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                                                      РЕФЕРАТ

    Магістерська атестаційна робота містить: 68 с., 10 рис., 2 табл., 20
джерел, 2 додатка.
    Об'єктом дослідження є є процес формування рекомендацій
щодо вакансій на основі соціального профілю користувача.
     Метою дослідження є підвищення ефективності системи формування
рекомендацій щодо пошуку роботи, які використовують дані профілів
користувачів соціальних мереж, шляхом розробки моделі, алгоритму та
практичної реалізації системи формування рекомендацій щодо вакансій
    Методи дослідження. Методологічною основою і загально теоретичною
базою дослідження є методи системного аналізу, теорії множин й теорії
алгоритмів.
   Наукова новизна отриманих результатів. Отримала подальший розвиток
формальна модель системи формування рекомендацій щодо працевлаштування,
яка є формальним базисом рекомендаційної системи і визначає структуру та
взаємозв’язки між її компонентами.
   Удосконалено метод формування  рекомендацій шляхом додавання засобів 
аналізу даних профілів користувачів соціальних мереж, що дозволяє надавати 
додаткову інформацію користувачам щодо існуючих на даний момент вакансій. 
Удосконалена інформаційна технологія системи формування рекомендацій на 
основі профілів користувачів соціальних мереж шляхом розробки класів та 
методів класів, що реалізують функціональність формування рекомендацій 
щодо вакансій.
   Практичне значення отриманих результатів. Рекомендаційна система за
рахунок вивчення профілю користувача дозволить визначити найкращі
варіанти із існуючих вакансій та продемонструвати їх у першу чергу
користувачу, що дозволяє компаніям витрачати менше часу на обробку
кожного користувача, та економити гроші, утримуючи менший штат робітників.

МОДЕЛЮВАННЯ, SVD++ МЕТОД, АЛГОРИТМ, ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ,
КРИТЕРІЙ, ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ, СИСТЕМА



                                                          ABSTRACT

    Master Certification work contains 68 p., 10 fig., 2 table, 20 sources, 2 add.
   The object of the study is the process of forming recommendations for
vacancies based on the social profile of the user.
   The aim of the study is to improve the efficiency of the system of formation of
recommendations for job search, which use the data of profiles of users of social
networks, by developing a model, algorithm and practical implementation of the
system of formation of recommendations for vacancies
   Method of research. The methodological basis and General theoretical base of
the research are the methods of system analysis, set theory and algorithm theory.
Scientific novelty of the results. The formal model of the system of formation
of recommendations on employment, which is the formal basis of the
recommendation system and determines the structure and relationship between its
components, has been further developed. The method of making recommendations
has been improved by adding tools for analyzing the data of social network user
profiles, which allows to provide additional information to users about the currently
existing vacancies. Improved information technology of the system of forming
recommendations based on the profiles of users of social networks by developing
classes and methods of classes that implement the functionality of forming
recommendations for vacancies.
   The practical significance of the results. Recommendation system by studying
the user profile will determine the best options from the existing vacancies and
demonstrate them to the user in the first place, which allows companies to spend less
time on processing each user,and save money by keeping a smaller staff.

MODELING, SVD++ METHOD, ALGORITHM, EMPLOYMENT, CRITERION,
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