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РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи на тему 

«Розробка бізнес-плану студії анімації». 

60 сторінок, 33 рисунків, 3 таблиці, 10 використаних джерел.  

 

БІЗНЕС-ПЛАН, БІЗНЕС-МОДЕЛЬ, 3D-АНІМАЦІЯ, СТУДІЯ АНІМАЦІЇ, 

МЕДІА-ПРОДУКЦІЯ, МОНЕТИЗАЦІЯ, ПРОЦЕСИ 3D-АНІМАЦІЇ 

 

Об'єкт дослідження – процес бізнес-планування анімаційної студії. 

Предмет дослідження – елементи бізнес-моделі та бізнес-плану. 

Мета роботи – розробити бізнес-план анімаційної студії. 

Методи дослідження: узагальнення; аналітичний; графічний. 

Отримані результати. У першому розділі: розроблена  бізнес-модель та 

проведений SWOT-аналіз анімаційної студії. У другому розділі: проаналізовані 

оцінки стану та перспективи розвитку бізнесу в сфері виробництва анімаційного 

медійного та ігрового контенту, зокрема  досягнення українських виробників 

анімаційних продуктів та поширені моделі монетизації бізнесу. В третьому 

розділі: розроблені елементи бізнес-плану 3d-анімаційної студії. 

Прикладна цінність: розроблені пропозиції щодо створення та розвитку 

анімаційної студії відповідно до актуальних трендів ринку продуктів/послуг 3D-

анімації та переваг малого бізнесу. 

Сфера застосування результатів: діяльність суб’єктів підприємницької 

діяльності на ринку 3D-анімації. 
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