Коротка інформація про процес
відбору журналів до Scopus
Наукові журнали, які бажають індексуватись у Scopus,
проходять складний двоступеневий процес оцінювання:
перевірку відповідності мінімальним критеріям
придатності, а потім оцінку якості журналу, яку проводить
незалежна експертна група, що називається Content
Selection and Advisory Board (CSAB).

Перший етап: перевірка відповідності критеріям придатності
На першому етапі оцінювання журнал перевіряється на відповідність
наступному набору мінімальних критеріїв придатності:
•	
Вміст, що публікується, проходить через процес рецензування, який чітко описаний та доступний для
загального ознайомлення.
•	
Журнал повинен мати та дотримуватись встановленого графіку публікації, ISSN журналу повинен бути
зареєстрованим у ISSN International Centre.
•	
Анотації, ключові слова та заголовки повинні бути доступні англійською мовою.
•	
Журнал повинен мати веб-сайт, де можна легко знайти інформацію для читачів, авторів, рецензентів
та редакторів.
•	
Доступ до вмісту журналу повинен бути в он-лайн режимі (зауважте, що сама видавнича модель не
підлягає оцінці).
•	
Посилання повинні бути представлені латиницею (інші алфавіти потребують транслітерації на
латиницю).
•	
Публікаційна етика та заява про недобросовісність повинні бути загальнодоступними та містити
інформацію, що стосується всіх сторін, що беруть участь у розробці журналу (автори, рецензенти,
редактори тощо).

Корисна порада! Перевірте, скільки публікацій журналу вже
були процитовані джерелами, які індексуються у Scopus

1
2

Перейдіть на Scopus.com, оберіть Advanced search та введіть REFSRCTITLE(„journal title”).
В результатах пошуку будуть показані статті, які містять посилання на вибраний журнал.
Щоб побачити, які статті з журналу були процитовані, натисніть на „Secondary
documents”. Якщо журнал має назву, подібну до інших, скористайтесь
фільтрами зліва, щоб звузити результати пошуку.

Зверніть увагу, що немає порогового значення у кількості отриманих цитувань,
оскільки воно залежить від багатьох факторів, які враховуються в процесі
оцінювання.

Другий етап: Content Selection Advisory Board (CSAB)
Якщо журнал відповідає вищезазначеним критеріям, він переходить до другого етапу
процесу оцінювання, який проводить член CSAB. Це комплексне оцінювання проводиться
за допомогою набору критеріїв, представлених нижче.
Політика журналу

Вміст

•
•
•
•

• А
 кадемічний внесок у галузь знань
• Чіткість анотацій
• Якість та відповідність заявленим меті та
завданням журналу
• Читабельність статей

 ереконлива редакційна політика
П
Тип рецензування
Географічне різноманіття редакторів*
Географічне різноманіття авторів*

Стан журналу

Регулярність публікації

• Ц
 итування статей журналу в Scopus
• Редколегія

• В
 ідсутність затримок чи перебоїв у
графіку публікації

Он-лайн доступність
• В
 есь вміст журналу доступний он-лайн
• Доступна англомовна домашня сторінка журналу
• Якість домашньої сторінки журналу
* - географічне різноманіття повинно відповідати заголовку, меті, завданням та політиці журналу, тому для журналів можуть бути
винятки, що стосуються географічно специфічних або високо локальних тем.

Варто зазначити, що оцінка журналу, зроблена експертами CSAB, є складною, яка враховує
вищезазначені критерії, а роль експерта полягає в тому, щоб проконсультувати журнал щодо його
сильних сторін та потенційних недоліків, тому журнал не повинен бути досконалий у кожному
аспекті, щоб бути прийнятим до Scopus.

Більше інформації про критерії та процес відбору
можна знайти за посиланням: https://bit.ly/JournalSelection

Служба попереднього оцінювання журналу для Scopus
Чи готовий Ваш журнал до подачі у Scopus? Скористайтесь для перевірки
безкоштовним сервісом попереднього оцінювання.
Послуга допомагає редакторам з Центральної та Східної Європи зрозуміти, чи відповідає журнал мінімальним
критеріям придатності, надаючи індивідуальний звіт із зазначенням потенційних недоліків. Це необов‘язкова та
добровільна послуга, яка не впливає на формальний результат оцінювання, але лише підказує, що слід покращити до
моменту подання журналу, щоб мінімізувати накладення тривалого періоду ембарго.

Щоб скористатися цією послугою, будь ласка,
перейдіть за посиланням: https://bit.ly/Pre-evaluationScopus
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