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НАУКОМЕТРИЧНА БАЗА ДАНИХ SCOPUS.
ТОНКОЩІ РОБОТИ ТА ПРОБЛЕМАТИКА 
САМОСТІЙНОЇ ПУБЛІКАЦІЇ.



ПЛАТФОРМИ, БАЗИ ДАНИХ, ІНДЕКСИ.
ЯКА РІЗНИЦЯ МІЖ НИМИ?



НАЙБІЛЬШ АВТОРИТЕТНІ БАЗИ ДАНИХ У СВІТІ 

Індексує більше, ніж 21 тисячі журналів, а також 
книги, матеріали, патенти і набори даних.

13,799 без групи EMERGING SOURCES 
CITATION INDEX (ESCI)

Індексує більше, ніж 26 тисячі 
наукових видань, а також матеріали, 

конференції, книги тощо
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НАУКОМЕТРІЯ В УКРАЇНІ

Scopus (Elsevier) Web of Science (Clarivate) 
Підписку призупинено Підписку продовжено

ДОСТУПНІ СЕРВІСИ:

Journal Search in Scopus 
Journalfinder
SJR
Author Search in Scopus 

Master Journal List
Web of Science Search (Articles, 
Authors, Citations) 
Publons



68M post-1970 records, 
including references

6,5+M pre-1970 records going 
back as far as 1788

8,5+M Open Access articles

9+M conference papers

82+M
records

24,6+K
active titles

194+K
books

23,5K peer-reviewed journals, of which 
more than 4K are Gold Open Access

740+ book series

300+ trade publication

Articles-in-press (i.e., articles that have been 
accepted for publication) from over 8K titles 
from international publishers, including 
Cambridge University Press, the Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Including monographs, 
edited volumes, major 
reference works and level 
text books

Focuses on social sciences and 
arts & humanities, but also 
includes science, technology & 
medicine (STM)

БАЗА ДАНИХ SCOPUS



Це реферативна база даних і наукометрична
платформа, що була створена у 2004 р. видавничою 
корпорацією Elsevier (Нідерланди). 

• Профілі авторів – профілі авторів з унікальними 
ідентифікаторами авторів. 

• Профілі установ – для установ, співробітники 
яких опублікували більше однієї статті, у SCOPUS 
створюються профілі з унікальними 
ідентифікаторами.

• Профілі журналів – інструменти Scopus
дозволяють проводити розширений аналіз 
наукового рівня видань. 

НАУКОМЕТРИЧНА БАЗА ДАНИХ SCOPUS



РАНЖУВАННЯ ЖУРНАЛІВ У БАЗАХ ДАНИХ

Показники в наукометричній базі 
даних Scopus:

Показники в наукометричній базі 
даних Web of Science:

Квартиль

Impact Factor (IF)

Квартиль

Процентиль по Cite Score

Cite Score

SJR SNIP



це «еліта» наукових видань

це золота середина, що включає в 
себе відомі і професійні видання

включає велику кількість нових видань, 
досить високого рівня, що активно 
розвиваються у своїй діяльності. 

КВАРТИЛІ ЖУРНАЛІВ 



SCIMAGO JOURNAL RANK (SJR)
SJR (scimagojournal rank) - модифікований варіант показника «імпакт-фактор + eigenfactor»

SJR
ВРАХОВУЄ: 

Загальна кількість цитувань статей, 
опублікованих в оцінюваному журналі

Зважені показники цих цитувань по роках

«Авторитетність» посилань



SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK (SJR) 



СТОРІНКА ЖУРНАЛУ В SJR 



СТОРІНКА ЖУРНАЛУ В SJR 



CITE SCORE. ЯК ОНОВИЛИ ПОКАЗНИК?



УКРАЇНСЬКІ ЖУРНАЛИ В
SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE

SCOPUS WoS

47

37

Переглянути

https://spubl.com.ua/uk/ua-journals-scopus-wos


1 крок

2 крок

3 крок

4 крок

5 крок

Провести 
тематичний 

пошук статей 
максимально 

схожих на вашу

Категоріально 
звузити 

результат за 
сферою 

наукового 
дослідження

Тип документа 
(наукове 

дослідження, 
огляд тощо)

Роки публікації 
статей

Відкритий чи 
закритий 

доступ 

Оцінка 
публікаційної 

діяльності 
журналів та 

його 
показників

Краще обирати видання першочергово за тематикою 
статей, що воно публікує, а не сферою наукової діяльності.  

