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Журнали:

доброго не буває забагато



Рекомендуємо переглядати презентацію у 

повноекранному режимі



Ця сесія буде записана

• Всі присутні автоматично отримають посилання на цей запис.

• Цей запис буде доступний за запитом за тим посиланням, за яким Ви 

реєструвались.



Виникають запитання протягом презентації?

Поставте запитання використовуючи форму “Ask a Question” під екраном презентації. 

Протягом презентації модератор відповість на декілька запитань. 



Зміст

• Огляд бази даних Scopus та її вмісту

• Відбір та курація джерел, що індексуються

• Доступні журнальні метрики

• Демонстрація онлайн

• Запитання та відповіді



Scopus це нейтральна до джерел реферативна база даних з інструментами для 

підрахунку цитувань рецензованої літератури, яка курується незалежними галузевими 

експертами.

Scopus надає потужні пошукові та аналітичні інструменти до рук дослідників, 

бібліотекарів, керівників досліджень та фінансуючих організацій.

5,000+
видавців

24,000+

журналів

210,000+

книг

79 млн
записів

16 million
профілів авторів

~70,000
інституційних 

профілів

1.7 млрд цитувань від 1970

Визначайте та аналізуйте, 

які журнали читати/в яких

публікуватись

Відстежуйте та оцінюйте вплив

дослідника

Вирішуйте, над чим, де і з ким 

співпрацювати

Відстежуйте вплив досліджень 

та світові тенденції

Знаходьте поточні дослідження; що було

опубліковано в дослідницькій галузі

Визначайте, як 

диференціювати теми 

досліджень, шукайте ідеї



Експертний відбір вмісту незалежною

Content Selection & Advisory Board (CSAB)

• CSAB є незалежною радою експертів з різних галузей з усього світу.

• Складається з 17 Subject Chairs.

• Члени ради обираються за їх знаннями у відповідних галузях; 

дехто має досвід редагування наукових журналів.



Критерії відбору та оцінки журналу

Мінімальні критерії

• Прозора політика рецензування

• Понад 2 роки видання та 
зареєстрований ISSN

• Англійською: назви, анотації, ключові 
слова та вебсайт

• Транслітерована бібліографія

• Вміст доступний онлайн

• Заява про публікаційну етику та 
недобросовісну поведінку

Критерії, які CSAB використовує 

при експертній оцінці

14 критеріїв у 5 категоріях:

• Політика журналу

• Якість опублікованого вмісту

• Репутація журналу

• Регулярність публікації

• Доступність журналу та його вмісту



Підтримка високої якості: 

Суворий процес перегляду та критерії Scopus
• Для індексування у Scopus відібрано менше половини запропонованих назв.

• The Content Selection Advisory Board є суворою щодо якості.



Постійний нагляд за якістю

Ідентифікація журналів

із недостатніми

показниками за 

допомогою шести 

кількісних метрик

“Radar”: алгоритм, що

ідентифікує аномальну

поведінку видавців для 

виявлення хижих

журналів

Відгуки громадськості

та зацікавлених сторін: 

переважно етичні та 

публікаційні проблеми

Перегляд Content Selection & Advisory Board (CSAB)

Гарантія якості



Бібліометричні індикатори: кошик метрик

Використовуйте також: Scopus Compare Source tool

Кількіс

ть 

докум

ентів

CiteScore SJR SNIP
% 

оглядів

% не 

цитова

них

Кількіс

ть 

цитува

нь

PlumX
Impact 

factor *

* - не в Scopus; власність Clarivate Analytics

https://www.scopus.com/source/eval.uri


CiteScore

• Метрика обраховується на основі кількості 

цитувань, отриманих за останні 4 роки статтями, 

оглядами, матеріалами конференцій, главами 

книг та  публікаціями даних, поділеної на 

кількість публікацій за ці  4 роки.

• Ті самі документи містяться у чисельнику та 

знаменнику.

• Значення залежить від дисципліни.

• На сьогодні понад 24 тис журналів та понад 700 

книжкових серій мають CiteScore.

2015 20172016 20192018 2020

𝐶𝑖𝑡𝑒𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 2019 =
Цитування у 2016 − 2019

Документи, опубліковані у 2016 − 2019



SNIP – Source Normalized Impact per Paper

• Розроблена CWTS, University of Leiden, Нідерланди

• Вимірює вплив контекстного цитування шляхом зважування цитат на 

основі загальної кількості цитат у тематичному полі. 

• Впливу одного цитування надається вища цінність у предметних

галузях, де цитування менш імовірні, і навпаки.

• Це нормалізований параметр, таким чином, він дозволяє порівнювати

журнали з різних дисциплін.



SJR – SCImago Journal Rank

• Розроблена SCImago, Іспанія.

• Метрика престижності, яка може бути застосована до журналів, 

серій книг та матеріалів конференцій. 

• За SJR, предметна галузь, якість та репутація журналу мають

прямий вплив на вагу цитати.



Демонстрація онлайн



Приклад 1

Моя колега нещодавно сказала мені, 

що вона опублікувала статтю в „Plant 

Science” і що вона не впевнена, чи

хороший це журнал і чи індексується

він у Scopus. Я пообіцяв допомогти їй

це з’ясувати.



Приклад 2

Я – бібліотекар?, і дослідник з 

факультету геології попросив мене 

підготувати список журналів з геології, 

які за CiteScore потрапляють до 1 

квартилю.



Приклад 3

Щойно я закінчив писати статтю про 

вміст ртуті в рибі, і зараз шукаю 

журнал, в якому міг би її опублікувати. 

Я розглядаю „Journal of Fish Biology”, 

„Fish and Fisheries” та „Fisheries”. Як 

мені їх порівняти?



Запитання та відповіді



Переконайтесь, що Ви не 

пропустили інформацію про 

наші вебінари! 

Завітайте до Elsevier Online 

Training Hub та знайдіть 

вебінари для себе та своїх 

колег! 

http://bit.do/TrainingHub

http://bit.do/TrainingHub


Thank you

Марина Назаровець

m.nazarovets@elsevier.com

Дякую!

Завітайте до нашої сторінки на Facebook!

https://www.facebook.com/ElsevierUkraine

https://www.facebook.com/ElsevierUkraine

