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Ви сформулювали вашу бізнес-ідею 
та визначили основи для її розвитку. У 
цій частині посібника «Бізнес у сфері 
креативних індустрій» ви дослідите різні 
аспекти, від яких залежить успішне 
функціонування вашого бізнесу.

Ви розглянете три 
основні теми:
Клієнти
Хто і чому купує ваш 
продукт?
Бізнес-процес 
Елементи, з яких 
складається ваш бізнес

Ділові відносини 
Партнерські зв’язки, 
які вам необхідно 
встановити, щоб 
надавати товар або 
послугу клієнтам
Стартовий капітал 
Можливі джерела 
фінансування, щоб 
розпочати власну 
справу
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ХТО ВАШ КЛІЄНТ? ____________________________________

Перш ніж ви продовжите розвивати свій бізнес, вам 
потрібно визначити, чи відповідає ваша діяльність 
фактичній потребі. Якщо ні, то у подальших кроках 
може не бути сенсу.

На цьому етапі корисно повернутися до запитань, 
які піднімалися раніше:

- Чим саме я займаюся?

- Чим моя пропозиція цікава для клієнтів?

- Чи існує потреба в тому, що я пропоную?

- Чи буде на це достатньо попиту?

- Чи забезпечить це мені достатню винагороду, 
щоб далі розвивати свій бізнес?

Якщо ваші відповіді ґрунтуються лише на інтуїції, 
вони можуть бути ненадійними і поставити ваш 
майбутній бізнес під загрозу. Вам необхідно зібрати 
реальні свідчення, тобто дослідити ринок. На цьому 
етапі необхідно з’ясувати дві речі: хто ваш клієнт 
і яку користь він отримає від вашого товару чи 
послуги.

01 Визначення своїх клієнтів

Насамперед вам слід визначити, хто захоче 
купувати ваш товар або послугу. Важливо зрозуміти, 
хто саме є вашими клієнтами, щоб розробити 
стратегію взаємодії з ними. Клієнти можуть бути 
дуже різними, і вам необхідно знайти підхід до 
них усіх. Складіть перелік різних типів клієнтів та 
оцінить, скільки з них можуть зацікавитися вашим 
товаром або послугою.

Формування портретів ваших клієнтів — важливий 
крок до розуміння їхніх потреб і планування 
стратегії їх залучення. Спробуйте детально описати 
характеристики різних груп покупців:

- Демографічні показники: вік, стать, фінансове 
становище.

- Особистість: індивідуальні вподобання.

Що потрібно, аби бізнес працював
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«
ВСЕ, ЩО 
НЕОБХІДНО ДЛЯ
БІЗНЕСУ “ЦЕ
КЛІЄНТИ. ЯКЩО
У ВАС НЕМАЄ 
КЛІЄНТІВ, ТО ЦЕ НЕ 
БІЗНЕС, А ХОБІ

Дін Браун, промисловий дизайнер, 
Велика Британія

- Поведінка: чим вони люблять займатися? 
Де вони працюють?

- Де ви можете з ними взаємодіяти: в інтернеті, па 
заходах.

Створіть окремий портрет для кожної групи клієнтів. 
Намагайтеся зробити їх якомога реалістичнішими.

02 Визначення користі для клієнтів

Після цього опишіть, яку користь ваш товар або 
послуга принесе кожному типу клієнтів. Наприклад:

Я визначила, що жодна пропозиція на ринку 
не задовольняє потребу W (або, принаймні, не 
повною мірою). Мій продукт X здатен вирішити цю 
проблему. Його користь для клієнтів полягатимо 
в Y, і я планую встановити на нього ціну Z.

Якщо у вас немає змоги скористатися послугами 
маркетингової компанії, проведіть дослідження 
самостійно. Наприклад:

«Кабінетне» дослідження: Пошукайте в інтернеті 
інформацію про товари та послуги ваших конкурентів 
і слідкуйте за їхньою діяльністю, новинами, акціями 
та прикладами з практики. Це дасть вам уявлення 
про те, що купують споживачі, скільки вони за це 
платять і чим ваш продукт або послуга відрізняється 
від аналогічних пропозицій.

Опубліковані маркетингові дослідження: Деяку 
інформацію про загальні тенденції на ринку можна 
одержати безкоштовно. Також ви можете замовній 
огляд ринкової кон’юнктури у різних комерційних 
компаніях. Це допоможе підтвердити наявність 
потреби чи попиту на ваш продукт або послугу і 
дасть вам змогу визначити цільових клієнтів.

