
Як знайти свій персональний номер ID в базі даних Scopus? 

Будь-якому автору, публікації якого індексуються в базі даних Scopus, 

присвоюється унікальний ідентифікаційний номер (ID). Іншими словами, Scopus 

створює профіль для кожного учасника автоматично. Система ідентифікації авторів 

(Author ID) була створена компанією Elsevier для того, щоб вирішити проблему 

прив’язки авторів до публікацій, що виникає через плутанини зі збігом імен і прізвищ. 

Тому немає необхідності створювати свій профіль самостійно. Якщо у Вас є 

хоча б одна стаття в журналі, який індексується Scopus, то це вже зроблено за Вас. 

Дізнатися номер свого ID і число індексу Хірша (h-індекс) в БД Scopus можна одним із 

запропонованих способів: 

І. Пошук за статтею: 

Крок 1. Зайти на вкладку «Поиск документа». Вибрати пошукове поле «Название 

статьи» і ввести назву статті (примітка: якщо в назві статті є дужки, краще замінити їх 

на проміжки). 

Крок 2. Запустити пошук, натиснувши кнопку «Поиск». 

 
 

 

 



Крок 3. Вибрати потрібну статтю і перейти на сторінку, що містить повний її опис: 

вихідні дані, автори, їх афіліація, реферат, тощо. 

 
Крок 4. Натиснути на своє прізвище, що призведе Вас в особистий профіль, де 

вказується: персональний номер ID, h-індекс, галузі досліджень, кількість цитувань з 

посиланнями на документи, візуалізація профілю, список публікацій, які система 

автоматично ідентифікувала під Вашим прізвищем та ініціалами та ін. 

 
 



ІІ. Пошук за автором: 

Крок 1. Зайти на вкладку «Авторы». Ввести в пошукові поля своє прізвище (Фамилия 

автора), ініціали або ім’я (Имя автора) і за бажанням афіліацію (Организация). Всі дані 

подаються латиницею.  

Крок 2. Оберіть умови пошуку «Показывать только точные совпадения». 

 
Крок 3. Запустити пошук, натиснувши кнопку «Поиск». 

Крок 4. Якщо у Вас в базі даних Scopus проіндексована тільки одна стаття, то перейти 

відразу на авторський профіль з прізвища автора неможливо. В даному випадку слід 

вибрати команду «Показать совпадения профиля с одним документом». 

 



Потім за гіперпосиланням «1» перейти до повного запису статті і вже через своє 

прізвище перейти в особистий профіль (аналогічно кроку 4 у першому способі 

пошуку). 

 
 

Не завжди автоматичне формування авторського профілю відбувається досить 

коректно, тому авторський профіль необхідно відредагувати. У разі існування кількох 

облікових записів з різним написанням Вашого імені, Ви можете об’єднати їх в один 

профіль. 
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