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АНОТАЦІЯ

Тема: Розвиток української реклами гаджетів з урахування
світових тенденцій.
     Текст: сторінок 50, використано 40 літературних джерел
Об’єкт досліждення — українська реклама гаджетів
Предмет дослідження — особливості відображення IT технологій та
гаджетів у медіасфері.
    У випускній роботі досліджується сучасний стан рекламного ринку в it
сфері в Україні та світі. Вивчено історію становлення реклами, а також
тенденції її розвитку у нашій державі. Простежено особливості розвитку
українських технологій та гаджетів.

Ключові слова: реклама гаджетів,український рекламний ринок,світові
тенденції реклами.

Тема: Развитие украинской рекламы гаджетов с учетом
мировых тенденций.
В выпускной работе исследуется современное состояние рекламного рынка
в IT сфере в Украине и мире. Изучена история становления рекламы, а также
тенденции ее развития в нашей стране. Прослежены особенности развития
украинских технологий и гаджетов. Ключевые слова: реклама гаджетов,
украинский рекламный рынок, мировые тенденции рекламы.

Ключевые слова: реклама гаджетов, украинский рекламный рынок,
мировые тенденции рекламы

Theme: Development of Ukrainian gadgets advertising with due regard
for world trends.
The final work examines the current state of the advertising market in this area
in Ukraine and in the world. The history of the development of advertising, as well as
the trends of its development in our country, has been studied. The features of
development of Ukrainian technologies and gadgets are traced.

Keywords: gadget advertising,   Ukrainian advertising market, global   advertising 
trends.


