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Обґрунтовано доцільність використання наукового ландшафту (НЛ) 

для ефективного планування наукових досліджень. Таким чином, 

забезпечується актуальність й результативність досліджень, оптимальне 

використання коштів. 

Пропонується проводити аналіз за кожною галуззю науки на основі 

достовірних публікаційних даних, представлених в авторитетних 

наукометричних системах Scopus або Web of Science Core  

Collection (WoS CC). 

Розглянуто актуальні проблеми, пов’язані з формуванням наукового 

ландшафту на основі публікаційних даних, які містяться в наукометричних 

системах. Публікаційні данні представляють собою текстові масиви, які 

містять метадані статей. На їх основі можна аналізувати тематику, авторів, 

організації, регіони, тощо.  

Проведено дослідження, метою якого є формування наукового 

ландшафту за темою cybersecurity для наукового сегменту України. На 

запит за темою cybersecurity в Scopus отримано усього – 14 956 результатів; 

а в WoS CC – 8 312. Науковцям України з загального масиву публікацій за 

темою cybersecurity в Scopus належать 239 статей. Метадані цих статей 

завантажено для проведення експерименту.  

Окрему увагу приділено методам та програмним засобам для 

формування наукового ландшафту на базі текстових даних. У експерименті 

використано програмне забезпечення VOSviewer [1]. Це програмний 

інструмент для побудови та візуалізації наукового ландшафту 

(бібліометричних мереж) на основі публікаційних даних. Для формування 

тематичної моделі наукового ландшафту використовується метод 

тематичного моделювання. Науковий ландшафт формується на базі 

змістовних текстових даних: назви, анотації, ключових слів. Для 

підвищення точності тематичної моделі сформовано тезаурус. Тезаурус 

враховує вживання синонімів та слів у різних формах. Таким чином, з 

експериментальних метаданих виділено 1837 термінів. Для наукового 

ландшафту використано терміни, що вживаються 3 та більше разів – 158 

термінів. 

За результатом експерименту, отримана тематична модель, яка 

складається з 10 тем. Маємо такий розподіл термінів за групами: 30, 26, 24, 

21, 20, 12, 11, 7, 6, 1. Кожна тема вказує на напрям дослідження та галузь 

застосування. Наприклад: авіація, фінанси, обробка даних, тощо. ТОП-5 
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термінів за кількістю зв’язків з іншими термінами:  

cybersecurity – 1318; security of data – 378; network security – 217; computer 

crime – 126; critical infrastructure – 122. 

Візуалізований науковий ландшафт за темою cybersecurity 

представлено на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Візуалізація наукового ландшафту 

 

За допомогою інтерактивної візуалізації, можна швидко визначити та 

деталізувати зв’язок терміну cybersecurity з іншими термінами та зв’язки 

усіх термінів між собою.  

Висновок. Використання наукового ландшафту для планування 

наукових досліджень дозволяє комплексно вирішувати ряд складних 

питань, які виникають при стратегічному плануванні. Слід зазначити, що 

існують інструменти та методи, які можуть забезпечити формування НЛ 

для будь-якого напряму, установи, регіону, тощо. Таким чином, 

використання візуалізованого наукового ландшафту сприятиме прийняттю 

креативних рішень, визначенню нових актуальних напрямів досліджень, та 

більш детальному аналізу поточної ситуації в науці. 

Список літератури: 1. VOSviewer – Visualizing scientific landscapes. – URL: 
https://www.vosviewer.com. 

 


