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Анотація 

Пропонується інформаційна технологія виявлення мережі співробітництва наукових установ на основі 

профілів науковців в Google Scholar. Візуалізація співробітництва здійснена за бульбашковою діаграмою уста-

нов та кольоровою палітрою країн. Бульбашками є установи, а діаметр бульбашки вказує на інтенсивність 

співробітництва заданої установи. 
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Abstract 

Based on Google Scholar profiles the information technology for detection of research collaboration network is 

proposed. The basis of the collaboration visualization are bubble chart and country colormap. Bubbles correspond to 

institutions, and the bubble diameter relates to the intensity of the collaboration. 

Keywords: scientometrics, detection of collaboration, collaboration of research institutions, Google Scholar. 

 

Вступ 

Сьогодні ефективне вирішення багатьох наукових задач можливе лише за співпраці кількох уста-

нов. Інформація про наукову співпрацю зазвичай отримують з двох джерел. Перше джерело – це різ-

номанітні звіти та повідомлення, в яких зазначається, з якими партнерами співпрацює наукова уста-

нова. Перевага такого джерела – можливість оперативно інформування про співпрацю, коли ніяких 

результатів такої діяльності ще не отримано. Недоліки пов’язані з відсутністю верифікації масштаб-

ності, актуальності та результативності такої співпраці. Друге джерело – це спільні публікації, за ме-

таданими яких, а саме за місцем роботи співавторів ідентифікується факт результативної співпраці 

двох установ. У наукометрії використовується саме друге джерело інформації про співпрацю. Зазви-

чай спираються на дані з наукометричних баз Scopus та Web of Science, або списки статей ключових 

журналів. 

Статистика за 14 млн. статей в Web of Science засвідчує, що частка публікацій, автори яких пра-

цюють в різних установах, стрімко збільшується. Вона становила 37% у 2000 р., а в 2009 р. вже пере-

вищила 48% [1]. За цей час частка статей з міжнародним колективом співавторів зросла з 14% до 

18%. Динаміка міжнародного наукового співробітництва сильно варіюється по країнам [2]. Напри-

клад, в США, Великобританії та Швейцарії частка статей з міжнародним колективом співавторів з 

1981 р. по 2011 р. щороку суттєво зростає. Лідером є Швейцарія, науковці яких біля 2/3 статей публі-

кують із закордонними партнерами. В той же час в Китаї, Південній Кореї та Бразилії часта таких 

статей коливається в межах 20-30%. Статистика за публікаціями науковців США та Великобританії 

свідчить, що статті із закордонними партнерами значно частіше цитують. Відповідно, рівень міжна-

родного наукового співробітництва важливий для прийняття управлінських рішень стосовно науко-

вих установ, наприклад, дня рейтингування університетів.  

Для достовірної оцінки рівня наукового співробітництва використовують різні інформаційні ресу-

рси, а також різні підходи до агрегування початкових даних. Нами пропонується інформаційна тех-

нологія для виявлення та візуалізації наукової співпраці за доступними ресурсами, а саме за даними з 

профілів науковців в Google Scholar.  
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1. Принципи ідентифікації наукового співробітництва 

Ідентифікація наукового співробітництва пропонується здійснювати за такими 6 принципами. 

1. Початковим джерелом інформації є персональні профілі усіх науковців установи в Google 

Scholar. Для аналізованої наукової установи знаходимо профілі усіх науковці, які вказали її своїм 

місцем роботи. Пошук здійснюється за тегом «Місце роботи», який на рис. 1 виділено червоним кон-

туром. Вважається, що корпоративна культура науковців є високою, і вони вірно пов’язали свої пер-

сональні профілі зі сторінкою роботодавця. 

 

 
Рис. 1. Профіль науковця в Google Scholar 

 

2. Ідентифікація партнерів за тегом «Співавтори». Співпраця визначається у формальний спосіб, 

шляхом створення списку співавторів за тегом «Співавтори». Поле цього тегу виділено зеленим кон-

туром на рис. 1. Вважається, що науковці є доброчесними.  

