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SciVerse Scopus – це реферативна база даних та наукометрична платформа,
видавничої корпорації Elsevier. Станом на жовтень 2013 р. Scopus містить понад 50 млн
реферативних записів. У тому числі у базі даних проіндексовано 20 тис. назв наукових
журналів 5 тис. видавництв, 370 книжкових серій та 5,5 млн. праць конференцій. Видання
індексуються у Scopus з різним хронологічним охопленням, найповажніші наукові
часописи представлені архівами, починаючи з першого випуску першого тому.
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. понад 300 російських, 39 білоруських та 58 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 імпактфакторів, замість нього журнали Scopus отримують публічно доступний індекс SJR.
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.
Для проведення масштабних наукометричних спостережень, планування та
прогнозування ефективності досліджень у складі науково-інформаційного середовища
SciVerse існує окрема платформа SciVal.

