
Алгоритм пошуку наукометричних показників у реферативних 

базах даних SciVerse Scopus та Web of Science та реєстрація 

авторського профілю ResearcherID 

 

I. SciVerse Scopus (пошук авторських персональних даних) 

1. З метою пошуку інформації стосовно наукометричних показників бази 

даних Scopus Вам необхідно відвідати сайт: 

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri 

 

2. У полях прізвище (1) та ініціали (2) вводимо англійською мовою 

необхідне Вам прізвище та натискаємо на пошук (3). 

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri


 

3. У вікні обираємо необхідне прізвище та натискаємо на нього. 

 

4. У одержаному профілі автора під його прізвищем буде числове 

значення Scopus ІD (1), наприклад 6507369141, у правому верхньому 

куті профілю Ви знайдете його індекс Гірша (h-індекс) (2), а у нижній 

частині профілю перелік статей (3). 

1 2 

3 



 

 

II. Пошук журналів індексованих базою даних SciVerse Scopus  

1. З метою пошуку інформації стосовно журналів індексованих базою 

даних Scopus Вам слід відвідати сайт: 

https://www.scopus.com/sources?zone=&origin=AuthorProfile 

 

2. У полі Search (1) вводимо англійською мовою необхідну назву журналу 

та натискаємо на пошук (2). 
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https://www.scopus.com/sources?zone=&origin=AuthorProfile


 

3. У отриманому вікні обираємо необхідну назву журналу та натискаємо 

на нього. 

 

4. У одержаному профілі Ви знайдете усю необхідну інформацію 

стосовно індексування даного журналу у базі даних Scopus. 
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Web of Science 

1. З метою пошуку інформації стосовно наукометричних показників бази 

даних Web of Science Вам слід відвідати сайт: 

http://www.researcherid.com/ViewProfileSearch.action 

 

2. У полях прізвище (1) та ініціали (2) вводимо англійською мовою 

необхідне Вам прізвище та натискаємо на пошук (3). 

 

3. У вікні обираємо необхідне прізвище та натискаємо на нього. 
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http://www.researcherid.com/ViewProfileSearch.action


4. У одержаному профілі автора під його прізвищем буде числове 

значення ResearcherID (Web of Science ID) (1), наприклад H-9592-2018, 

у лівому верхньому куті профілю Ви знайдете значення індексу Гірша 

(h-індекс) (2), а у нижній частині профілю перелік статей (3). 

 

 У випадку відсутності профілю ResearcherID (Web of Science ID) 

його можна створити перейшовши на посилання: 

https://www.researcherid.com/SelfRegistration.action 

 

 У одержаному вікні вводимо англійською Ваше ім’я (1), прізвище (2) та 

електронну пошту (3) та натискаємо на Submit (4). 
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 Після цього Вам на електронну скриньку прийде підтвердження 

Вашої реєстрації і натиснувши на посилання у отриманому листі Ви зможете 

ввести детальну персональну інформацію (вид діяльності, сфери 

зацікавлення, місце праці, тощо). 
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 Після завершення реєстрації у Вас буде створено персональний 

авторський профіль у Web of Science (ResearcherID). 

 



 У наявному авторському профілі можна долучити усі Ваші 

наукові праці індексовані у зазначеній реферативній базі. 

 

 


