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Коли ви започатковуєте власну справу, 
важливо розуміти, що вас мотивує, у 
чому унікальність вашої пропозиції, до 
чого ви прагнете і який вплив хочете 
здійснити. У цій частині посібника 
«Бізнес у сфері креативних індустрій» 
ви дослідите ключові елементи, що 
ляжуть в основу вашого майбутнього 
підприємства.

Ви розглянете такі 
питання:

Основи бізнесу
У вас просто вдала ідея 
або вдала бізнес-ідея?

Інтелектуальна 
власність
Як визначити, 
захистити і 
використовувати 
свою інтелектуальну 
власність

Цінності
З’ясуйте, які цінності 
лежать в основі вашої 
діяльності

Бачення і місія
Сформулюйте бачення 
вашого бізнесу та сенс 
його існування

Свідчення успіху 
Змоделюйте 
перспективи вашого 
бізнесу та свідчення 
його майбутнього успіху
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ОСНОВИ БІЗНЕСУ

Кожен, хто започатковує бізнес, має насамперед 
чітко відповісти на два запитання:

- Чим саме я займаюсь?

- Чим моя пропозиція цікава для клієнтів?

Подумайте і сформулюйте в одному стислому 
реченні, у чому полягає ваша діяльність. В іншому 
реченні опишіть, чому ваша пропозиція має 
зацікавити клієнтів. Такий підхід називається 
«бліц-резюме». Можливо, вам не одразу вдасться 
стисло відповісти на ці запитання. Попрацюйте над 
своїми формулюваннями, доки вони не стануть 
лаконічними і змістовними. Ваші відповіді можуть 
виглядати приблизно так:

Чим саме я займаюсь?
Я керую компанією з розробки послуг.

Чим моя пропозиція цікава для клієнтів?
Я пропоную послуги, які підвищують 
привабливість продукції моїх клієнтів, що дає 
їм змогу збільшити свої продажі.

Давайте розглянемо ці два запитання трохи 
глибше. Для цього вам знадобиться розуміння 
деяких основ бізнесу.

01 Клієнти повинні потребувати того, що ви 
пропонуєте

Щоб вижити, бізнес має бути прибутковим, а 
прибуток залежить від попиту на ваш товар 
або послугу. Аби з’ясувати, чи існує реальний або 
потенційний попит на те, що ви пропонуєте, можете 
застосувати маркетингові дослідження. Вони 
допоможуть вам зрозуміти ваш ринок і знизити ризик 
того, що ваш товар або послугу не будуть купляти, 
наприклад, через недостатню кількість клієнтів 
або зависоку ціну. На сторінці 05 ми докладніше 
поговоримо про виявлення можливостей для попиту.

02 Поясніть, як ваша пропозиція 
задовольнятиме цей попит

Вам необхідно пояснити споживачам, як ваш товар 
або послуга задовольнятиме їхні потреби. Розкажіть 
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їм не лише про характеристики і функції продукту, 
але й про користь, яку вони від нього одержать. Щоб 
визначити, в чому полягає ця користь, зверніться 
до клієнтів: дослідіть їхні потреби і цінності, через 
опитування зберіть їхні відгуки. Якщо ви хочете, щоб 
клієнти до вас поверталися, слід регулярно з ними 
взаємодіяти та розуміти їхні потреби.

03 Продовжуйте слідкувати за попитом

Навіть якщо попит існує і ви його задовольняєте, вам 
не можна сидіти склавши руки. Попит чимось схожий 
на автомобіль, який потребує заправки пальним. 
Ви можете швидко рухатися вперед, але якщо не 
будете час від часу заправлятись, то рано чи пізно 
ваш двигун заглухне. Вашою «заправкою» може 
стати розроблення плану продажів та маркетингової 
стратегії, спрямованих на залучення клієнтів.

04 Аби бути конкурентоздатним, постійно 
впроваджуйте інновації

Цього можна досягнути за допомогою 
конкурентної стратегії. Зверніть увагу на п’ять 
ключових принципів, які допоможуть забезпечити 
продуктивність і успішність вашого бізнесу:

01 У центрі вашої ідеї — не ви, а ваші клієнти.

02 Ви не маєте робити все самостійно. Знаходьте 
партнерів і будуйте співпрацю.

03 Ви повинні мати чітке бачення свого бізнесу, аби 
правильно позиціонувати свій товар чи послугу. 
Викладайте це бачення чітко та послідовно.

04 Ви повинні розуміти свою особисту мотивацію 
для ведення бізнесу, зокрема важливість 
одержання прибутку.

