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Якщо ви творча особистість і бажаєте 
розпочати власну справу, цей 
посібник саме для вас. Він допоможе 
вам перетворити вашу ідею на бізнес- 
план та побудувати бізнес-модель, що 
відповідатиме вашим прагненням.

Як користуватися цим посії

Як користуватися цим 
посібником?
У цьому розділі ви 
дізнаєтесь:
— На кого 

розрахований цей 
посібник

— Чим він
відрізняється від 
інших посібників із
підприємництва

— У чому його користь
Яких результатів 
можна від нього 
очікувати

Що далі?
У цьому розділі ви 
дізнаєтесь:
— Які бувають 

організаційно- 
правові форми 
підприємств
Перелік корисних 
організацій, які 
можуть підтримати 
розвиток вашого 
бізнесу
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НАКОГО
РОЗРАХОВАНИЙ 
ЦЕЙ ПОСІБНИК?

Посібник «Бізнес у сфері креативних індустрій» 
містить інформацію та поради, а також низку 
вправ і завдань, які допоможуть вам дослідити та 
розвинути свою бізнес-ідею, вибудувати «історію» 
свого підприємства, а також розробити бізнес- 
план. Опрацювавши цей посібник, ви зможете 
відповісти на такі ключові запитання:

- Що я маю зробити, щоб мій бізнес запрацював?

Чим моя пропозиція зацікавить клієнтів?

Як зробити мій бізнес прибутковим та 
стабільним?

«Найбільший ризик — це взагалі не 
ризикувати... У світі, що стрімко змінюється, 
єдина стратегія, приречена на поразку, — це 
уникання ризику.»
Марк Цукерберґ, Facebook Реалізовуючи свою бізнес-ідею, ви стикаєтесь 

із ризиками, вирішуєте проблеми та втілюєте 
задуми. Саме в цьому і полягає підприємництво. 
У мінливому світі існує багато можливостей і так 
само багато ризиків.

Досягти своїх цілей ви зможете завдяки чіткому 
баченню, наполегливості та завзятю: «Найкращий 
спосіб передбачити майбутнє — це створити 
його... За кожною історією успіху стоїть людина, 
яка колись прийняла сміливе рішення».
(Пітер Друкер, фахівець з освіти та письменник).

Щоб започаткувати власну справу, вам 
може знадобитися неабияка рішучість. Та 
ознайомившись із мовою і механізмами бізнесу, 
ви зможете переконливо донести ваші ідеї до 
партнерів, постачальників і клієнтів, а також 
організацій, які займаються підтримкою бізнесу.

Зазвичай розвиток власної справи передбачає 
взаємодію з банками та організаціями, що 
сприяють розвитку бізнесу, а також залучення 
родичів і друзів. 1 всі вони, найімовірніше, 
поцікавляться вашим бізнес-планом, перш ніж 
інвестувати у вашу ідею.

Бізнес у сфері креативних індустрій. Вступ
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ЩО ВИРІЗНЯЄ 
ЦЕЙ ПОСІБНИК? Бізнес-планування може видаватись нецікавою 

і сухою справою, адже бізнес при цьому 
вписується у строгі рамки лінійного процесу. Ми 
підійшли до цього завдання інакше. У посібнику 
«Бізнес у сфері креативних індустрій» зібрано 
підходи до бізнес-планування, що залучають ваші 
творчі здібності. У вашому розпорядженні буде 
чотири типи матеріалів.

1. Практичні частини посібника
Окрім вступної частини, яку ви зараз читаєте, 
посібник містить ще три практичних частини, які 
допоможуть вам описати свій бізнес, дослідити, 
як він працює, та розробити бізнес-модель, що 
відповідатиме вашим прагненням.

Щ
О

ДАЛІ?

2. Робочі таблиці
Кожна частина посібника містить дві-три 
робочі таблиці у комплекті зі стікерами. Вони 
допоможуть вам дослідити ключові аспекти 
вашого бізнесу через метод моделювання.

3. Приклади з практики
Реальні приклади ведення бізнесу від успішних
підприємців, які свого часу скористалися 
таблицями та вправами із цього посібника.

