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Вибір журналів для читання 

та публікації наукової статті 

з допомогою Scopus 

 
 



Зміст 

• Критерії відбору журналів у Scopus; 

• Пошук журналів у Scopus; 

• Створення сповіщень та колекцій журналів для читання у Scopus;  

• Журнальні метрики: CiteScore, SJR, SNIP, квартилі та перцентилі;  

• Відповідальне використання наукометричних показників. 

 



Критерії відбору журналів 

у Scopus 



ОЦІНКА НАУКИ  
 
 
 
 
 
 
 

ІНДЕКСУВАННЯ ЖУРНАЛІВ  
 
 
 
 

 
23,000+ наукових журналів 
5,000+ видавництв зі 105 країн 
200,000+ книг та книжкових серій 
25+ млн. патентних документів 

 

SCOPUS 

АКАДЕМІЧЕНІ РЕЙТИНГИ  

Physical 

Sciences 

12,806 

Health 

Sciences 

14,264 

Social 

Sciences 

11,573 

Life  

Sciences 

7,128 



Незалежне експертне оцінювання вмісту Scopus 

• Відбір видань проводить 

незалежна Content Selection & 

Advisory Board (CSAB) 

• Більшість членів CSAB були 

редакторами наукових журналів 

Фокус на якості шляхом проведення відбору незалежним CSAB для: 

• Забезпечення точних та релевантних результатів пошуку для 

користувачів  

• Відсутність неякісних даних 

• Підтримка статусу авторитетної бази даних якій довіряють користувачі 



Перш ніж розпочати пошук 

журналів у Scopus… 



Створіть особистий кабінет у Scopus 



Профіль користувача в Scopus 



Desktop  Web  
Mobile  

Академічне програмне забезпечення 

Багатоплатформність (Win/Mac/Linux/Mobile) 

Всі основні браузери 

Встановіть бібменеджер Mendeley 



Пошук журналів у Scopus 



Як відібрати журнали для читання та публікації 

з допомогою Scopus 

1) Знайти журнал за назвою та здійснити аналіз журналів, які входять  

у цю предметну підгалузь; 

 

2) Провести пошук за темою дослідження і проаналізувати знайдені 

джерела публікацій; 

 

3) Проаналізувати джерела публікацій конкретних авторів та 

проаналізувати джерела цитувань їх документів. 



Scopus Sources 



Фільтри Scopus Sources 



Профіль журналу в Scopus 



CiteScoreTracker  



Рейтинг журналу в предметній галузі 



Перехід на сторінку порівняння журналів 



Порівняння за різними параметрами 

CiteScore 

SNIP 

SJR 

Кількість документів 

Кількість цитувань 

Відсоток оглядових статей 

Відсоток нецитованих робіт 

 



Пошук журналу в Scopus за 

темою дослідження  

 

 



Базовий пошук та аналіз результатів 



    

Документи за джерелами 



Аналіз джерел публікацій 

конкретних авторів та джерел 

цитувань цих документів 

 

 



Пошук автора та аналіз джерел цитувань 



Створення сповіщень та 

колекцій журналів для читання 

у Scopus 

 

 



    

Створення сповіщень  



    

Керування сповіщеннями  



    

Створюємо та додаємо RSS-канал 



    

Mendeley Desktop 



    

Синхронізація Mendeley 



    

Читання, анотування та робота PDF Viewer 



Журнальні метрики: CiteScore, 

SJR, SNIP, квартилі та 

перцентилі 

 

 



Сторінка Source details 



CiteScore 

CiteScore використовує 3-річне вікно цитувань, як найкращий 

компроміс для багатодисциплінарної бази даних, що містить 

репрезентативну частку цитувань документів з усіх дисциплін 

Lancho-Barrantes, B.S., Guerrero-Bote, V.P. & Moya-Anegón, F., 2010. What lies behind the averages and significance of 

citation indicators in different disciplines? Journal of Information Science, 36(3), pp.371–382. 



Source-normalized impact per paper (SNIP) – 

Нормалізована за джерелами посилань цитованість у 

розрахунку на одну статтю 

• Індивідуальна дисциплінарна галузь – усі статті Scopus, які опубліковані у звітному році (за який 
розраховується SNIP) і які цитували випуски обраного журналу за останні 10 років. 

 

• SNIP – співвідношення середньої цитованості статей журналу і 
потенціалу цитованості його індивідуальної дисциплінарної галузі 

 

• Середня цитованість – кількість цитувань журналу розділена на кількість публікацій. 

• Потенціал цитованості – середня кількість цитувань у списках використаної літератури в 
індивідуальній дисциплінарній галузі 

• Враховуються лише 3 типи публікацій: Article, Conference paper і Review. 

• Публікаційне вікно – 3 роки, вікно цитувань – лише звітний рік.  



Source-normalized impact per paper (SNIP) 



SCImago Journal Rank – SJR 

• Розраховується «престиж», який отримав журнал від себе та інших 

журналів; 

• У розподілі «престижу» враховуються цитування на статті, що з'явилися 

в журналі за 3 останні роки; 

• Самоцитування журналу не може перевищувати 33%; 

• Враховуються лише рецензовані наукові статті; 

• «Престиж» нормується відповідно до кількості статей журналу = SJR не 

залежить від розміру видання. 

Colledge, L. et al., 2010. SJR and SNIP: two new journal metrics in Elsevier’s Scopus. Serials: The Journal for the Serials 

Community. 



Квартилі та процентилі 



Highest percentile & quartiles 



Цитування, нецитовані статті та відсоток оглядових 



Веб-сторінка про метрики Scopus 

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



Завантажуйте «Довідник наукових метрик» 

https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/research-metrics-guidebook 



Підготовка рукопису 

 

 



Інструкції для авторів та надсилання рукопису 



Рекомендації з підготовки і написання наукових 

публікацій та інше 

researcheracademy.elsevier.com 



Elsevier® Journal Finder 

journalfinder.elsevier.com 



Review Speed 



Створення списку використаної літератури в Mendeley  



Рекомендації 

• Звертайте увагу на журнали, які публікують статті з теми, якою Ви 

цікавитесь; 

• Порівняйте 10-20 наукових журналів та складіть свій рейтинг 

журналів;  

• Ознайомтеся з вимогами журналів з Вашого рейтингу і виберіть 

оптимальні для Вас 2-3 журнали; 

• Оформіть свою наукову роботу відповідно до вимог обраного 

журналу і надсилайте рукопис до редакції журналу. 

 

 



Thank you 

 

Сергій Назаровець 

ДЯКУЮ! 


