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РЕФЕРАТ

Потопольський А. О. Сучасні методи просування послуг в умовах 
глобалізації ринку. Рукопис. Магістерська робота на здобуття освітнього 
ступеня «магістр» за спеціальністю 075 - «Маркетинг». Кременчуцький 
національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2019 р.
Об’єктом дослідження в роботі є послуги як невід’ємна складова
маркетингового комплексу в умовах глобалізації ринку.

Предмет дослідження - сучасні методи просування фотопослуг в 
контексті рівнів ієрархії ринку з акцентом на локальний ринок.

Мета роботи - довести практичну значимість просування як одного з
елементів маркетингового комплексу в контексті надання послуг, що
задовольняють потреби населення в умовах глобалізації ринку та сучасних
тенденцій.

Завдання дослідження: визначити місце просування серед інших 
елементів маркетингового комплексу; охарактеризувати сучасні методи 
просування товарів та послуг; дати визначення та охарактеризувати поняття 
«фотопослуги» як вид послуг, що має мистецьку основу та швидко 
розвивається; провести всебічний аналіз світового, національного та локального 
ринків фотопослуг та визначити сучасні методи просування на кожному з них; 
удосконалити методи просування фотопослуг на локальному ринку.

Робота містить: 115 сторінок, 12 таблиць, 18 рисунків, список літератури: 
91 найменування.

Ключові слова: просування, глобалізація, послуга, фотопослуга, 
фотозйомка, фоторинок, маркетинговий комплекс



ABSTRACT

Potopolskyi A.O. Modem methods of services promotion in the conditions of
market globalization. Manuscript. Master's Degree work in specialty 075 - 
«Marketing». Kremenchug Mykhailo Ostrogradsky National University, 
Kremenchug, 2019.

The object of the research in the work is services as an integral part of the 
marketing complex in a globalized market.

The subject of the research is modern methods of photo-services promotion in 
the context of levels of the market hierarchy, with a focus on the local market.

The purpose of the work is to prove the practical importance of promotion as 
one of the elements of the marketing complex in the context of providing services 
that meet the needs of the population in the context of market globalization and 
current trends.

Tasks of the research: to determine the place of promotion among other 
elements of the marketing complex; to characterize modern methods of promotion of 
goods and services; to define and characterize the concept of «photo-services» as a 
type of service that is artistic and rapidly evolving; conduct a comprehensive analysis 
of the global, national and local photo services markets and identify current 
promotion methods for each; improve methods of promoting photo-services in the 
local market.

The work contains: 115 pages, 12 tables, 18 pictures, the list of references: 91 
titles.

Keywords: promotion, globalization, service, photo-service, photography, 
photo-market, marketing complex.