4. Методичні поради
Поради для викладачів, які планують 
використовувати матеріали цього посібника для 
навчання студентів і молодих спеціалістів.

, дизайнерка, Велика Британія

«ЩО СКЛАДНОГО
У, ЩОБ

АТИ БІЗНЕС 
ВАТИ НИМ?

www.nesta.org.uk

http://www.nesta.org.uk
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ЩО ВИРІЗНЯЄ ___________________________________
ЦЕЙ ПОСІБНИК Практичні частини посібника

Нижче підсумовано зміст практичних частин 
посібника. Рекомендуємо опрацьовувати їх у 
наведеному порядку. Так ви зможете простежити 
весь логічний ланцюжок: від формування ідеї до 
практичних аспектів маркетингу та фінансів.

Частина «Як започаткувати бізнес у 
сфері креативних індустрій» допоможе 
вам визначити цінності вашого бізнесу та 
сформулювати його місію. Також ви розглянете 
вашу ідею з погляду реальних бізнес- 
можливостей і залучення потенційних клієнтів.

Ознайомившись із частиною «Що потрібно, 
аби бізнес працював», ви з’ясуєте, хто 
є вашими клієнтами та яку користь вони 
отримають від вашого товару чи послуги. Ви 
визначите процес функціонування вашого 
бізнесу та зрозумієте, які партнерські 
відносини вам потрібно розвивати, щоб 
досягти своїх цілей. Також ви дізнаєтеся про 
джерела фінансування вашого підприємства.

У частині «Як взаємодіяти з клієнтами та 
забезпечити сталість бізнесу» ви дізнаєтеся 
про різні методи спілкування з клієнтами, 
стимулювання продажів, а також управління 
грошовими потоками задля отримання 
стабільного прибутку.

Бізнес у сфері креативних індустрій. Вступ
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Робочі таблиці

Моделювання — це представлення інформації 
у візуальній формі, зображення реальності у 
вигляді графіка, малюнка, об’єкта чи математичної 
моделі. Робочі таблиці, що містяться в кожній 
частині посібника, допоможуть вам побудувати 
моделі різних аспектів вашого бізнесу, аби краще 
зрозуміти, описати та передбачити його роботу. 
Завдяки їм ви з’ясуєте, як перетворити ваші ідеї 
на товари та послуги, необхідні людям. Робочі 
таблиці допоможуть вам зрозуміти, що й кому ви 
пропонуєте, як зацікавити вашу цільову аудиторію 
та одержати прибуток.

За допомогою робочих таблиць ви зможете 
дослідити різні аспекти вашої підприємницької 
діяльності:

Цнності в основі вашого бізнесу;

- Моделювання перспектив бізнесу;

- Ваші клієнти;

- Проектне планування;

- Моделювання ділових відносин;

Маркетинговий комплекс;

- Ключові завдання маркетингу.

Кожну з робочих таблиць далі буде описано 
детальніше.

«До вас приходить ідея, і вам здається, 
що її легко втілити, але це не так. Цей 
посібник навчив мене, що перш ніж братися 
за реалізацію, варто все ретельно зважити 
і проаналізувати, мов інженер.»
Башар Ундер, звуковий дизайнер, Sonik Buti, Туреччина

www.nesta.org.uk

http://www.nesta.org.uk
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ЩО ВИРІЗНЯЄ ___________________________________
цей посібник? Робочі таблиці допоможуть вам розглянути

ключові питання, що стосуються вашого бізнесу. 
Застосовуючи їх, ви намалюєте переконливу 
картину вашої майбутньої справи для себе та 
інших. Працювати з таблицями можна самостійно 
або разом із партнерами чи друзями. Можете 
використовувати ксерокопії таблиць, аби з 
часом переглядати свої моделі та вносити зміни. 
Звичайно, записи можна робити безпосередньо 
у таблицях, але якщо ви користуватиметеся 
стікерами, то зможете зберегти чисті аркуші для 
повторного використання. Також робочі таблиці 
можна скачати на сайті www.nesta.org.ua.

