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РЕФЕРАТ 
 
 

 Магистерская диссертация на тему: «РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ 
ВЫВОДА НА РЫНОК СТУДИИ ЦИФРОВОГО ДИЗАЙНА.  

Данная магистерская диссертация состоит из введения, 3 глав, 
заключения и списка литературы, включающего 31 источник. Магистерская 
диссертация написана на 59 страницах и включает в себя 2 изображения и 7 
таблиц.  

Список ключевых слов: СТРАТЕГИЯ ВЫОДА НА РЫНОК, ЦИФРОВОЙ 
ДИЗАЙН, РЫНОК, МАРКЕТПЛЕЙС, ВЕБСАЙТ, ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 
КОМПАНИИ, МИКРО-СРЕДА КОМПАНИИ, МАКРО-СРЕДА КОМПАНИИ.  

Объект исследования: возможности студии цифрового дизайна “ABC” 
для выхода на рынок.  

Предмет исследования: процесс разработки стратегии вывода на рынок 
студии цифрового дизайна “ABC”.  

Цель исследования: определить лучшие пути и способы для выхода на на 
рынок, используя все возможности современного рынка и все имеющиеся 
ресурсы студии цифрового дизайна.  

Методы исследования: сбор и систематизация первичной и вторичной 
информации, сравнительный анализ и метод экспертной оценки.  

Полученные результаты: студия цифрового дизайна “ABC” должна 
выходить на рынок в качестве производителя собственных продуктов и в 
первое время использовать международные площадки для получения доступа к 
клиентам по всему миру.  

Научная значимость данной работы заключается в исследовании 
возможностей современного рынка цифрового дизайна и поиска новых 
возможностей для предоставления новыми студиями своих услуг. Работа 
помогает найти новые пути продвижения сервисов в цифровом дизайне.  

Область применения: Анализ рынка, Стратегическое планирование, 
Стратегия вывода на рынок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЭФЕРАТ 
 
 
Магістарская дысертацыя на тэму: «РАСПРАЦОЎКА СТРАТЭГІІ 

ВЫВАДУ НА РЫНАК СТУДЫІ ЛІЧБАВАГА ДЫЗАЙНУ.  
Дадзеная магістарская дысертацыя складаецца з ўвядзення, 3 раздзелаў, 

заключэння і спісу літаратуры, які ўключае 31 крыніца.  
Магістарская дысертацыя напісана на 59 старонках і ўключае ў сябе 2 

выявы і 7 табліц.  
Спіс ключавых слоў: СТРАТЭГІЯ ВЫВАДУ НА РЫНАК, ЛІЧБАВЫ 

ДЫЗАЙН, РЫНАК, МАРКЕТПЛЭЙС, ВЭБСАЙТ, УНУТРАНАЕ АСЯРОДДЗЕ 
КАМПАНІІ, МІКРА-АСЯРОДДЗЕ КАМПАНІІ, МАКРА-АСЯРОДДЗЕ 
КАМПАНІІ.  

Аб'ект даследавання: магчымасці студыі лічбавага дызайну "ABC" для 
выхаду на рынак.  

Прадмет даследавання: працэс распрацоўкі стратэгіі вываду на рынак 
студыі лічбавага дызайну "ABC".  

Мэта даследавання: вызначыць лепшыя шляхі і спосабы для выхаду на на 
рынак, выкарыстоўваючы ўсе магчымасці сучаснага рынку і ўсе наяўныя 
рэсурсы студыі лічбавага дызайну.  

Метады даследавання: збор і сістэматызацыя першаснай і другаснай 
інфармацыі, параўнальны аналіз і метад экспертнай ацэнкі.  

Атрыманыя вынікі: студыя лічбавага дызайну "ABC" павінна выходзіць 
на рынак у якасці вытворцы уласных прадуктаў і ў першы час выкарыстоўваць 
міжнародныя пляцоўкі для атрымання доступу да кліентаў па ўсім свеце.  

Навуковая значнасць дадзенай работы заключана ў даследаванні 
магчымасцяў сучаснага рынку лічбавага дызайну і пошуку новых магчымасцяў 
для прадастаўлення новымі студыямі сваіх паслуг. Праца дапамагае знайсці 
новыя шляхі рэализацыі сэрвісаў у лічбавым дызайне.  

Вобласць ужывання: Аналіз рынку, Стратэгічнае планаванне, Стратэгія 
вываду на рынак. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
Master's thesis on the topic: DEVELOPING A GO-TO-MARKET 

STRATEGY OF DIGITAL DESIGN STUDIO  
The present master’s thesis is composed of an introduction, 3 chapters, a 

conclusion, a list of references including 31 titles. The paper is presented on 59 pages 
and includes 2 figures and 7 tables.  

Keywords: GO-TO-MARKET STRATEGY, DIGITAL DESIGN, MARKET, 
MARKETPLACE, WEBSITE, INTERNAL ENVIRONMENT, MICRO-
ENVIRONMENT, MACRO-ENVIRONMENT.  

The object of the research: The opportunities of Digital Design Studio “ABC” 
to enter the market.  

The subject of the research: the process of developing a go-to-market strategy 
of the digital design studio “ABC”.  

The main goal of the research: to define the best way to enter the market using 
all opportunities of current markets and all resources of the digital design studio.  

Research methods: collecting primary and secondary information and 
systematization thereof, comparative analysis and method of expert assessments.  

Received results: digital design studio “ABC” have to enter the market as a 
producer of its own products, and firstly it has to use popular marketplaces to reach 
their clients all over the world.  

The scientific significance of this thesis is in the research of the features of the 
modern digital design market and the search for new opportunities to implement the 
services of new studios. It can help find new forms and ways to provide digital design 
services.  

Field of application: Market analysis, Strategic planning, Strategy 
development. 


