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Профілі установ у
без таємниць





Запис буде доступний невдовзі після вебінару.
Ми надішлемо посилання учасникам електронною поштою ☺



Наскільки важливою є точність ваших даних

Неймовірно важливою
Дані це нова кров або нафта століття

Точні дані про вашу установу допомагають здійснювати
ефективне внутрішнє та зовнішнє оцінювання аналізувати
вплив вашої установи

Ви можете використовувати цю інформацію для стратегічного
планування та прийняття рішень наприклад розробляйте
ключові показники ефективності або визначайте основні
мережі співпраці

Важливо те що ви можете використовувати дані для
демонстрації досягнень і впливу на рівні дослідника та
утанови



є основним джерелом профілів авторів і установ

використовує найсучаснішу
технологію в поєднанні з
комплексними базами знань
створеними вручну для формування
профілів авторів і установ

Як результат набагато точніше, 
аніж будь-яка інша база даних 
допоможе вам зрозуміти хто і що
досліджує і де він це робить надаючи
тим самим безцінні дані для
прийняття стратегічних рішень

млн
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Більше інформації Див

став основним джерелом даних і аналітики для
ключових рейтингів університетів

Якість обсяг і надійність даних
у поєднанні з їх прозорою структурою
зробили кращим партнером у
сфері рейтингування яка швидко
розвивається

Деякі з провідних світових організацій
які укладають рейтинги університетів
тепер використовують дані у
своїх розрахунках

Набір бібліометричних даних який вони
отримують визначається профілями
організацій у які беруться зі



Які дані я знайду в профілі своєї установи в

Всебічне представлення наукових результатів
вашої установи включаючи кількість авторів і
документів а також відповідні візуалізації Ви
можете сортувати та фільтрувати дані різними
способами на сторінці профілю установи

Наприклад ви можете

• Переглянути науковий доробок за
предметною галуззю

• Переглянути організаційну ієрархію

• Переглянути мережу колаборації

• Переглянути науковий доробок за джерелом

• Налаштувати сповіщення про оновлення



Алгоритм шукає серед

документів починаючи від
Близько нових статей
індексуються в щодня

Що таке профіль моєї установи в і як він створюється

Це повний перелік публікацій вашої установи
проіндексованих у

• Він формується з використанням алгоритмічної
обробки та керованої бази даних установ

• Запис для установ включає імена адреси
зв язки з іншими установами та різні способи їх
згадування авторами в наукових публікаціях

• Алгоритми працюють у поєднанні з щоб
ідентифікувати документи які можна віднести до
вашої організації

Щойно алгоритм переконається що документ
опублікований вашою установою він відносить його до
профілю вашої установи



або перевірені профілі в

Можна знайти через 
кнопку Affiliations у Scopus

Affiliation ID починається з 6…



Як вони формуються



Команда з курування установ у здійснює обширні 
дослідження для моделювання установи та її взаємозв язків

Наша команда з курування установ розробила ретельний 3-етапний процес щоб отримати максимально
точне уявлення про вашу установу Ми маємо детальний курс дій щодо даних зібраних у

Крок

Визначення дослідницького 
ландшафту країни

Крок

Запис імені й адреси з метаданих

Визначення та фіксація варіантів
згадування в публікаціях

Крок

Ідентифікація і присвоєння до
відповідної установи

OrgDB

Команда 
проводить детальний 

3-етапний процес 
курування, який 

фіксує ієрархію та дані 
вашої установи, які 
потім вносяться до 

бази даних 
установ 

підтримує 
алгоритм, який щодня 
сканує приналежність 

11 000 статей, 
індексованих у 

Коли він визначає 
публікацію вашої 

установи, він 
присвоює її до 
профілю вашої 

установи.

Ви можете 
скористатися 

Institution Profile 
Wizard (IPW), щоб 

внести виправлення в 
наявний профіль 

установи або додати 
нові установи – ці 

зміни перевіряються, 
а потім вносяться в 

OrgDB.