«У момент, коли ми не знали, що робити, 
і навіть подумували все облишити, нам 
дуже допомогла розробка чіткої стратегії. 
Вона сформувала нове бачення для нашого 
бізнесу».
Альона Котляр, дизайнерка аксесуарів, Be Different Tie, Україна

Приклади з практики

Ви ознайомитеся з прикладами реальних 
підприємців, які розвинули успішний бізнес, 
використовуючи робочі таблиці та вправи, 
запропоновані в цьому посібнику. Серед 
наведених прикладів — комерційні компанії 
та соціальні підприємства, що представляють 
різні сфери креативних індустрій, такі як мода, 
ювелірна справа, технології, промисловий 
дизайн, фестивалі та креативні простори. 
Багато підприємців із креативних індустрій 
використовували даний посібник під час 
воркшопів, що проводилися організацією Nesta 
та Відділом культурного підприємництва у 
Сполученому Королівстві, а також Британською 
Радою в інших країнах.

Бізнес у сфері креативних індустрій. Вступ

http://www.nesta.org.ua
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У ЧОМУ КОРИСТЬ 
цього_________
ПОСІБНИКА?

У процесі перетворення задуму на бізнес-ідею 
підприємець проходить різні етапи

Фантазія. У кожного бувають такі моменти в 
житті, коли ми помічаємо, що щось іде не так, 
або вирішуємо щось змінити. В такі моменти ви 
говорите собі: «Було б чудово, якби...», «У мене 
з'явилась ідея...», «А чи не спробувати...?» На 
цьому етапі фантазування у вас виникає ідея, яку 
вам хочеться дослідити та розвинути.

Бачення. На цьому етапі ви вже чіткіше уявляєте, 
чого хочете досягнути, який товар чи послугу 
можете запропонувати, кого це зацікавить і як це 
можна постачати клієнтам. Можливо, вам потрібно 
зібрати більше інформації, щоб розвинути цю ідею, 
зокрема з’ясувати, чи є на це попит.

Втілення. На цьому етапі ви перевіряєте свою 
ідею на життєздатність. Ви розмірковуєте 
над тим, як приваблюватимете клієнтів, 
кого треба взяти в партнери чи залучити в 
роботу, щоб постачати товар чи послугу, як 
ви за це платитимете та яка ціна забезпечить 
рентабельність вашого підприємства.

«Спочатку мій бізнес був лише задумом.
Поступово мої ідеї розвивалися, я набувала 
впевненості у собі, і зараз відчуваю 
спроможність успішно просувати свою 
справу.»
Анна Статфілд, промислова дизайнерка

www.nesta.org.uk

http://www.nesta.org.uk
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У ЧОМУ КОРИСТЬ 
цього 
ПОСІБНИКА?

Функціонування. На цьому етапі ви займаєтеся 
продажем і зосереджуєтеся на виробничому 
процесі. Ви перевіряєте різні складові свого 
підприємства, щоб переконатися, що вони 
забезпечують прибутковість і сталість бізнесу.

Оновлення. Через деякий час після запуску 
бізнесу ви зможете оцінити його ефективність. 
Ви з’ясуєте цінність вашого товару чи послуги 
для клієнтів, а також обсяг прибутку, який 
одержуєте, щоб спланувати подальші кроки. 
Ваше середовище буде невпинно змінюватися, 
а ідеї розвиватимуться, тож вам потрібно буде 
переглядати свої початкові плани щодо клієнтів, 
бізнесу та фінансових моделей.

Розвиток і вдосконалення вашої бізнес-ідеї - 
циклічний процес. Навіть якщо ваше бачення 
залишатиметься відносно сталим, вам потрібно 
буде постійно перевіряти, наскільки ефективно 
функціонує ваш бізнес з огляду на зміни ринку та 
бізнес-середовища.

яких 
РЕЗУЛЬТАТІВ 
ВАРТО 
ОЧІКУВАТИ?