Польові дослідження: Це можуть бути як якісні, так 
і кількісні методи. Якісні дослідження допомагають 
виявити ставлення людей до певного товару 
чи послуги, а також підказують можливі шляхи 
вдосконалення продукції. Кількісні дослідження 
надають статистичну інформацію, наприклад, про 
кількість потенційних клієнтів, їхній соціально- 
економічний статус, вік і купівельні звички.

www.nosln.oii |llk

http://www.nosln.oii
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ХТО ВАШ КЛІЄНТ?

Для проведення якісного дослідження можна 
зібрати формальну фокус-групу, організувати 
воркшоп для зацікавлених осіб або хакатон 
за участю технологів і покупців. Також можна 
застосувати неформальний підхід, як зробила 
компанія Innocent Drinks.

Innocent Drinks

Троє випускників випробували свої фруктові смузі на музичному 
фестивалі в Лондоні. Людям пропонували складати порожні упаковки в 
баки з написами «ТАК» чи «НІ» залежно від того, чи сподобався їм цей 
продукт. Наприкінці фестивалю бак із написом «ТАК» був повний. Після 
залучення інвестицій вони запустили продукт і увійшли з ним в історію.

Скористайтеся методикою моделювання перспектив 
бізнесу, описаною в попередній частині посібника, 
щоб визначити, які потреби задовольняє ваша 
продукція та яку користь вона приносить. Заповніть 
таблицю 03а «Ваші клієнти» для кожної групи 
споживачів. Це допоможе вам визначити, який дохід 
приноситиме кожна група потенційних покупців.

Робоча таблиця 03а «Ваші клієнти»

Що іюірібно, аби бізнес працював
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Перш ніж почати заповнювати таблицю, можете 
поговорити з друзями та родичами, але в ідеалі 
варто поспілкуватися зі своїми потенційними 
клієнтами, а також людьми, які будуть займатися 
збутом вашого товару чи послуги.

Будьте відкриті до відгуків і пропозицій, оскільки люди 
можуть висловлювати ідеї, які раніше не спадали вам 
на думку. Ви можете збирати інформацію для свого 
дослідження в місцевих організаціях з підтримки 
бізнесу, в бібліотеках та в інтернеті — наприклад, на 
сторінці Центру підприємництва й інтелектуальної 
власності при Британській бібліотеці (British Library 
Business and IP Centre).

Від виду вашої діяльності залежатиме, на які 
конкретні запитання ви шукатимете відповіді у ході 
дослідження. Але ось ключова інформація, яку вам 
необхідно отримати:

- Наскільки великий ваш потенційний ринок?
- Скількох людей ви можете зацікавити своєю 

ідеєю?
- Як ви будете з ними взаємодіяти?
- Скільки з них придбають ваш товар або 

послугу?
- Чи достатньо їх буде, щоб забезпечити вам 

необхідний дохід?

.ми думали переважно про ремісників і геть 
забули про покупців... Не варто формувати 
остаточний бізнес-план, не отримавши відгуків від 
рижу == слід бути гнучкими»
Марілія Мартінз, соціальне підприємство з підтримки ремісників «СоїуЬгіі», Бразилія

Якщо наявного попиту достатньо, щоб забезпечити 
ваші потреби, можете рухатись далі. Якщо ні — 
можливо, вам варто ще раз усе обміркувати. 
Спробуйте вдосконалити вашу ідею або розширити 
пропозицію для залучення більшої кількості покупців.

www.nesta.org.uk

http://www.nesta.org.uk
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ХТО ВАШ КЛІЄНТ?

Проведення маркетингового дослідження може бути 
непростим процесом. Ви перевіряєте вашу ідею, 
збираючи відгуки та критику - і може виявитися, 
що наявного попиту або платоспроможних клієнтів 
недостатньо для побудови життєздатного бізнесу.

Проте не нехтуйте цим кроком. Якщо ваш аналіз 
ринкового потенціалу на даному етапі буде хибним, 
ви ризикуєте побудувати слабку бізнес-модель.

Намагайтеся бути об’єктивними. Пам’ятайте, 
завдання в тому, щоб перевірити, чи може 
ваш задум перетворитися на хорошу бізнес- 
ідею. На цьому етапі вашу ідею все ще можна 
переформулювати чи допрацювати, або ж 
відмовитися від неї та почати все спочатку. Далі, 
коли ви почнете вкладати в неї гроші та енергію, 
змінити щось буде вже складніше.

ПОБУДОВА 
СТІЙКОГО 
БІЗНЕСУ

Для побудови стійкого бізнесу необхідно три 
ключових аспекти:

01 Чітке уявлення про те, як повинен 
функціонувати ваш бізнес.

02 Наявність цільової аудиторії або ринку для 
вашого товару чи послуги.

03 Розробка бізнес-процесу, який дасть змогу 
доносити ваші товари чи послуги до покупців 
та продавати їх за ціною, що перевищує 
витрати на виробництво.