Як надати зворотний зв’язок: IPW



Ви можете редагувати профіль своєї установи

Ми прагнемо співпрацювати з вами щоб профіль вашої установи був максимально повним Ви можете
редагувати свій профіль з допомогою Авторизовані користувачі мають доступ
до на сторінці профілю установи

Усі запити зроблені через
, до

команди з коригування
установ Залежно від
складності запиту обробка
змін триває від кількох днів
до х тижнів



• Використання обмежується авторизованими 
користувачами, обраними установою. Зазвичай це 
не більше 3-з користувачів для установи. 
Користувачам IPW потрібно створити особистий 
акаунт Scopus і використати його для входу в Scopus 
принаймні один раз, перш ніж їм буде наданий доступ.

• Вибрані установою користувачі IPW повинні бути 
знайомі зі Scopus і знати про структуру своєї установи, 
а також усі кампуси і філіали та назви, які для них 
використовуються. 

• Форма для установи для авторизації відповідальних 
осіб має бути завізована і надіслана до Elsevier разом 
із переліком імен користувачів у Scopus для 
авторизованих осіб. 

• Більше інформації та посилання для запиту на форму 
можна знайти за посиланням 
https://blog.scopus.com/posts/scopus-institution-profile-
wizard/

Запит на доступ до

Більше корисних посилань буде наприкінці!

https://blog.scopus.com/posts/scopus-institution-profile-wizard/


Назва установи і її адреса англійською. Якщо ваша 
установа вже має профіль у Scopus – вказуйте 
назву так, як вона зазначена в цьому профілі 
(додавши AF-ID). Після того як для вас буде 
активовано IPW, ви зможете внести корективи у 
вказаний профіль установи

Дата надсилання форми

Name Administrator – прізвища та імена
адміністраторів (максимум 3 особи);
Scopus User Name – імена користувачів Scopus для 
адміністраторів (переважно email-адреси). Якщо ви не маєте 
імені користувача, то потрібно зареєструватися в Scopus.
Effective Date of Registration – дата реєстрації користувача.

Signature
Прізвище, ім'я та підпис уповноваженої особи

Заповніть форму активації



Приєднайте скан-копію 
заповненої форми активації

Обов'язкові поля

Надішліть скан заповненої форми 
через
https://service.elsevier.com/app/co
ntact/supporthub/scopus/

Надсилання форми активації

Адміністратори будуть 
поінформовані, коли доступ до 
IPW буде активовано. Зазвичай це 
займає 3-5 робочих днів

або напишіть нам:
b.wieckowski@elsevier.com
l.trotsenko@elsevier.com

https://service.elsevier.com/app/contact/supporthub/scopus/
mailto:b.wieckowski@elsevier.com
mailto:l.trotsenko@elsevier.com


Альтернативні назви
(або непідтверджені чи 
NonOrgDB профілі)



Альтернативні назви або непідтверджені профілі

Альтернативні назви – це 

кластери або профілі, які не 

підтверджені. Вони називаються 

NonOrgDB

Альтернативні назви (або 

непідтверджені профілі) не 

можна знайти на вкладці 

"Affiliations", але їх можна  знайти 

через пошук у документах

Зазвичай номери AF-ID 

непідтверджених профілів (або

альтернативних назв) 

починаються з 1



Пошук альтернативних назв або непідтверджених профілів



Пошук альтернативних назв або непідтверджених профілів

Ви можете використовувати знайдені альтернативні назви (непідтверджені/NonOrgDb профілі) та 
їх ідентифікатори AF-ID для запиту на виправлення:
1) через IPW, якщо у вас вже є підтверджений профіль для вашої установи та доступ до IPW
2) надішліть нам електронний лист, щоб створити підтверджений профіль на основі знайдених 

альтернативних назв, якщо у вас ще немає підтвердженого профілю



Альтернативні назви кластери подібних за установою документів

Альтернативні назви  варіанти назв у публікаціях

Ми використовуємо термін "Альтернативна назва" для позначення чогось досить комплексного. 

Коли документи додаються до Scopus, алгоритмічна обробка групує афіліації, визнані подібними, 

у кластери (або непідтверджені профілі). Потім кластери порівнюються з інформацією про 

установи, що зберігається в базі даних установ. Якщо знайдено збіг достатнього ступеня 

достовірності, документи присвоюються до профілю цієї установи. Коли повністю переконатися 

неможливо, кластери залишаються не пов'язаними з жодним профілем.