3. Подвійна верифікація співавторства. Верифікація співавторства здійснюється не лише за тегом 

«Співавтори», а і за спільними статями. Для підтвердження співпраці в профілях обох науковців ма-

ють бути вказані спільні статті. 

4. Дворівневе оцінювання співавторства. Оцінка рівня співробітництва здійснюється як за кількіс-

тю науковців-партнерів, так і за результатами – кількістю спільних публікацій. 

5. Оцінювання співавторства у часі. Оцінка рівня співробітництва здійснюється як за увесь період 

існування наукової установи, так і за конкретний часовий інтервал, наприклад, за 2015 – 2016 рр. 

6. Геоінформаційна візуалізація наукового співробітництва. Візуалізація здійснюється на основі 

карти світу з використанням відповідних просторових тегів наукових установ. В якості картографіч-

ної бібліотеки для візуалізації використовується Leaflet. Для визначення географічних координат 

установ використовується сервіс Nominatim. При цьому, країни-партнери виділяються кольором згід-

но палітри співробітництва. Рівень співробітництва на рівні установи виділяється розміром маркера. 

 

2. Приклади візуалізації наукового співробітництва 

Описані вище принципи ідентифікації наукового співробітництва покладено в основу відповідної 

інформаційної технології. Для досягнення поставленої мети розроблено алгоритм зондування ресур-

сів сервісу Google Scholar Citations який передбачає отримання репрезентативного набору авторів 

певної установи як основи майбутньої мережі. Під зондуванням ресурсів будемо розуміти вибірку 

невеликого обсягу найважливішої інформації. 

Оскільки немає чітких правил по оформленню імен авторів публікацій, то в процесі їх аналізу, для 
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ідентифікації співавторів застосовується нечіткий алгоритм на основі коефіцієнту Танімото. Для за-

безпечення зручності та інтуєтивності представлення результатів візуалізація здійнюється на карті 

світу з можливістю масштабування. Для програмної реалізації методу застосовано такі технології: 

Java 8; Spring-Boot; Spring MVC; Thymeleaf; AngularJS; Leaflet. 

Як приклади застосування розробленої інформаційної технології, нижче наведено кілька результа-

тів ідентифікації. Результати ідентифікації наукового співробітництва Вінницького національного 

технічного університету показано на рис. 2–3. Результати ідентифікації наукового співробітництва 

Національного університету «Львівська політехніка» наведено на рис. 4. Результати ідентифікації 

наукового співробітництва Егейського університету (Греція) наведено на рис. 5–6. Співробітництво 

українських університетів оцінено за кількістю співавторів, а грецького – за кількістю публікацій. 

 

 
Рис. 2. Ідентифікація співпраці Вінницького національного технічного університету (рівень – співавтори) 

 

 
Рис. 3. Локалізація співпраці Вінницького національного технічного університету (рівень – співавтори) 
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Рис. 4. Ідентифікація співпраці Національного університету «Львівська політехніка» (рівень – співавтори) 

 

 
Рис. 5. Ідентифікація співпраці Егейського університету (рівень – публікації) 
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Рис. 6. Ідентифікація співпраці Егейського університету за 2014-2017 рр. (рівень – публікації) 

 

Висновки 

Запропонована та реалізована інформаційна технологія ідентифікації наукової співпраці установ. 

Відмінністю технології є: 1) використання не платних ресурсів, а безкоштовного, а саме Google 

Scholar; 2) використання не концентрованих баз даних, а розподілених у формі профілів науковців; 

3) оцінювання рівня співпраці на основі кількості співавторів та кількості спільних публікацій; 

4) оцінювання рівня співпраці за заданий часовий інтервал; 5) геоінформаційна візуалізація наукової 

співпраці установ. 
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