ПІДБІР ПОТЕНЦІЙНИХ ЖУРНАЛІВ

ДивитисяЯк обрати журнал у Scopus?
Секретні функції бази

https://www.youtube.com/watch?v=FRUe1NLaRyI


НАУКОМЕТРИЧНА БАЗА ДАНИХ SCOPUS



ЯК ЗНАЙТИ ЖУРНАЛ?



ЯК ЗНАЙТИ ЖУРНАЛ?



ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО НАУКОМЕТРИЧНІ 
ПОКАЗНИКИ У SCOPUS

Формулу CiteScore
оновлено

Читати

Як вченому
використовувати базу 

даних Scopus для 
розвитку науково-

публікаційної діяльності?

Читати

Різниця показників
CiteScore та SJR. 

Чому вірити?

Читати

https://spubl.com.ua/uk/blog/formulu-citescore-obnovleno
https://spubl.com.ua/uk/blog/kak-uchenomu-ispolzovat-bazu-dannykh-scopus-dlya-razvitiya-nauchno-publikatsionnoy-deyatelnosti
https://spubl.com.ua/uk/blog/raznitsa-pokazateley-citescore-i-sjr-chemu-verit


2019 / 2020 ДО оновлення

СТОРІНКА ЖУРНАЛУ У SCOPUS



СТОРІНКА ЖУРНАЛУ У SCOPUS

Після оновлення



НЕДОБРОСОВІСНІ ЖУРНАЛИ

НЕСТАБІЛЬНІ

Можуть втратити індексацію
до індексації вашої роботи

НЕДОБРОСОВІСНІ 

Зазначають некоректні данні, щоб 
отримати більше грошей та робіт

ДУБЛІКАТИ

Сайти журналів (іноді видання) 
які не мають відношення до 
реальних видань 

Дивитись відео

https://www.youtube.com/watch?v=rPTgxxRfiU8
https://www.youtube.com/watch?v=rPTgxxRfiU8


НЕДСТАБІЛЬНІ ЖУРНАЛИ

Нестабільна публікаційна динаміка :
• Кількість випусків 
• Кількість статей 
• Демографічний склад авторів

Зневаження етикою публікаційної 
діяльності:
• Рівень самоцитування
• Нарощення показників 

ПЕРЕВІРЯТИ:
динаміку показників 

у МБД

МОЖУТЬ ВТРАТИТИ ІНДЕКСАЦІЮ ДО 
ІНДЕКСАЦІЇ ВАШОЇ РОБОТИ 

Порушення критеріїв індексації 
у міжнародних базах даних  

Дивитись відео

https://www.youtube.com/watch?v=rPTgxxRfiU8
https://www.youtube.com/watch?v=rPTgxxRfiU8


НЕДОБРОСОВІСНІ ЖУРНАЛИ

• Брешуть про індексацію
• Відображають некоректні 

показники 
• Посилаються на 

несправжні/некоректні рейтинги
ПЕРЕВІРЯТИ:
актуальність 

інформації у МБД

ЗАЗНАЧАЮТЬ НЕКОРЕКТНІ ДАНІ, ЩОБ 
ОТРИМАТИ БІЛЬШЕ ГРОШЕЙ ТА РОБІТ

Дивитись відео

https://www.youtube.com/watch?v=rPTgxxRfiU8
https://www.youtube.com/watch?v=rPTgxxRfiU8


ЖУРНАЛИ-ДУБЛІКАТИ

Дивитись відео

• Створюють сайти схожі за 
стилістикою на сторінки реальних 
видань 

• Створюють сайти зі схожими 
доменами на назву журналу 

• Створюють журнали, які схожі за 
назвою на відомі/проіндексовані 
журнали 

ПЕРЕВІРЯТИ:
посилання на 

платформу в МБД

САЙТИ ЖУРНАЛІВ (ІНОДІ ВИДАННЯ) ЯКІ НЕ 
МАЮТЬ ВІДНОШЕННЯ ДО РЕАЛЬНИХ ВИДАНЬ 

https://www.youtube.com/watch?v=rPTgxxRfiU8
https://www.youtube.com/watch?v=rPTgxxRfiU8


СПИСКИ ВИКЛЮЧЕНИХ ЖУРНАЛІВ 

Слідкуйте за оновленнями у 
нашому блозі, ми публікуємо 
усі актуальні новини та списки 
журналів