«Започаткування бізнесу — непроста, але 
захоплива справа. Запропоновані інструменти 
допомогли мені спланувати, що саме і коли 
потрібно зробити. Це дає змогу керувати бізнесом 
крок за кроком, а не малювати в уяві велетенські 
задачі, до яких страшно підступитись»
Рейчел Горрокс, промислова дизайнера, Велика Британія

Що потрібно, аби бізнес працював
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Перший аспект ви досліджували, коли моделювали 
перспективи свого бізнесу, другий — коли аналізували 
ваших потенційних клієнтів. Наступні розділи 
допоможуть вам попрацювати над третім аспектом.

Щоб краще зрозуміти, як функціонує бізнес, можеш 
поглянути на свою діяльність з точки зору обіцянок:

- Ви обіцяєте клієнтам, що надасте їм товар або 
послугу.

- Ваші клієнти очікують, що цю обіцянку буде 
виконано.

- Ви співпрацюєте з іншими, щоб виконати 
обіцянку.

Таким чином, між вами, вашими клієнтами та 
якостями товару чи послуги виникає «трикутник 
обіцянки».

Трикутник обіцянки

Ви з вашим 
баченням бізнесу

------ Виконати обіцянку-------
Якості 
товару/послуги

Клієнт ш їхні 
очікуііиііііи

Будь-який бізнес передбачає багато різних сфер 
діяльності, і вам навряд чи вдасться охопити псі 
ці сфери самостійно. Тому варто залучати інших 
людей та розвивати співпрацю, щоб мати змогу 
виконати свої обіцянки перед клієнтами.

www.nor.ln.oin ilk

http://www.nor.ln.oin
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ПОБУДОВА______  
СТІЙКОГО________ 
БІЗНЕСУ

Багато підприємців, керуючи бізнесом, покладаються 
на власну креативність і винахідливість та прагнуть 
самостійно контролювати всі аспекти. Але 
утримувати постійний контроль досить складно й 
енергозатратно, тому такий підхід може зашкодити 
вам і вашому бізнесу. Крім того, найвірогідніше, 
ви маєте зацікавленість, навички й досвід лише 
у деяких сферах діяльності. Набуття компетенцій 
в усіх сферах потребуватиме забагато фінансових 
і часових витрат.

Вам необхідно визначити ролі, яких потребує ваш 
бізнес, і вирішити, які з них ви візьмете на себе. Для 
цього потрібно:

- визначити, які з ваших особистих інтересів і 
навичок стосуються вашого бізнесу;

- зрозуміти, які ще навички треба додати, щоб 
забезпечити повний спектр ділових компетенцій;

- з’ясувати, які відносини потрібно будувати 
з іншими людьми та організаціями, щоб ваш 
бізнес був успішним.

У цьому вам допоможуть такі методики, як проектне 
планування та моделювання ділових відносин. 
Проектне планування дасть вам змогу описати 
процес функціонування вашого підприємства, а 
моделювання відносин допоможе визначити чотири 
сфери діяльності бізнесу, в межах яких ви можете 
взяти на себе певну роль чи побудувати співпрацю.

Якщо ви побудуєте бізнес-модель, що дозволить 
вашому підприємству працювати без вашої 
безпосередньої участі, це означатиме, що ваші ідеї 
переймуть інші люди. При цьому ваш бізнес буде 
приносити вам фінансові, творчі та соціальні плоди, 
доки ви зможете присвячувати час іншим ідеям.

Перш ніж змоделювати ділові відносини, вам 
потрібно продумати різні аспекти вашого бізнесу 
та взаємозв’язки між ними, щоб описати робочий 
процес. Для цього ми застосуємо методику 
проектного планування.

Що потрібно, аби бізнес працював



09
МОДЕЛЮВАННЯ _________________________________
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Моделювання бізнес-процесів — це розробка 

детальної схеми чи моделі, що показує, як буде 
відбуватися певний процес. Ця методика допоможе 
вам зрозуміти, як працюватиме ваш бізнес на практиці 
та які робочі завдання перед вами стоятимуть.

«Моделювання бізнес-процесів — надзвичайно 
корисний і важливий інструмент, за допомогою 
якого ми розробляємо план досягнення цілей.
Це дуже проста, але абсолютно незамінна річ 
для творчого перфекціоніста!»
Зої Сінклер, художниця, 
Велика Британія

Перш ніж розпочати проектне планування, давайте 
поглянемо на деякі аспекти роботи, які важливо 
враховувати.