05 Важливо вміти оцінювати ефективність свого 
бізнесу, яка в певні моменти виражається лише у 
грошовому еквіваленті.

Ці принципи є основою для всіх подальших дій. 
Якщо ваша бізнес-ідея їм не відповідає, вам варто 
серйозно замислитися про те, чи вона спрацює.

www.nesta.org.uk

http://www.nesta.org.uk


04
ПРОСТО ВДАЛА 
ІДЕЯ АБО ВДАЛА 
БІЗНЕС-ІДЕЯ?

Звичайна ідея формується навколо ваших думок 
і бажань. Але бізнес-ідея повинна формуватися 
навколо покупців, клієнтів чи аудиторії. Ось три 
основні принципи, що відрізняють бізнес-ідею від 
звичайного творчого задуму:

01 У вашому товарі чи послузі має існувати 
очевидна потреба (або ж вам необхідно її 
створити), і ви маєте запропонувати новий 
чи вдосконалений спосіб задоволення цієї 
потреби.

02 Така потреба повинна мати достатній 
потенціал для виникнення попиту.

03 Ваша ідея повинна передбачати достатню 
винагороду, щоб мати змогу задовольнити 
короткострокові і довгострокові потреби 
вашого бізнесу.

Приклад товару: Компанія «Dyson»

Винахідник Джеймс Дайсон запропонував пилосос без мішка, який 
мав більшу потужність всмоктування, ніж звичайні пилососи, і краще 
чистив килими. Багатьох людей не влаштовували їхні старі пилососи, 
тож на пилососи Dyson виник попит. Винагорода компанії була в тому, 
що зароблених коштів вистачило не лише на те, щоб покрити виробничі 
витрати, а й на те, щоб розширити асортимент пилососів і почати 
розробляти нові продукти.

Приклад послуги: Авіакомпанія «Easyjet»

Авіакомпанія Easyjet здійснила революцію у галузі повітряних перевезень, 
зробивши їх доступними. Компанія розпочала свою діяльність у 1995 
році, маючи два літаки і здійснюючи авіаперевезення за низькою ціною. 
Вартість квитків покривала основну послугу, а за додаткові послуги, такі 
як перевезення багажу та харчування на борту, стягувалась додаткова 
плата. Високий попит сприяв успіху компанії. Винагородою Easyjet стало 
те, що зараз це одна з найбільших авіакомпаній у Європі, яка у 2000 році 
розмістила свої акції на Лондонській фондовій біржі.

Як започаткувати бізнес у сфері креативних індустрій
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Виявлення можливостей

Інноваційні товари і послуги можуть відкривати 
ринки, яких до цього не існувало, змінюючи наявне 
конкурентне середовище. Інновації дають вам 
шанс побудувати нову монополію (навіть якщо 
вона існуватиме недовго) та розвиватися без 
конкуренції. Однак будьте обережні! Інноватори, 
які першими з’являються на ринку, часто мають 
негативний досвід і зазнають збитків. Натомість 
їхні послідовники опиняються у виграшній позиції 
завдяки тому, що споживачі вже знайомі з даним 
продуктом. Також вони можуть розробляти 
покращені версії, усуваючи попередні недоліки та 
уникаючи проблем, пов’язаних з інтелектуальною 
власністю.

Тож окрім запитань «Чим саме я займаюся?» і «Чим 
моя пропозиція цікава для клієнтів?», ви повинні 
запитати себе:

- Чи існує потреба в тому, що я пропоную?

- Чи буде на це достатньо попиту?

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

Що таке інтелектуальна власність?1

Якщо ви знайшли на ринку вільну нішу або 
розробили ідею, вам слід подумати про захист 
інтелектуальної власності.

Музика. Книги. Програмне забезпечення. Товари 
щоденного вжитку... Усе це результати людської 
творчості, і така творчість захищена законом. 
Продукти творчої діяльності, що знаходять певне 
вираження, являють собою інтелектуальну власність.

Ключовим словом тут є «вираження». У Великій 
Британії захист інтелектуальної власності 
поширюється не на ідеї та концепції, а лише на їхні 
вираження. У різних країнах діють різні законодавчі 
норми щодо інтелектуальної власності, тож якщо 
ви плануєте виходити на іноземні ринки, вам може 
знадобитися фахова консультація.
1: За матеріалами організації Own-it, що консультує підприємців у сфері креативних індустрій 
з питань інтелектуальної власності
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ПРОСТО ВДАЛА 
ІДЕЯ АБО ВДАЛА 
БІЗНЕС-ІДЕЯ?

