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АНОТАЦІЯ

Тема: Особливості розміщення рекламних повідомлень на
шпальтах сучасних періодичних видань.
Текст: сторінок 69, таблиць 3, рисунків 4, використано 54 літературних
джерела.
Об’єкт дослідження – інтернет-реклама.
Предмет дослідження – функціонування інтернет-реклами в матеріалах 
сучасних засобів масової інформації.
    У випускній роботі досліджуються особливості інтернет-реклами
глянцевих журналів, її використання, аналіз аспектів її існування для
вивчення тенденцій їх подальшого розвитку в сучасному світі.
    Проаналізовано рекламну стратегію та їх ефективність, розглянуто
види реклами в сучасних журналах на прикладі журналу «ЦЕ ЗДОРОВО» та
«Cosmopolitan».

Ключові слова: реклама, глянцеві журнали, слоган, інтернет, сайт.

Тема: Особенности размещения рекламных сообщений на
страницах современных периодических изданий.
     В выпускной работе исследуются особенности интернет-рекламы
глянцевых журналов, ее использование, анализ аспектов её существования
для изучения тенденций их дальнейшего развития в современном мире.



Проанализировано рекламную стратегию и их эффективность,
рассмотрены виды рекламы в современных журналах на примере журнала
«ЭТО ЗДОРОВО» и «Cosmopolitan».

Ключевые слова: реклама, глянцевые журналы, слоган, интернет,
сайт.7

Theme: Aspects of advertising messages placing at pages of modern
periodicals.
In the final work examines the features of online advertising of glossy
magazines, its use, analysis of aspects of its existence to study the trends of their
further development in the modern world.
The advertising strategy and its effectiveness are analyzed, types of
advertising in modern journals are considered on the example of the journal
"THIS HEALTH" and "Cosmopolitan".
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