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А Н О Т А Ц І Я  

 

Волкова В.Е. Сентимент аналіз онлайн-контенту: на прикладі англомовних фільмів. 

Роботу присвячено дослідженню алгоритмів сентимент аналізу та сучасних засобів 

автоматизованої обробки тестів для виявлення головних особливостей структури та 

тональності (позитивності альбо негативності) онлайн рецензій фільмів різних жанрів. 

Під час написання роботи було розглянуто базові поняття сентимент аналізу, 

проаналізовані найбільш популярні алгоритми сентимент аналізу, а також доступні 

онлайн програми для проведення сентимент аналізу. В практичней частині роботи 

досліджено модель машинного навчання нейронної мережі, а також отримані 

результати аналізу сентимент обраних рецензій фільмів. 

Ключові слова:  онлайн-контент, сентимент аналіз, рецензії фільмів, англомовні 

тексти, аналіз текстів. 

 
  



ABSTRACT 

 

Volkova V.E. Sentiment analysis of online content: on the application of English films. 

The work is devoted to the study of sentiment analysis algorithms and modern automated 

tools for text processing to identify the main features in the structure and tonality (positive 

and negative) of online films reviews of various genres. The work explore the basic concepts 

of sentiment analysis, analyzed popular sentiment analysis algorithms, as well as available 

online programs for sentiment analysis. In the practical part of the work, the neural network 

machine learning model was studied, and the results of sentiment analysis of selected film 

reviews were obtained. 

Keywords: online content, sentiment analysis, film reviews, English text, text analysis. 
 