Існує багато видів підприємств, що спеціалізуються 
на різних сферах діяльності. Наприклад, робота 
ювеліра дуже відрізняється від роботи кіно- або 
телекомпанії. Однак навіть між ними можна виділити 
спільні риси. Будь-який бізнес незалежно від того, 
які товари чи послуги він виробляє, є процесом.
У цьому процесі можна виділити етап залучення 
клієнтів, етап розробки та етап постачання.

Етап залучення: період, протягом якого ви 
визначаєте, хто є вашими потенційними клієнтами, 
і переконуєте їх купувати ваші товари чи послуги.

Етап розробки: період, протягом якого ви 
розробляєте товар чи послугу для клієнтів.

Етап постачання: період, протягом якого ви 
надаєте клієнтам ваш товар або послугу.

www.nosta.oru uk

http://www.nosta.oru
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МОДЕЛЮВАННЯ
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Усі ці процеси відбуваються або перед очима 

клієнтів — «на сцені», або поза їхнім полем зору — 
«за лаштунками». Нижче в таблиці наведено 
приклад того, як цей процес може виглядати для 
конструкторської компанії.

Поля, позначені сірим кольором, — це ті процеси, які 
не можуть бути фінансовані безпосередньо за рахунок 
споживачів. Ви не можете брати з клієнта гроші за 
маркетингові дослідження, рекламу чи організацію 
збуту. Ці процеси покриваються за рахунок вашого 
чистого прибутку. Саме тому підприємства, які довго 
затримуються на етапі залучення або обмежуються 
«закулісними» дослідженнями і розробками, зрештою 
зазнають невдачі.

У таблиці 03b «Моделювання бізнес-процесів» 
заповніть частину А: Робочі етапи. Напишіть на 
стікерах різні елементи вашої підприємницької 
діяльності та розмістіть їх відповідно до того, де 
вони відбуваються (за лаштунками або на сцені) 
та до якого етапу їх можна віднести (залучення, 
розробки чи постачання).

Робоча таблиця 03b: Моделювання бізнес-процесів
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Створення поетапного плану

Щоб зрозуміти, як функціонуватиме ваш бізнес, 
ви можете зобразити у вигляді блок-схеми етапи 
розробки, виготовлення та розповсюдження вашого 
товару чи послуги. Ця схема буде поетапним планом, 
що описуватиме, як ви сформуєте ідею, як реалізуєте 
її та як представите кінцевий продукт покупцям.

Для початку дайте відповіді на такі запитання:

- Як я уявляю діяльність мого підприємства?

-- Як я буду знаходити і залучати клієнтів?

- Як я буду виробляти те, що їм потрібно?

- Як я буду це розповсюджувати?

«... це дало мені змогу обміркувати свій 
бізнес та поглянути на нього з другого боку.
Запропоновані матеріали виявились дуже
" f Iі І 'і ‘ \ 0 Я Г ' Т Н І І мии у процесз 
планування бізнесу. Розроблена бізнес-схема 
лягла в основу мого підприємства».
Ранія Хіла, дизайнерка ювелірних прикрас і шкіряних аксесуарів, Єгипет

Можливо, вам буде легше спершу уявити етап 
постачання товару чи послуги клієнту, а вже потім 
прослідкувати процес у зворотному напрямі.

Кожна бізнес-схема чи поетапний план виглядає 
по-різному. На наступному розвороті наведено 
два приклади бізнес-схем: одна з них демонструє 
спрощений процес роботи меблевої компанії, а інша 
докладно ілюструє функціонування авіакомпанії, 
описуючи конкретні робочі завдання та людей, 
залучених у цей процес.



МОДЕЛЮВАННЯ
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Схема 01

Спрощена бізнес-схема 
меблевої компанії, що 
постачає товари.

Бізнес-схема допоможе вам з’ясувати:

- які завдання необхідно виконати на кожному 
етапі роботи;

- яких людей потрібно залучити до виконання цих 
завдань.

Створивши поетапний план свого бізнесу, ви 
зможете визначити ключові етапи роботи, а також 
виявити проблемні місця, де процес може зірватися 
через брак необхідних навичок або ресурсів. Це 
дасть вам уявлення про обсяг задач, які необхідно 
буде виконувати, керуючи бізнесом.

«Посібник допомог мені м® лише зрозуміти 
та опанувати навички, необхідні для ведення 
бізнесу, але й мислити яж підприємець Вон 
надихнув мене спроектувати екологічний 
радіоприймач, який тепер виробляє та 
розповсюджує компанія Sock UkL»
Кріс Макніколл, промисловий дизайнер, «Cardboard Radio», Велика Британія

Що потрібно, аби бізнес працював
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МОДЕЛЮВАННЯ _____________________________________
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІ В Розробка бізнес-схеми

Ось три правила проектного планування:

- розбийте процес на дрібні кроки;

- зобразіть повністю весь процес;

- включіть якомога більше деталей.