Три практичні частини, з яких складається цей 
посібник, допоможуть вам на етапах бачення 
і втілення, а також підготують вас до етапу 
функціонування бізнесу. Кожна з них дасть вам 
певні практичні результати.

«Як започаткувати бізнес у сфері креативних 
індустрій»: результати

У практичній частині 02 ви проаналізуєте 
структурні блоки, що ляжуть в основу вашого 
бізнесу. Ось чого ви досягнете, опанувавши цей 
матеріал:

- Ознайомившись із загальними відомостями 
про бізнес, ви дослідите підприємницький 
потенціал вашої ідеї.

- Дізнаєтеся, як визначати, захищати та 
використовувати свою інтелектуальну 
власність.

ЕЗізнес у сфері креативних індустрій. Вступ
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Визначите цінності, що лежать в основі вашої 
діяльності. Саме ці цінності у поєднанні з 
вашою енергією та амбіціями відрізнятимуть 
ваш бізнес від інших. Віднаходження 
балансу між захопленнями,талантами і 
підприємливістю збільшить шанси вашого 
бізнесу на успішність і прибутковість.

Сформулюєте місію вашого бізнесу, що 
відображатиме його головну мету.

Завдяки методиці моделювання перспектив 
бізнесу проілюструєте, як виглядатиме ваш 
бізнес у майбутньому і як ви вбачаєте його 
успіх.

- За допомогою SWOT-аналізу оціните 
стратегічну позицію вашої компанії, 
визначите її слабкі сторони і загрози, які 
варто враховувати, а також сильні сторони 
і потенційні можливості, якими необхідно 
користуватися.

«Що потрібно, аби бізнес працював»: 
результати

Сформулювавши свою бізнес-ідею та визначивши 
шляхи її розвитку, у цій частині посібника 
ви окреслите коло своїх клієнтів, вивчите 
взаємозв'язки всередині вашого підприємства, а 
також з'ясуєте, які ділові відносини допоможуть 
вам розвивати бізнес та успішно надавати товари 
чи послуги. Це передбачає такі результати:

- Ви окреслите вашу клієнтську базу та 
з'ясуєте, чи існує потреба у вашому товарі чи 
послузі. Ви визначите, чи достатньо клієнтів 
готові платити встановлену ціну за вашу 
пропозицію.

Зрозумієте, що взаємозв’язок між вашим 
баченням бізнесу, очікуваннями клієнтів і 
якостями товару чи послуги є ключовим 
аспектом вашого бізнесу.

Щ
О

ДАЛІ?

www.nesta.org.uk

http://www.nesta.org.uk
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яких___________
РЕЗУЛЬТАТІВ
ВАРТО
ОЧІКУВАТИ?

Розглянете різні можливості фінансування, 
які допоможуть вам на ранніх етапах 
існування підприємства.

- Методика проектного планування допоможе 
розробити детальніший план дій і визначити, 
в яких сферах вам необхідно залучити 
зовнішніх спеціалістів і ресурси, щоб 
постачати товар чи послугу клієнтам.

Моделювання ділових відносин дозволить 
вам окреслити чотири ключові ролі у бізнесі: 
Ініціатор, Втілювач, Дистриб’ютор і Клієнт. Ви 
визначите, які типи відносин вам необхідно 
встановити для успішного ведення бізнесу.

«Як взаємодіяти з клієнтами та забезпечити 
сталість бізнесу»: результати

Вам необхідно донести свою ідею до клієнтів і 
переконатися, що фінансові показники свідчать 
про прибутковість вашого бізнесу. У практичній 
частині 04 ви ознайомитеся з основами 
маркетингу та фінансів. Опрацювавши цю 
частину, ви досягнете таких результатів:

Маркетинговий комплекс окреслює ключові 
елементи, на яких будується взаємодія з 
клієнтами. Існує сім компонентів маркетингу: 
товар, місце, ціна, просування, люди, процес 
і фізичне середовище.

Маркетинговий комплекс дає змогу 
врахувати основні аспекти, необхідні для 
планування комунікацій.