Читати

https://spubl.com.ua/uk/blog/obnovlenny-spisok-isklyuchennykh-zhurnalov-scopus-iyun-2022


ДІЗНАВАЙТЕСЯ ПРО ПОДІЇ ЗІ 
СФЕРИ НАУКОМЕТРІЇ ТА 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дивитися

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС У 
FACEBOOK

Приєднатися

«НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ» В СОЦ.МЕРЕЖАХ

https://www.youtube.com/c/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.facebook.com/spubl.com.ua


БУДЬТЕ В КУРСІ ВСІХ 
НОВИН НАУКОМЕТРІЇ!

Сайт «Наука та 
Метрика»

Telegram-канал

Facebook

https://nim.media/
https://t.me/nim_media
https://www.facebook.com/nim.media


МІЖНАРОДНІ
СТАЖУВАННЯ

Міжнародне онлайн-стажування на базі
Європейського університету*— це
унікальна можливість для Вас в умовах
дистанційної роботи підвищити власний
рівень кваліфікації і отримати сертифікат
міжнародного зразка (6 кредитів ECTS)

Зареєструватися

https://spubl.com.ua/uk/uslugi/mezhdunarodnaya-onlayn-stazhirovka


НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ «ФІЗИКА»

• фізику конденсованих систем
• ядерну фізику
• атомну та молекулярну фізику
• теорію поля та фізику елементарних частинок
• астрофізику
• фізичну електроніку
• прикладну фізику
• міждисциплінарну фізику
• суміжні галузі науки, техніки, історії фізики
• хроніку, персоналії та бібліографію

Тематика журналу охоплює: 

Опублікувати статтю

Категорія Б
УВАГА 

КОНКУРС!

https://sjournals.com.ua/uk/journals/scientific-herald-of-uzhhorod-university-series-physics
https://sjournals.com.ua/uk/journals/scientific-herald-of-uzhhorod-university-series-physics


НАУКОВИЙ ВІСНИК МДУ.
СЕРІЯ «ЕКОНОМІКА»

• Економіка

• Облік та оподаткування
• Фінанси, банківська справа та страхування
• Менеджмент

• Маркетинг
• Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
• Публічне управління та адміністрування

Тематика журналу охоплює: 

Категорія Б

Опублікувати статтю

http://sjournals.com.ua/ru/journals/scientific-bulletin-of-mukachevo-state-university-series-economics
https://sjournals.com.ua/uk/journals/scientific-herald-of-uzhhorod-university-series-physics


НАУКОВИЙ ВІСНИК МДУ.
СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ»

• Освітні, педагогічні науки

• Дошкільна освіта
• Початкова освіта
• Середня освіта (за предметними спеціальностями)

• Професійна освіта (за спеціалізаціями)
• Спеціальна освіта
• Психологія

Тематика журналу охоплює: 

Категорія Б

Опублікувати статтю

http://sjournals.com.ua/ru/journals/scientific-bulletin-of-msu-series-pedagogy-and-psychology
https://sjournals.com.ua/uk/journals/scientific-herald-of-uzhhorod-university-series-physics


ПРАВОВІ ГОРИЗОНТИ

Журнал «Правові горизонти» – це науковий

рецензований журнал з відкритим доступом, який

публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті

авторів з різних країн із широкого кола питань

сучасної юридичної науки.

Категорія Б

Опублікувати статтю

УВАГА 
КОНКУРС!

Напрямки: юридичні науки.

http://sjournals.com.ua/ru/journals/legal-horizons
https://sjournals.com.ua/uk/journals/scientific-herald-of-uzhhorod-university-series-physics


ЗОВНІШНІ СПРАВИ

історико-політологічний аналіз періоду зародження і

розвитку міжнародних відносин; вплив знакових
міжнародних договорів, укладених у минулому, на перебіг
сьогоднішніх подій; аналіз сучасного стану міжнародних

зносин у глобальному контексті; аналіз ролі України як
регіонального міжнародного гравця; прогнозування
подальшого розвитку світової міжнародної політиці та

місця у ній Україні.

Опублікувати статтю

Категорія Б

Тематика журналу охоплює: 

http://sjournals.com.ua/uk/journals/foreign-affairs
https://sjournals.com.ua/uk/journals/scientific-herald-of-uzhhorod-university-series-physics