Саме ці кластери відображаються в IPW як “Альтернативні назви”. Вони позначені найбільш 

подібною/часто використовуваною інформацією, взятою з афілійованих установ, які вони 

включають. Ось чому багато альтернативних назв здаються однаковими у списку – але 

переглядаючи вміст, ви зрозумієте, чому вони не всі в одній групі. 

Це може заплутати тих, хто використовує IPW, коли переліки "альтернативних назв " змінюються –

записи можуть зникнути або, як здаватиметься, з'явитися знову після видалення. Оскільки 

кластери не є фіксованими об'єктами, а базуються на ймовірностях, вони можуть змінюватися з 

додаванням інформації до системи збігів – із нових статей, вибірок, які ви зроблених за 

допомогою IPW, та інших дій обробки. Ця інформація може підвищити впевненість у будь-якому 

кластері чи документі, дачи змогу реорганізувати вміст в узгоджені групи. 



IPW у роботі



Щоб продовжити погодьтеся з



Використовуйте щоб змінити ієрархію профілю установи

Наприклад

• Переміщуйте та коригуйте рівні
приналежності в ієрархії за допомогою
нашої простої у використанні функції
перетягування

• Додавайте нові установи
якщо вони вже існують у

• Видаляйте установи вибравши
відповідний значок сміттєвого бака



Зміна ієрархії знайти та додати

• Натисніть + Add 

affiliation to 

hierarchy для 

пошуку відсутньої 

установи

• Виберіть установи, 

які потрібно додати. 

Вибрані установи 

з’являться в робочій 

зоні, і ви можете 

перетягти їх в 

ієрархію.

!!! Важливо: ви можете 
знайти і додати тільки 
верифіковані профілі
(OrgDB)



Структурування установ в ієрархію
• Вибрані установи 

з’являються в робочій зоні, 

але їх все ще потрібно 

перетягти, інакше вони 

будуть «скинуті».

• З робочої зони розміщуйте 

установи на відповідному 

рівні ієрархії 

перетягуванням або за 

допомогою системи 

нумерації. 

• Ви також можете 

натиснути на + у робочій 

зоні, щоб розмістити 

установу, а потім 

перетягти її на необхідний 

рівень.



Коли ви додаєте установу, яка вже 

включена в ієрархію іншої організації, вас 

попросять вказати, чи є вона спільною для 

вашої та інших організацій або належить 

виключно вам і повинна бути вилучена з 

ієрархічної стуртури інших організацій. 

Надання посилання на URL-адресу, що 

підтверджує право власності, допоможе 

команді з виправлення помилок підтвердити 

вашу вимогу. 

Якщо ви додали установу, яка належить до 

іншої ієрархії, на це вказує позначка. 

Натиснувши на позначку, ви можете 

переглянути свій вибір повного або 

спільного володіння.

!!!Важливо: Ця позначка з'являється лише у 

випадку, коли ви додали спільну установу 

за допомогою IPW і вказали тип власності. 

Інші установи, звичайно, також можуть 

бути у спільній власності. 

Додавання спільної установи



• Установи вказуються в 

алфавітному порядку на 

кожному рівні

• Копіювання елемента дозволяє 

додати його на інший рівень в 

тій же ієрархії, а також на той 

рівень, на якому він 

знаходиться зараз. Це цікавить 

переважно складні організації, 

наприклад, коли лабораторія 

іноді працює з батьківською 

установою, а іноді конкретно з 

однією з її дочірніх установ.

Копіювання установ



Інструкції щодо використання ієрархії



Перегляд і надсилання змін



Використання для модифікації профілю установи

Наприклад

• Оновлення поточних даних про 
установу, таких як бажана назва або 
URL-адреса вебсайту

• Додавання адрес для інших локацій
та іншими мовами

• Видалення некоректно присвоєних
альтернативних назв

Ви також можете
підтвердити відхилити перелік
публікацій які зідентифіковані як
потенційно приналежні до вашої
установи



Коригування назви та адрес

• Змініть бажану назву або 

адресу установи

• Додайте додаткові адреси, 

наприклад, якщо ваш кампус 

має кілька адрес, які автори 

можуть використовувати при 

указанні своєї афіліації або 

якщо адреса вказується у 

метаданих більше ніж 

однією мовою

• Система може 

запропонувати варіанти 

написання, якщо ви введете 

неочікувану назву міста. 