Маючи структуру і формат маркетингового 
плану, ви розробите комунікативну 
стратегію, яка дасть змогу посилити вплив 
інформації на клієнтів.

Бізнес у сфері креативних індустрій. Вступ
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Методика фінансового моделювання 
продемонструє вам ключову роль фінансів в 
управлінні бізнес-процесами. Цей інструмент 
дасть вам змогу передбачати потенційні 
проблеми та не допустити збитковості 
підприємства.

Схема руху коштів — це інструмент, що 
демонструє грошові надходження і витрати у 
бізнесі. Розуміння цих процесів дасть змогу 
контролювати фінанси вашого підприємства 
та забезпечити його успішність і сталість.

Інструменти та підходи, запропоновані у 
посібнику «Бізнес у сфері креативних індустрій», 
допоможуть сформувати концепцію вашого 
бізнесу, описати і пояснити, як він працюватиме, 
та почати ним керувати. Опанувавши матеріали 
посібника, ви зможете розробити чіткий бізнес- 
план, який буде спрямовувати вашу діяльність 
і допоможе вам втілити свою ідею.

У наступному розділі «Що далі?» ви розглянете 
різні організаційно-правові форми підприємств 
і зрозумієте, яка з них найкраще пасує 
вашому бізнесу. Також ви знайдете перелік 
організацій, які можуть надати вам підтримки 
у започаткуванні власної справи.

www.nesta.org.uk
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Що далі?
Опрацювавши три практичні частини 
посібника з відповідними вправами 
та робочими таблицями, ви матимете 
необхідні інструмента для втілення 
своєї бізнес-ідеї та створення 
життєздатного підприємства.
Ви зможете чітко сформулювати 
«історію» вашого бізнесу і те, як він 
працюватиме.

Бізнес у сфері креативних індустрій ЕЗступ
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НАПРЯМКУ

РУХАТИСЬ?

Ви зможете впевнено відповісти на запитання, 
поставлені на початку цієї частини:

Що я маю зробити, щоб мій бізнес запрацював?

Чим моя пропозиція зацікавить клієнтів?

Як зробити мій бізнес прибутковим
і стабільним?

Щ
О

 ДАЛІ?

Це лише перші кроки на шляху побудови власної 
справи. Але опрацьовуючи посібник «Бізнес 
у сфері креативних індустрій», ви поступово 
перетворите свою ідею на бізнес-модель, 
зрозумієте стратегію взаємодії з клієнтами 
та навчитесь прогнозувати свою фінансову 
ситуацію. Розробивши бізнес-план, ви зможете 
дати відповіді на запитання будь-якої особи чи 
організації, що захоче підтримати вашу справу.

Деякі з цих запитань можуть виявитися 
непростими, і ви повинні самі їх обміркувати, перш 
ніж почнете будувати власний бізнес. Цілком 
імовірно, що запитань у вас буде більше, ніж 
відповідей. Вам доведеться замислитися, чи готові 
ви вкласти достатньо часу, енергії та зусиль, аби 
втілити ваш задум. Також ви маєте вирішити, чи 
зараз вдалий час у вашому житті для заснування 
власної справи, і зрозуміти, чому ви віддаєте 
перевагу самозайнятості чи підприємництву, а не 
роботі за наймом.

Можливо, вам доведеться провести багато 
дослідницької роботи, перш ніж запускати 
свій бізнес. Не забувайте, що для підприємців- 
початківців існує багато можливостей одержати 
підтримку — причому, переважно безкоштовно. 
Вам необхідно зрозуміти, яка саме допомога буде 
для вас найціннішою і як скористатися нею найбільш 
ефективно. Наприкінці цієї частини посібника 
наводиться перелік британських організацій, що 
надають підтримки підприємцям. Цей перелік 
неповний і може змінюватися, тому підтримуйте 
зв'язок із колегами, щоб бути в курсі змін.

www.nesta.org.uk
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ВИ ХОЧЕТЕ 
РУХАТИСЬ?

ЯКУ

і вправ, які ви опрацювали. Бізнес-план і 
маркетинговий план варто регулярно переглядати і 
змінювати з урахуванням показників роботи вашого 
бізнесу задля досягнення короткострокових і 
довгострокових цілей.