Скористайтеся частиною В таблиці 
03b «Моделювання бізнес-процесів», щоб 
намалювати власну бізнес-схему. Пам’ятайте, 
що потрібно визначити і деталізувати всі етапи, 
необхідні для реалізації вашої ідеї.

У вашому підприємстві може відбуватися багато 
паралельних процесів, тож вам, можливо, 
знадобиться намалювати кілька схем, аби створити 
цілісну картину.

Приклад бізнес-схеми 1

Що потрібно, аби бізнес працював
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Поверніться до частини А: Робочі етапи, щоб 
побачити, які процеси відбуваються перед очима 
клієнта, а які — за лаштунками. Можете намалювати 
окремі схеми для «сценічної» та «закулісної» 
діяльності або включити цю інформацію в наявну 
схему. Це дасть вам чітке уявлення про те, як саме 
може працювати ваш бізнес.

Нижче наведені приклади бізнес-схем. Як бачите, 
вони відрізняються за стилем і кількістю етапів — 
це вказує на те, що немає єдино правильного 
способу створення поетапного плану.

Приклад бізнес-схеми 2

w w w. п esta. о гп. і j k
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МОДЕЛЮВАННЯ 
ВІДНОСИН Проектне планування допомогло вам зрозуміти, 

як функціонує ваш бізнес і на яких етапах вам 
може знадобитися стороння допомога. У цьому 
розділі ви з’ясуєте, які відносини вам потрібні для 
налагодження виробничого процесу. Ми розглянемо 
такі питання:

- Як знайти людей, які будуть вам допомагати?

- Чому вони будуть зацікавлені це робити?

- Якої співпраці можна очікувати?

Перший крок у моделюванні ділових відносин — 
це виокремлення чотирьох сфер діяльності, що 
лежать в основі бізнесу, та відповідних їм ролей: 
Ініціатор, Втілювач, Дистриб’ютор та Клієнт.

Ініціатор / Ідейний лідер. Основні види діяльності: 
генерування, формування та синтез ідей; керування, 
проектування і розробка концепцій. Ця роль 
втілює процес продукування й синтезу задумів, 
її визначальними рисами є творчість і концептуальне 
мислення. Якщо саме в цій сфері ви почуваєтеся 
найбільш упевнено і компетентно, ця роль — для вас.

Втілювач. Основні види діяльності: перетворення 
ідей на готові товари, послуги та досвід; 
виробництво матеріальних і нематеріальних 
благ. Ця роль описує процес перетворення ідей 
(наприклад, кіносценарію чи партитури) або 
фізичних матеріалів на готовий продукт.

Дистриб’ютор. Основні види діяльності: 
розповсюдження готової продукції, послуг і досвіду; 
постачання, продаж і маркетинг. Ця роль передбачає 
купівлю готової продукції для перепродажу або 
дистрибуцію виготовлених товарів і послуг.

Що потрібно, аби бізнес працював
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Клієнт. Основні види діяльності: купівля, 
споживання та використання товарів і послуг. Клієнт 
одержує, купує та споживає готовий продукт.

У життєздатному бізнесі повинні бути охоплені всі 
чотири сфери діяльності. Але це не означає, що ви 
маєте робити все самі — для цього можна будувати 
відносини з іншими людьми та організаціями.

Ці сфери діяльності можуть перетинатися з 
процесами, зазначеними у вашому поетапному 
плані. На наведеній нижче схемі чотири сфери 
діяльності бізнесу поєднано з етапами роботи 
меблевої компанії, яку ми розглядали на сторінці 12.

Схема 03: Сфери бізнес-діяльності

Ініціатор М Втілювач

Клієнт М Дистриб’ютор

У сферах «Ініціатор» та «Клієнт» затушовані поля 
позначають важливі напрямки онлайн-діяльності. 
Клієнти можуть збирати інформацію про ваші товари 
чи послуги в інтернеті та соціальних мережах, що 
може суттєво вплинути на успішність продажів.
У вищенаведеному прикладі меблева компанія не 
продає свою продукцію безпосередньо клієнтам, 
а працює з дистриб’юторами і посередниками.
Така схема взаємодії називається «бізнес-бізнес» 
і відрізняється від схеми «бізнес-клієнт».

www.nesta.org.uk

http://www.nesta.org.uk
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МОДЕЛЮВАННЯ
ВІДНОСИН_______ У таких відносинах немає нічого незвичного, але це 

має суттєві наслідки для бізнесу. Дистриб’ютори 
беруть плату за свої послуги у формі комісії або 
торгової націнки. Деякі дистриб’ютори охоплюють 
цілу країну (наприклад, у сфері кіноіндустрії), а 
інші є більш локальними (приміром, магазини 
одягу). Від характеру вашого продукту та способу 
його дистрибуції залежатиме, чи потрібно вам 
буде встановити відносини з одним або багатьма 
партнерами.

