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Зміст

• Що таке Scopus?

• Джерела Scopus

• Як переконатись, що журнал індексується у Scopus?

• Основи пошуку інформації

• Робота з результатами пошуку



ЩО ТАКЕ SCOPUS?



5000+
видавців

23 000+
назви 

періодичних 

видань

160,000+

книг

78 млн
записів

16 млн.
профілів 

авторів

~70,000
інституційних 

профілів

1.7 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

Scopus є найбільшою базою анотацій та цитувань рецензованої літератури з
набором інтелектуальних інструментів, які дозволяють відслідковувати,
аналізувати та візуалізувати наукові дослідження.



Усі предметні галузі та типи контенту

• 40 мов

• Щоденне оновлення

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



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

Базовий/розширений
пошук, уточнення 

результатів

ЗАВДАННЯ ФУНКЦІЇ

Базовий/розширений
пошук

Сповіщення, профіль 
автора, аналіз

Профіль 
автора/установи

Сповіщення, огляд 
цитування, аналіз, 

метрики статей

Аналіз журналів



ДЖЕРЕЛА SCOPUS





Content Selection & Advisory Board
Експертна рада з відбору контенту в Scopus

• 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.



ЯК ПЕРЕКОНАТИСЬ, ЩО ЖУРНАЛ 
ІНДЕКСУЄТЬСЯ У SCOPUS?



Пошук журналу



Інформація про журнал



Інформація про журнал



Журнали, що припинили індексуватись



Перелік журналів виключених зі Scopus

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content


Термінова публікація у Scopus

від $100, 200, 300…



Подання рукопису через сайт журналу



ОСНОВИ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ



Персональний кабінет



Персональний кабінет





Віддалений доступ



Віддалений  доступ



Основний пошук

Пошуковий рядок для пошукових термінів



Розширений пошук



РОБОТА З РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОШУКУ



Результати пошуку



Інформація про документ в Scopus



Дякую!
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