У процесі розробки бізнес-плану він неминуче 
зазнаватиме змін. Тому корисно час від часу 
повертатись до першооснов і перевіряти, чи ви 
рухаєтесь у правильному напрямку, та за потреби 
вносити необхідні корективи. Також ви можете 
запропонувати наведені тут моделі та вправи своїм 
бізнес-партнерам і співробітникам.

тОРГАНІЗАЦІЙНО
ПРАВОВУ ФОРМУ
ОБРАТИ?

Важливо обміркувати вибір організаційно-правової 
форми вашого підприємства. Нижче наводиться 
короткий опис основних форм бізнесу.

Фізична особа-підприємець

У статусі фізичної особи-підприємця ви працюєте 
самі на себе і одержуєте весь прибуток від свого 
бізнесу. Таке підприємство досить легко оформити 
і запустити. Проте ви будете нести необмежену 
відповідальність і особисто відповідати за всі борги 
вашого бізнесу.

Товариство з необмеженою відповідальністю

Товариство з необмеженою відповідальністю — це 
організація, яку співзасновують двоє чи більше 
осіб. Перевагою такого підприємства є поєднання 
навичок і досвіду різних партнерів. Проте 
конфлікти між співзасновнками можуть спричинити 
проблеми в організації. При цьому партнери несуть
необмежену відповідальність і ділять між собою 
витрати, прибутки, а також борги підприємства.

Товариство з обмеженою відповідальністю

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) 
поєднує в собі гнучкість товариства і переваги 
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обмеженої відповідальності. Ваш особистий 
фінансовий ризик обмежується обсягом ваших 
інвестицій у бізнес і гарантіями, які ви надали для 
одержання фінансування.

Ця форма підприємства має певні правові 
обов’язки, зокрема ведення документації 
публічного характеру, подібно до компанії з 
обмеженою відповідальністю.

Компанія з обмеженою відповідальністю

Компанія з обмеженою відповідальністю — 
це самостійна юридична особа, оформлена 
в Реєстраційній палаті. Фінансові ризики 
акціонерів (учасників або власників) обмежується 
вартістю їхніх пакетів акцій або взятими на себе 
зобов'язаннями.

Компанія з обмеженою відповідальністю має 
більше правових обов’язків, ніж фізична особа- 
підприємець чи товариство. Вона мусить щорічно 
подавати фінансову звітність у реєстраційний 
орган, а в її назві має фігурувати фраза 
«з обмеженою відповідальністю».

Компанія громадського блага

Цей різновид компанії з обмеженою 
відповідальністю підходить для організацій, що 
мають громадське чи соціальне спрямування. 
Одержаний прибуток або надлишок зазвичай 
вкладається у спільноту чи компанію, а не 
розподіляється між акціонерами і власниками. 
Такі організації повинні подати у регулюючий 
орган декларацію про те, що їхня діяльність 
служить суспільним інтересам, та підтвердити, 
що усі їхні активи будуть використовуватися лише 
на благо громадськості (так зване блокування 
активів). Компанія громадського блага може 
існувати у формі приватної компанії з обмеженою 
відповідальністю або громадської організації, що 
звільняється від податків (хоча благодійний статус 
організації тягне за собою посилений контроль).

www.nesta.org.uk
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БІЗНЕСУ

СПОСОБИ
Останнім часом певні способи організації бізнесу, 
що вже не є новими, набувають популярності. 
Серед них можна виділити такі:

Соціальне підприємство — компанія, діяльність 
якої має соціальне спрямування. Вона може 
існувати у різних організаційно-правових формах, 
як то компанія громадського блага, компанія 
з обмеженою відповідальністю чи громадська 
організація. Прибуток, одержаний від комерційної 
діяльності, вкладається у компанію чи спільноту 
відповідно до соціальної місії, а не розподіляється 
між акціонерами чи власниками. На відміну від 
компанії громадського блага, у соціальному 
підприємстві може застосовуватися або не 
застосовуватися блокування активів.