Сфери діяльності вашого бізнесу будуть 
залежати від типу підприємства та способу його 
функціонування.

Визначення необхідних відносин

Заповніть частину В таблиці 03с «Моделювання 
ділових відносин», вписавши туди завдання з вашого 
поетапного плану відповідно до чотирьох ключових 
сфер (Ініціатор, Втілювач, Дистриб’ютор і Клієнт).

Визначте, в яких сферах ви зацікавлені та 
компетентні. Запитайте себе:

- 3 ким необхідно встановити відносини, щоб 
охопити усі сфери?

- Хто платить і хто отримує гроші у цих 
відносинах?

- Як ця структура відносин відобразиться на тому, 
яку ціну ви встановите і коли будете отримувати 
оплату?

- Чи зможете ви керувати цими процесами? Якщо 
ні, які додаткові ресурси вам потрібні?

Розгляньте різні сценарії, щоб зрозуміти, які 3 
них будуть найефективнішими для вашої ідеї. Ви 
створюєте прототип вашого підприємства, тож 
на цьому етапі варто обміркувати багато різних 
варіантів бізнес-моделі.

Що потрібно, аби бізнес працював
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Побудова відносин

Функціонування будь-якого підприємства залежиш 
від інших людей та організацій. Ви завжди у коїосі. 
купуєте або комусь надаєте товари та послуї и.

Будь-які відносини мають будуватися на взаємній 
довірі та підтримці. Якщо відносини руйнуються, 
це може істотно вплинути на роботу бізнесу. Тому 
важливо чітко розуміти, хто кого підтримує у 
відносинах і на кого спирається ваш «трикутник 
обіцянки».

Коли ви виступаєте у ролі покупця, то маєте чітко 
розуміти, що і коли вам потрібно, якої воно має буї и 
якості, скільки коштуватиме, коли і як ви будете за 
це платити.

Наприклад, якщо ви купуєте комп’ютер Dell, то 
можете розраховувати, що отримаєте саме те, 
що замовляли, а також знатимете, коли його 
вам доставлять і скільки це коштуватиме. Ви це 
знатимете завдяки тому, що компанія Dell чітко 
визначила, що вона може і чого не може зробити. 
Це той мінімум, якого варто очікувати від будь-яких 
ділових відносин.

Чому хтось буде зацікавлений будувати з вами 
відносини?

Дуже важливо, щоб будь-які відносини, які ви 
встановлюєте і розвиваєте, були взаємовигідними 
для обох сторін.

Що відрізняє ваші відносини з певним 
постачальником чи дистриб’ютором? Якість досвіду. 
Хороший досвід зміцнює і продовжує відносини, а 
невдалий досвід ставить їх під сумнів.
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МОДЕЛЮВАННЯ 
ВІДНОСИН Раніше ділові відносини зводилися в основному 

до грошових операцій. Потреби і побажання 
покупця не завжди враховувалися. Тепер ситуація 
змінилася. Завдяки онлайн-платформам, мобільним 
технологіям і цифровим каналам зв’язку бізнес 
може постійно взаємодіяти з клієнтами, особливо 
через соціальні мережі.

Побудова таких двосторонніх відносин перетворює 
клієнта на потенційного співучасника, який може 
вносити цінні пропозиції і допомагати підприємству 
виробляти оптимальні рішення. Підхід, заснований 
на співучасті у формуванні майбутніх товарів 
і послуг, стає усе поширенішим і може також 
передбачати участь інших зацікавлених сторін — 
наприклад, партнерів і постачальників, які можуть 
генерувати цінні ідеї, що сприяють інноваціям.

Кожне підприємство має широкий вибір потенційних 
партнерів, із якими можна розвивати співпрацю. 
Для того, щоб побудувати гарні відносини, 
необхідно дещо пам’ятати:

- Ви повинні знати потреби ваших клієнтів чи 
партнерів, а також розуміти, яку користь вони 
отримують від цієї співпраці.

- Відносини не розпочнуться лише завдяки тому, 
що ви так вирішили. Це завжди двосторонній 
процес.

- В основі відносин лежить ставлення людей 
одне до одного. Спочатку ви покладаєтеся 
на чесність і довіру, а згодом розвиваєте 
міцніші зв’язки, які необхідно підтримувати й 
укріплювати.

- Відносини формують спільний світогляд, 
і чим більше точок перетину ви матимете, 
тим триваліше, частіше і якісніше будете 
взаємодіяти.