Щоб прийняти пропозицію, 

встановіть прапорець. Щоб 

проігнорувати її, не 

встановлюйте прапорець і 

просто пропустіть. 



• На цій сторінці показані альтернативні 

назви, вже додані до профілю.

• Перевірте список, чи всі вони тут 

доречні. Якщо ні, видаліть за 

допомогою значка кошика.

• Видалені елементи поміщаються в 

робочу зону у верхній частині сторінки. 

Натисніть “undo”, щоб відмінити. Коли 

ви завершили, натисніть Review and 

confirm, щоб переглянути зміни, які ви 

хочете внести. Запит на жодні зміни не 

буде надісланий без вашого 

підтвердження. 

• Щоб визначитися, чи слід включати 

назву, ви можете вибрати View details. 

Відобразиться інформація з документів, 

згрупованих під цією альтернативною 

назвою.

Перегляд поточних варіантів назви



Переглядайте деталі ставте і знімайте галочки з кожного запису



Видалені елементи 

поміщаються в робочу 

зону. 

“Undo” поверне їх до 

пеерліку. 

Зверніть увагу, що жодні 

зміни не будуть 

відправлені, допоки ви 

не підтвердите свої дії в 

кінці процесу.

Ви можете повернутися 

до змін пізніше, 

натиснувши “Save draft”

(зберегти чернетку)

Видаляйте елементи відміняйте і зберігайте чернетку



Виберіть альтернативні
назви для додавання
Ви побачите деякі назви, які можуть належати 

до вашої установи. Натисніть +, щоб вибрати і 

додати їх у робочу зону. Лінк View details показує 

інформацію про документи, присвоєні до 

альтернативної назви, і таким чином ви можете 

вирішити, чи варто ці публікації включати

Відфільтруйте список за містом чи країною. 

Пам'ятайте, що ця інформація взята з 

оригінальних статей: тут можуть бути помилки 

або ж дані відсутні. Не видаляйте назви, які 

здаються вам "неправильними", якщо не хочете 

видалити пов'язані документи зі свого профілю!

Піктограми допомагають фіксувати дії 

(прапорець у списку допомагає фіксувати, які 

альтернативні назви ви вже 

перевірили/відредагували)

Якщо у вас є сумніви або ви не можете знайти 

конкретну альтернативну назву – скористайтеся 

пошуком

Виберіть “Review changes and confirm”, зоб 

завершити, “Save draft”, щоб повернутися до 

змін пізніше, або “Back”, щоб повернутися до 

попереднього кроку



Остаточна перевірка
перед відправкою
запиту

Ви можете переглянути всі 
зміни, запит на які хочете 
зробити, і повернутися назад 
для подальших виправлень 
або ж ви можете зберегти 
чернетку, щоб повернутися 
до неї пізніше.

Якщо всі зміни перевірені і ви 
готові відправити запит –
натисніть на кнопку “Submit”



Використовуйте , щоб створити профіль нової установи

Не можете знайти установу в Ви
може зробити запит до команди
щоб її додати через опцію

Просто заповніть обов язкові поля
наприклад бажану назву на сторінці та
адресу і натисніть

Також є можливість додати
альтернативні назви

Зазвичай використовується якщо ви
хочете створити перевірений профіль
підрозділу це можливо якщо назва
цього підрозділу використовувалася в
записах й існують альтернативні
назви



Назва адреса й
альтернативні назви

1. Укажіть назву, адресу і т. д.

2. Додайте альтернативні 

назви, під якими відома 

установа і які можна знайти в 

Scopus. Це робиться шляхом 

пошуку та вибору, як було 

описано раніше в розділі 

Модифікація профілю.

3. Ми не можемо прийняти 

новий профіль, поки він не буде 

зв’язаний через альтернативні 

назви з публікаціями в Scopus. 

4. Ви не зможете знайти 

альтернативні назви, які вже є 

частиною іншого перевіреного 
профілю.



Остаточна перевірка
перед відправкою
запиту

Ви можете переглянути всі 
зміни, запит на які хочете 
зробити, і повернутися назад 
для подальших виправлень.

Якщо всі зміни перевірені і ви 
готові відправити запит –
натисніть на кнопку “Submit”



• Усі зміни, на які ви робите запит за допомогою IPW, 

надсилаються до команди корегування установ у 

Scopus. 