Кооператив — організація, якою керують 
і володіють її працівники та/або пайовики, кожен із 
яких має право голосу. Члени кооперативу порівну 
розподіляють контроль над бізнесом та інвестують 
у нього гроші для забезпечення необхідного 
капіталу. Головна відмінність кооперативу від інших 
організаційно-правових форм полягає в тому, що 
він створюється для отримання взаємної вигоди, 
де члени рівною мірою керують підприємством та 
одержують прибуток від його діяльності.

Колектив — об’єднання кількох організації задля 
спільної мети. Учасники колективу зазвичай 
мають спільний інтерес або ціль. Форма колективу 
може бути офіційно закріпленою або визначатися 
неофіційною домовленістю.
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Подяки
Друге видання

Цей посібник було розроблено командою 
відділу Creative Pioneer/Creative Economy 
організації Nesta як додаток до програм 
Creative Pioneers’ Academy, Insight Out та 
Starter for 6.

Після отримання відгуків від тренерів 
і учасників посібник було перероблено 
й доповнено. Моделі, вправи та ідеї було 
запозичено з різних джерел — деякі з них 
перелічені нижче.

Визначення моделювання та бізнес- 
моделей сформульовані на основі робіт 
Александера Остервальдера 
http://businessmodel-design.blogspot.com

Ілюстрація концепції «захоплення, таланту 
і підприємливості» створена на основі 
концепції трьох кіл («концепція їжака») 
з книги «Від хорошого до видатного» 
Джима Коллінза.

Таблиця «Ваші цінності» була розроблена 
та надана Джоанною Вудфорд — 
тренером, коучем і бізнес-консультантом.

Таблиця «Ваші клієнти» була надана 
Відділом із питань культурного 
підприємництва.

Методика моделювання перспектив 
бізнесу — це адаптація чотиривимірної 
моделі («Тетрада впливів медіуму») 
Маршалла Маклюена 
www.marshallmcluhan.com, виконана 
компанією Live | Work, що працює у сфері 
інновацій і дизайну послуг, 
www.livework.co.uk

Зміст розділу «Моделювання ділових 
відносин» було розроблено на основі ідеї 
компанії Designersblock 
www.designersblock.org, uk

Англомовну версію посібника можна 
скачати на нашому сайті: 
www.nesta.org. uk/enterprise-tool kit

Методику проектного планування було 
розроблено на основі ідей із книги Вілла 
та Джилліан Голлінз «За горизонтом: 
планування продуктів для майбутнього 
успіху».

Матеріали про маркетинговий комплекс 
і таблицю «Ключові завдання маркетингу» 
було надано компанією The Value 
Innovators Ltd www.tvi-ltd.com

Методику фінансового моделювання 
розробив Енді Чепмен, який передав 
право на її використання організації Nesta.

Перелік авторів

Nesta висловлює подяку людям і 
організаціям, які надали підтримку та 
долучилися до розробки цього посібника.

Відділ культурного підприємництва, 
зокрема Фіона Пілґрім
www.culturalenterpriseoffice.org.uk

Дженні Раттер — бізнес-консультант у 
сфері креативних індустрій і цифрових 
технологій

Джоанна Вудфорд — тренер, коуч і бізнес- 
консультант

Journey Associates: Кетрін Докерті 
www.iournevassociates.com

Martach: Колін Бернз

Own-it www.own-it.org

Персі Емметт www.percyemmett.com

The Value Innovators Ltd www.tvi-ltd.co.uk

KVGD www.kerrvernon.co.uk

Перелік корисних організацій

Business Gateway www.bgateway.com

Business Link www.businesslink.gov.uk

Coach in a Box www.coachinabox.co.uk

Cobweb Information for Business 
www.cobwebinfo.com

Intellectual Property Office www.ipo.gov.uk

Invest Northern Ireland www.investni.com

Own-it www.own-it.org

Уряд Асамблеї Уельса
www.business-support-wales.gov.uk

Creative Entrepreneurs
www.creativeentrepreneurs.co
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