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Мета

• Мета роботи - вдосконалення методу 
ранжування науковців на основі 
публікаційної активності у наукометричних
базах даних  для врахування цитованості та 
особливості наукової співпраці.
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АГРЕГОВАНІ ІНДЕКСИ:
ІНДЕКС ХІРША, SC, DBw

• H-індекс - вчений має індекс h, якщо h з усіх його статей цитуються як
мінімум h раз кожна, в той час як решта статей цитуються не більше ніж
h раз кожна. Індекс враховує і кількість публікацій, і їхній вплив на
наукове співтовариство, виражене через число цитувань публікації.

• Модифікований показник центральності 𝑆𝐶1 – на відміну від класичного
степеня центральності, поєднує в собі комунікабельність та
продуктивність науковців.

• Модифікований показник центральності за посередництвом 𝐷𝐵𝑤
2 -

поєднує в собі властивості класичного показника центральності за
посередництвом, але одночасно і підкреслює важливість вузла у мережі
більше, ніж традиційний показник.

1. Балагура І.В. ,«Технологія наукометричного аналізу мереж співавторів на основі екстракції термінів із
реферативної бази даних», Київ, 2015.

2. Alireza Abbasi, Liaquat Hossain , « Hybrid Centrality Measures for Binary and Weighted Networks», Centre
for Complex Systems Research, Faculty of Engineering and IT, University of Sydney, NSW , 2006.
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МЕТОД АГРЕГАЦІЇ ІНДЕКСІВ:
МЕТОД БОРДА
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МЕТОД АГРЕГАЦІЇ ІНДЕКСІВ:
МЕТОД БОРДА
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ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ФІЛЬТРАЦІЇ 
РЕФЕРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З БД SCOPUS

Блок-схема обробки даних, отриманих з БД Scopus
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ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ФІЛЬТРАЦІЇ 
РЕФЕРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З БД SCOPUS
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МЕРЕЖА СПІВАВТОРІВ, ПОБУДОВАНА НА 

ОСНОВІ СФОРМОВАНОГО ПРОГРАМОЮ ФАЙЛУ
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ВИЗНАЧЕННЯ ВДОСКОНАЛЕНОГО ПОКАЗНИКА 
ЦЕНТРАЛЬНОСТІ

SC, DB, H – агреговані показники: модифіковані степінь центральності і центральність 
за посередництвом та індекс Хірша відповідно
MC (Modified Coefficient) – удосконалений коефіцієнт центральності, розрахований за 
допомогою метода Борда
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ВИСНОВКИ

• У роботі представлено удосконалений метод 
ранжування науковців за кількістю праць та 
зв’язків співавторства на основі коефіцієнтів 
центральності та індекса Хірша шляхом їхньої 
агрегації.

• Ранжування на основі  створеного показника 
дозволяє визначити вузли мережі співавторів, 
які вносять вагомий вклад у ту чи іншу галузь 
науки, підтримують зв'язки між науковими 
колективами і в той же час мають високий 
показник ефективності наукової діяльності.
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