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Scopus – бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження 

цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Є однією зі складових 

інтегрованого науково-інформаційного середовища SciVerse. Індексує 18,000 назв 

наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук 5000 видавців. База 

даних індексує наукові журнали, матеріали конференцій та серіальні книжкові 

видання. Розробником та власником SciVerse Scopus є видавнича 

корпорація Elsevier. 

Рубрикатор Scopus (ASJK) має 27 базових тематичних розділів, поділених на 335 

підрозділів, політематичні статті індексуються одразу в кількох розділах. Галузеве 

покриття розподіляється таким чином: 

 Фізичні науки (Виробництво; Енергетика; Комп’ютерні науки; Математика; 

Матеріалознавство; Науки про Землю та планети; Фізика і астрономія; Хімічні 

технології; Хімія) – 41 %; 

 Медичні науки (Медицина; Ветеринарна справа та ветеринарна медицина; 

Медичні професії; Сестринська справа; Стоматологія; Фармакологія, 

токсикологія та фармацевтичні науки) – 40 %; 

 Науки про життя (Біохімія, генетика та молекулярна біологія; Імунологія та 

мікробіологія; Науки про навколишнє середовище; Нейронауки; 

Сільськогосподарські та біологічні науки) – 24 %. 

 Соціогуманітарні науки (Бізнес, менеджмент та бухгалтерський облік; 

Економіка, економетрика та фінанси; Мистецтвознавчі та гуманітарні науки; 

Психологія; Соціальні науки; Теорії прийняття рішень) – 12 %; 

За географічним охопленням Scopus є універсальною базою даних, серед 

проіндексованих назв 47 % видаються у Західній Європі, 33 % – у Північній Америці, 

9 % – видання Азійсько-Тихоокеанського регіону, 5 % назв східноєвропейських 

видавців (у т. ч. близько 300 російських, 39 білоруських та 37 українських назв 

журналів) та по 2 % видань з Австралії і Океанії, Африки і Південної Америки. 

Наукометричний апарат Scopus забезпечує отримання показників цитованості 

наукових робіт у виданнях, опублікованих після 1996 р. Тобто у Scopus 

підраховується кількість посилань на всі проіндексовані ресурси, але лише у 

ресурсах, опублікованих після 1996 р. На відміну від Web of Science, у Scopus не 

використовується поняття імпакт-факторів, замість нього журнали Scopus отримують 

публічно доступний індекс SJR. 
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Для оптимізації проведення аналітичних досліджень платформа має засіб контролю 

ефективності досліджень Research Performance Measurement (RPM). Інструментарій 

RPM ґрунтується на унікальній ідентифікації авторів, установ та видань; він дає 

змогу отримувати різноманітні мультимедійні аналітичні звіти по окремих учених, 

наукових установах, напрямах досліджень та назвах видань. 

Україна 
Проекти щодо використання наукометричної бази даних Scopus для оцінки 

наукового потенціалу держави в цілому та окремих суб’єктів наукової діяльності в 

Україні на рівні вищих органів державної влади почали з’являтися у 2009 р. 

Протягом року Міністерство освіти і науки України та Національна академія наук 

України провели ряд консультацій з вищим керівництвом компанії Elsevier щодо 

серйозного збільшення номенклатури українських видань, що індексуються у Scopus 

(до показника 100-200 журналів; на рівні 40-80% аналогічного показника Польщі). 

Стратегічні домовленості з цього питання були досягнуті. Органи державної влади та 

профільні відомства розпочали процеси роботи з видавцями щодо цільової 

підготовки наукових фахових видань України до включення у Scopus і, паралельно, 

процеси запровадження у практику власної діяльності методів кількісної та 

напівкількісної оцінки наукового потенціалу (наукометрії) на основі даних Scopus. 

10 червня 2009 р. Президія НАН України ухвалила рішення щодо розгортання 

системи постійного моніторингу наукового потенціалу суб’єктів наукової діяльності 

України за показниками бази даних Scopus. Реалізація даного завдання була 

покладена на Національну бібліотеку України імені В.І. Вернадського. 

26 жовтня 2009 р. Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки 

затвердив нові редакції Інструкцій про порядок висунення, оформлення та 

представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 

та на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених. Згідно з 

новими редакціями цих інструкцій, претенденти на здобуття премій у анотаціях робіт 

забов’язані вказувати, зокрема, загальну кількість статей, опублікованих у 

міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, загальний ідентифікатор 

SJR (SCImago Journal Rank) та загальний індекс цитування робіт претендентів. 

24 грудня 2009 р. рішенням колегії Міністерства освіти і науки України показник 

«Кількість публікацій у наукометричній міжнародній базі даних Scopus» був 

ухвалений у якості одного з показників оцінки результативності наукової та науково-

технічної діяльності вищих навчальних закладів. «Положення про дослідницький 

університет», затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 

2010 р. № 17, зокрема, регламентує мінімальну кількість наукових робіт (150), яку 

співробітники університету повинні публікувати щорічно у виданнях, що індексуються 

базами даних Web of Science та/або Scopus, для надання (підтвердження) статусу 

дослідницького університету. 
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