Що потрібно, аби бізнес працював
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Поміркуйте і напишіть відповіді на такі запитання

- Чим ваш бізнес привабливий для:

Ініціатора?

Втілювача?

Дистриб’ютора?

Клієнта?

- Що ви наразі можете їм запропонувати?

- Чи достатньо цього? Якщо ні, то що ви 
повинні їм запропонувати, щоб заохотити їх до 
співпраці?

- Що вам потрібно буде зробити, аби це сталося?

- Які додаткові ресурси, компетенції, люди та 
інформація можуть вам для цього знадобитися?

- Як це позначиться на ваших фінансах 
і плануванні?

Дуже важливо вміти пояснити, коли ви будете 
одержувати оплату і як будете накопичувати копни 
Багато перспективних підприємств зазнають невдачі 
протягом перших кількох років свого існування 
через заборгованість перед постачальниками, яку 
вони не можуть погасити, тому що самі не отримали 
оплату від клієнтів. Тому важливо знати всіх людей, 
залучених в обіг коштів вашого підприємства.

Якої співпраці можна очікувати?

Коли ви ініціюєте співпрацю і починаєте перемовини 
з потенційним партнером чи постачальником, ви 
повинні знати і вміти пояснити:

- чого ви очікуєте від цих відносин;

- що ви можете запропонувати вашому партнеру;

- чому це буде в його інтересах.
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КОНТРАКТИ
Й УГОДИ_________ Контракти й угоди сприяють тому, щоб ділові 

операції були повністю зрозумілими та прийнятними 
для всіх зацікавлених сторін. У них мають бути чітко 
прописані ваші подальші дії, вартість товару чи 
послуги для замовника, а також умови здійснення 
оплати. Останнє важливо для того, щоб гарантувати 
своєчасну виплату обговореної суми.

Умови договору

Тут повинна міститись така інформація:

- опис проекту відповідно до вимог замовника;

- скільки часу у вас піде на виконання 
замовлення;

- коли ви будете надавати попередні звіти про 
виконану роботу або демонструвати проміжні 
результати;

- скільки змін замовник може вносити без 
доплати;

- розмір, форма, колір, текст, шрифт і будь-які 
інші деталі, важливі для даного замовлення;

- які штрафи передбачені у разі недотримання 
графіку виконання робіт;

- деталізація вартості усіх елементів проекту, 
зокрема витрати на управління, вартість друку, 
ПДВ тощо;

- умови здійснення оплати із зазначенням того, 
як і на яких етапах проекту ви отримуватимете 
гроші.

Умови оплати

Важливо чітко сформулювати умови оплати, адже 
часто малі підприємства зазнають невдачі саме 
через неефективне управління фінансами. Ви повинні 
знати, коли та в якому обсязі отримаєте гроші.

Якщо робота триватиме певний час, встановіть 
поетапну оплату: наприклад, 40% суми після 
прийняття замовлення, 30% після виконання 
половини роботи і 30% після її завершення.

Що потрібно, аби бізнес працював
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Якщо вам необхідно придбати дорогі матеріали, 
попросіть клієнта оплатити їх заздалегідь, а потім 
здійснити поетапну оплату або доплатити решту 
суми після виконання замовлення.

Коли ви завершите роботу, замість рахунку-фактури 
можете видати накладну і здійснити запит на 
отримання готівки або чека. Виписуючи рахунок- 
фактуру, чітко вказуйте термін оплати — наприклад, 
7 чи ЗО днів. Ведіть облік виданих рахунків-фактур, 
вказуючи дату їхньої оплати і термін дії. Вирішуйте 
на свій розсуд, коли нагадувати клієнтам про 
прострочені платежі, але не нехтуйте цим кроком. 
Пам’ятайте, що якщо ви виконали роботу, то маєте 
право отримати за це гроші!

Підписання контакту/угоди

Відправте клієнту дві копії контракту/угоди 
для підписання. Чітко зазначте, що робота не 
почнеться, доки ви не отримаєте підписаний 
примірник. Підписаний договір є юридично 
зобов’язуючим документом із чіткими умовами 
співпраці для обох сторін.

Юрист може скласти типовий договір, у якому 
ви зможете змінювати певні пункти для кожного 
конкретного клієнта. Крім того, у професійних 
асоціаціях вам можуть надати шаблони договорів, 
якими можна скористатись. Пам’ятайте, це потрібно 
для того, щоб захистити себе та своїх клієнтів від 
непорозумінь і суперечок.

Продаж із правом повернення

Ви можете домовитися з галереєю чи торговою 
точкою про те, що вони отримають певний відсоток 
від ціни проданого товару. В такому разі ви 
одержите свою частку лише після продажу, тобто 
вам доведеться оплачувати всі матеріали авансом.

