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РЕФЕРАТ

Арестов Р. І.  Тенденції і перспективи розвитку міжнародної реклами.
  Рукопис.   Робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за                     
напрямом підготовки 6.030507 – «Маркетинг». Кременчуцький національний
університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2019 р.                     
Об’єктом дослідження є процес розвитку міжнародної реклами.Предметом
дослідження є теоретичні, методичні та прикладніположення розвитку та
управління  розвитком  міжнародної реклами. Мета роботи – розвиток та

удосконалення теоретичних положень,розробка методичних засад і практичних
рекомендацій щодо тенденцій іперспектив розвитку міжнародної реклами.       
Завданнями  випускної роботи є: визначити сутність реклами якосновноговиду

міжнародних маркетингових комунікацій;дослідитиспецифіку міжнародних
рекламних комунікацій; розглянути сучасні тенденціїрозвитку міжнародної
реклами;  охарактеризувати  суб’єктів міжнароднихрекламних  комунікацій;
проаналізувати  доходи  провідних  міжнароднихрекламно-комунікаційних

холдингів; провести оцінку дієвості міжнароднихзасобів масової інформації у
контексті  різних  ЗМІ і регіонів світу;  розробитирекламні  бюджети   як

раціоналізацію діяльності міжнародних компаній;навести прогноз динаміки
обсягу світових витрат на рекламу в різних ЗМІ.                                              
Робота містить: 87 сторінок, 4 таблиці, 19 рисунків, список літератури:39
найменувань.                                                                                                    
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