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РЕФЕРАТ

У магістерській роботі визначено теоретичні аспекти моделювання
соціальних мереж та їх типологізацію. Розглянуто їх функції, переваги,
небезпеки та правове регулювання, досліджено бази даних, інтерфейс,

використання в галузі освіти, науки і культури. Наведено способи
використання Інтернет-маркетингу і PR-технологій. Проаналізовано
соціально-демографічний портрет користувачів соціальних мереж,
охарактеризовано найбільш популярні соціальні мережі, визначено

тенденції розвитку соціальних мереж. Змодельовано українську
національну соціальну мережу.

Ключові  слова:  соціальна  мережа,  інформаційно-комунікаційний

простір, інформаційне суспільство, інформація, Інтернет, комунікація 

This Master’s work defines theoretical aspects of modeling and typologization

of  social  networks.  It  considers  their  functions,  advantages,  threads  and  legal

regulations  and  investigates  databases,  interfaces,  applicability  in  the  field  of

education, science and culture. The paper also presents the ways of using Internet

marketing  and  PR-technologies.  Socio-demographic  profile  of  users  of  social

networks  is  analyzed,  the  most  popular  social  networks  are  characterized,  the

development trends of social networks are determined. The Ukrainian national social

network idea is proposed and developed.

Key  words:  social  network,  information  and  communication  space,

information society, information, Internet, communication