Галереї і торгові точки часто залишають за собою 
право повертати виробникові непроданий товар. 
Можливо, вам варто обмежити кількість товарів, які 
ви віддаватимете на продаж із правом повернення.

www.nesta.ora.iik

http://www.nesta.ora.iik
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ТАРТОВИЙ 
АПІТАЛ Щоб розпочати власну справу, вам знадобиться 

стартовий капітал. Ось кілька можливих джерел для 
пошуку фінансування:

- Ви: особисті заощадження чи позики.

- Родичі та друзі: ті, хто вбачає потенціал у вашій 
бізнес-ідеї і хоче вас підтримати. Врахуйте 
можливі наслідки для стосунків із родичами чи 
друзями у разі невдачі вашого починання.

- Гранти і кредити: фінансування бізнесу через 
державні установи. Гранти, на відміну від 
кредитів, не потрібно повертати.

- Бізнес-ангел: інвестор чи група інвесторів 
з особистими статками, які забезпечують 
стартовий капітал для бізнесу. Також можуть 
давати консультації, ділитися професійними 
контактами та знаннями. В обмін на це 
одержують частку капіталу підприємства.

- Інвестування венчурного капіталу: приватне 
інвестування у стартапи чи новостворені 
підприємства з великим потенціалом росту. 
Зазвичай це стосується технологічних 
підприємств, і інвестори претендують на частку 
власності компанії. Цього може вистачити, щоб 
покрити ризики, пов’язані з інвестиціями.

- Краудфандинг: альтернативна модель 
фінансування проекту, ініціативи чи 
підприємства через інтернет. Велика кількість 
учасників/інвесторів роблять відносно невеликі 
фінансові внески — або благодійно, або 
одержуючи за це винагороди чи акції компанії.

Важливо розуміти, що інвестиції зазвичай 
передбачають певну форму віддачі, як то частка 
капіталу чи контролю над підприємством.

Розглядаючи можливість зовнішніх інвестицій, 
важливо враховувати не лише фінансову частину. 
Чи зможуть інвестори надавати консультації або 
менторську підтримку? Чи мають вони компетенцію 
або мережу контактів, що допоможе вашому бізнесу?

з потрібно, аби бізнес працював
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Посібник «Бізнес у сфері креативних індустрій» 
допоможе вам підготуватися до того, щоб 
презентувати свою ідею потенційним інвесторам: 
ви розробите чіткий бізнес-план, що пояснюватиме, 
в чому суть вашого підприємства і як воно 
працюватиме.

ПЕРШ НІЖ
РУШИТИ ДАЛІ Вправи та керівні принципи, запропоновані в 

цій частині посібника, допомогли вам окреслити 
коло своїх клієнтів, дослідити елементи, з яких 
складається ваш бізнес, а також з’ясувати, які 
відносини потрібно встановити для подальшого 
розвитку вашої справи. Підіб’ємо підсумок:

- Ви визначили свою клієнтську базу і перевірили 
наявність потреби у вашому товарі чи послузі за 
ціною, яку ви хочете встановити.

- Ви встановили взаємозв’язок між вашим 
баченням бізнесу, очікуваннями клієнтів та 
якостями вашого товару чи послуги.

- Завдяки методиці проектного планування ви 
розробили детальний план роботи для вашого 
бізнесу.

- Завдяки методиці моделювання відносин 
ви з’ясували, яких партнерських стосунків 
потребуєте у чотирьох ключових сферах 
бізнес-діяльності: Ініціатор, Втілювач, 
Дистриб’ютор і Клієнт.

- Ви розглянули договірні аспекти умов оплати 
відповідно до ваших потреб.

- Ви дізналися, де можна шукати гроші для 
заснування власної справи.

Враховуючи нову інформацію про ролі та обов’язки, 
яку ви дізналися, перегляньте свою бізнес-схему 
та внесіть у неї необхідні доповнення. Додайте 
інформацію про те, як будете розвивати відносини 
(наприклад, шукати постачальників і зустрічатися з 
дистриб’юторами), а також керувати відповідними

www.nARta.nra пк

http://www.nARta.nra
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ПЕРШ НІЖ
РУШИТИ ДАЛІ грошовими потоками (наприклад, платити 

постачальникам і виставляти рахунки клієнтам).

У практичній частині 04 «Як взаємодіяти з 
клієнтами та забезпечити сталість бізнесу» ми 
розглянемо:

- різні способи взаємодії з клієнтами через 
маркетинговий комплекс;

- процес розробки маркетингового плану;

- управління фінансами для розвитку стійкого 
бізнесу, що відповідає вашим цілям.