• Ви отримаєте автоматичне повідомлення, яке 

підтверджує отримання вашого запиту та містить номер 

запиту. Будь ласка, збережіть це повідомлення на 

випадок, якщо вам буде потрібно буде справдити 

статус.

• Команда може сконтактувати з вами, якщо виникнуть 

запитання щодо вашого запиту.

• Залежно від складності запиту та обсягу запитів, які ми 

отримуємо, зміни мають з'явитися в Scopus від кількох 

днів до двох тижнів. У періоди завантаженості це може 

зайняти більше часу. Ви отримаєте повідомлення, коли 

зміни будуть внесені. 

• Якщо ви не отримали жодного повідомлення або не 

побачите змін у Scopus протягом двох-трьох тижнів, 

будь ласка, справдіть статус, відповівши на 

початкове повідомлення з підтвердженням. 

• Зверніть увагу, що після надсилання запиту на зміни 

профіль установи буде заблоковано: жодні зміни не 

можуть бути внесені, доки запит не буде повністю 

опрацьований.

Після надсилання запиту



Виправлення поза IPW



• Якщо ви знайшли альтернативні назви 
вашої установи, помилково прив’язані до 
іншого перевіреного профілю

• Якщо ви виявили докуенти, помилково 
прив’язані до іншого перевіреного 
профілю(Org DB)

• Якщо вам потрібно створити перевірений 
профіль (OrgDB) на основі:

- альтернативних назв,

- або варіантів назв, використовуваних у
Scopus, 

- або переліку публікацій у Scopus

• Якщо ви хочете сформувати складну 
ієрархію (створити профілі для 
підрозділів/дочірніх установ і головної 
установи)

Коли вам слід
надіслати нам

Bartlomiej Wieckowski b.wieckowski@elsevier.com
Людмила Троценко l.trotsenko@elsevier.com

mailto:b.wieckowski@elsevier.com
mailto:l.trotsenko@elsevier.com


Ключові моменти



• Центр підтримки – про Institution Profile Wizard

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/25554/supporthub/sc
opus/

• SCOPUS Institution Profile Wizard INFO

• Запис сьогоднішнього вебінару
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_4wRtEWTURjSa3zysObT53A

• Scopus Institution Profile Wizard у блозі Scopus
https://blog.scopus.com/posts/scopus-institution-profile-wizard/

Корисна інформація

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/25554/supporthub/scopus/
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fview.highspot.com%2Fviewer%2F6227b0fe47903020932ef04c%3Fsource%3Demail.6330a315901552f2284ec80d.0&data=05%7C01%7Cg.yakshonak%40elsevier.com%7C421d29ab1f914efae87f08da9f26e7f3%7C9274ee3f94254109a27f9fb15c10675d%7C0%7C0%7C637997286824018763%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=GdJL7MEagsB7DNaNAWHcClcFN3qbEZNZ%2Bq9j5C3jOYU%3D&reserved=0
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_4wRtEWTURjSa3zysObT53A
https://blog.scopus.com/posts/scopus-institution-profile-wizard/


Наступні вебінари

• SciVal/Scopus: як використовувати їхню унікальну синергію при 
підготовці тематичних звітів

• Scopus у роботі дослідника

• Профіль автора в Scopus: покрокова інструкція

•

• Як аналізувати наукові результати з допомогою Scopus і SciVal

• Predatory journals and how to avoid them

Elsevier Online Training Hub

https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_K4wXHBzWQDOvbWnMnXfMvw
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_bxmOGcBORQiCJ77uGxPbGQ
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_2-QZ-lO9Qf2N7Uy9yjuy8w
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_SgcF31N5R56UpZhRF9i5Qw
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_lhMGdymrQiq4Qj9f839b-A
https://www.elsevier.com/en-xm/events/webinars/elsevier-training-and-demo-webinars/ukraine


Дякуємо!

Людмила Троеценко,

l.trotsenko@elsevier.com

Завітайте на нашу сторінку у Facebook!
https://www.facebook.com/ElsevierUkraine

Bartłomiej Więckowski

b.wieckowski@elsevier.com

mailto:b.wieckowski@elsevier.com
https://www.facebook.com/ElsevierUkraine
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