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Аналіз перспектив інтеграції українського ринку реклами у світовий рекламний бізнес
Рекламні агентства розширюють та вдосконалюють канали продажів, прискорюють грошовий обіг,
таким чином, підвищуючи загальну ефективність функціонування національної економіки та її
інтеграції у світову економіку в цілому. У статті зроблено аналіз сучасних тенденцій та майбутніх
перспектив управління на українському ринку реклами на світовому рівні. Зокрема, зроблено аналіз
сучасної структури світового ринку реклами. Зроблено оцінку ретроспективних тенденцій розвитку
українського ринку маркетингових комунікацій. Визначено майбутні об’єми українського ринку
реклами. Зроблено прогноз майбутніх об’ємів українського ринку реклами на наступні три роки. В
цілому, проведене дослідження дозволяє виявити проблеми сучасного українського ринку реклами та
пропонує шляхи вдосконалення державної рекламної політики в Україні.
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Анализ перспектив интеграции украинского рынка рекламы в мировой рекламный
бизнес
Рекламные агентства расширяют и совершенствуют каналы продаж, ускоряют денежный оборот, таким
образом, повышая общую эффективность функционирования национальной экономики и её интеграции
в мировую экономику в целом. В статье сделан анализ современных тенденций и будущих перспектив
управления на украинском рынке рекламы на мировом уровне. В частности, сделан анализ современной
структуры мирового рынка рекламы. Сделана оценка ретроспективных тенденций развития украинского
рынка маркетинговых коммуникаций. Определены будущие объемы украинского рынка рекламы.
Сделан прогноз будущих объемов украинского рынка рекламы на следующие три горда. В целом,
проведенное исследование позволяет выявить проблемы современного украинского рынка рекламы и
предлагает пути усовершенствования государственной рекламной политики в Украине.
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