Links 50% Повні тексти використовуються вдвічі, або більше, рідше у 

порівнянні з журналами в даній галузі 
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Приклади підозрілої поведінки видань 
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Country 2
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Country 1

Велике збільшення кількості статей після 

дебюту в Scopus 

Зміна географічного різноманіття 

авторів 
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Приклад підозрілих тенденції в діяльності 
наукового видання 

Indian  

institutes 
Chinese institutes 
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Приклад «мультидисциплінарності» видання 
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Перший раунд переоцінки журналів 

• Усіх видавців було проінформовано про результати переоцінки, а 

також про припинення індексування в Scopus відповідно до 

висновків CSAB. 

 

>22,000 журналів у 

базі Scopus  508 журналів 

впродовж 2 років 

не виконували 

вимоги 
100% 

переоцінка 

від CSAB 
61% 

припинено 
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Чому важливо стежити за Scopus Discontinued 
Sources list? 

 

 

• Національні системи оцінки наукової продуктивності та міжнародні 

рейтинги університетів повинні враховувати факт припинення індексації; 

• Авторам не слід публікувати результати досліджень у неефективних 

журналах. 
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4. Scopus: оновлення 
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Новий пошуковий фільтр Patent Office 
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Повідомлення про кирилицю в пошукових запитах 
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Author ID дослідників в експортованих CSV та TXT 
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Експорт Scopus Source List (.xlsx) разом з усіма  
наукометричними метриками 
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Analyze Author Output 
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Articles in Press містять References 
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Інструмент корекції профілю установи 

Scopus Institution Correction Team affiliationfeedback@scopus.com 

https://blog.scopus.com/posts/scopus-institution-profile-wizard 

mailto:affiliationfeedback@scopus.com
https://blog.scopus.com/posts/scopus-institution-profile-wizard
https://blog.scopus.com/posts/scopus-institution-profile-wizard
https://blog.scopus.com/posts/scopus-institution-profile-wizard
https://blog.scopus.com/posts/scopus-institution-profile-wizard
https://blog.scopus.com/posts/scopus-institution-profile-wizard
https://blog.scopus.com/posts/scopus-institution-profile-wizard
https://blog.scopus.com/posts/scopus-institution-profile-wizard
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SciVal Topic Prominence 



|     100 

Додаткова інформація 
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Де шукати більше інформації:  

   Blog.Scopus.com  

www.elsevier.com/scopus 

Листи 

facebook.com/ElsevierUkraine 



 | 
102  | 

Центр підтримки користувачів Scopus 



|     103 |     103 |     103 

www.elsevier.com/research-intelligence 

Дякую! 