Ось найпоширеніші форми захисту інтелектуальної 
власності у деяких сферах діяльності:

- Патенти і права промислової власності / 
технічні рішення, нові винаходи і продукти;

Авторські права І літературні, мистецькі, 
драматичні та музичні твори;

- Товарні знаки / фірмові назви, слова, звуки 
і зрідка навіть запахи;

- Creative Commons / дозвіл на використання 
вашої інтелектуальної власності за певних умов.

У бізнесі потрібно захищати права на все: ваш 
промисловий зразок, програмне забезпечення, 
бренд, упаковку, логотип. Іншими словами, всі 
продукти вашої розумової та творчої діяльності 
можна перетворити на товари, права на які ви 
можете передавати, продавати, ділити з кимось або 
зберігати за собою.

Давайте розглянемо питання ефективного захисту, 
використання й управління вашою інтелектуальною 
власністю.

Управління інтелектуальною власністю і цінність 
вашої творчості

Деякі з наведених нижче порад знадобляться вам 
на пізніших етапах розвитку вашого бізнесу, але вже 
зараз варто взяти їх до уваги.

Крок 1: Визначення вашої інтелектуальної 
власності

- Складіть перелік ваших творчих активів 
(інтелектуальної власності), таких як логотип 
компанії, її назва чи бренд, дизайн упаковки, 
продукція, програмне забезпечення.

- Переконайтеся, що ваші дизайнерські рішення, 
виражені ідеї, концепції і творчі роботи є новими 
й оригінальними.

Як започаткувати бізнес у сфері креативних індустрій
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Крок 2: Захист вашої інтелектуальної власності

- Підготуйте просту угоду про конфіденційність та 
щоразу підписуйте її з клієнтами, потенційними 
виробниками чи інвесторами ДО початку 
переговорів.

- Реєструйте свої промислові зразки, патенти і 
товарні знаки.

- Закріплюйте за собою доменні імена, щоб 
захистити свій бренд.

- Зустрічаючись із виробником, підпишіть угоду 
про конфіденційність, угоду про виготовлення 
промислового зразка (якщо виробник 
погоджується виготовити зразок згідно з 
вашими технічними параметрами), попередній 
договір (який підписується до укладання 
основної угоди та описує вимоги до обох 
сторін), а також угоду про виробництво.

Зберігайте документи, що підтверджують 
ваше авторство, в тому числі ескізи, нотатки, 
чернетки, схеми, договори, листи та електронні 
повідомлення.

Зазначайте ім’я автора/видавця або розробника 
на всіх копіях вашої роботи, разом із датою та 
країною. © (Ім’я власника) (Рік створення).

Позначайте у щоденнику дати продовження 
інтелектуальної власності на зареєстровані 
промислові зразки та інші розробки. Ніколи 
не забувайте продовжувати права на 
інтелектуальну власність чи доменне ім’я.

Крок 3: Використання вашої інтелектуальної 
власності

- Переконайтеся, що промислові зразки, товарні 
знаки чи патенти, які ви зареєстрували чи 
збираєтеся зареєструвати, не відрізняються від 
тих, які ви плануєте вивести на ринок.
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ПРОСТО ВДАЛА 
ІДЕЯ АБО ВДАЛА 
БІЗНЕС-ІДЕЯ?

- Ставте на упаковках позначку про право 
власності та позначку ®, якщо маєте 
зареєстрований товарний знак, для підвищення 
престижу свого підприємства..

- Аби збільшити свої прибутки, видавайте ліцензії 
на повне або часткове використання вашої 
інтелектуальної власності на інших територіях чи 
в інших формах — так ви збережете свої права і 
водночас будете одержувати від них дохід.

- Якщо клієнт хоче отримати права на вашу 
власність, призначте плату за передачу прав. 
Перш ніж передавати права, проконсультуйтеся 
з експертом.

Видавайте ліцензії на використання об’єктів 
вашої інтелектуальної власності (виключні або 
невиключні). Виключну ліцензію можна надати 
лише ліцензіату, а невиключну — ліцензіату 
або іншій особі на ваш розсуд. Ви можете 
надати ліцензію на право відтворювати, 
розповсюджувати чи здавати в оренду об’єкт 
вашої інтелектуальної власності. Визначте, на 
що ви надаєте ліцензію (на ваш товарний знак, 
авторське право, право промислової власності), 
якого типу (виключну або невиключну), на який 
термін (тимчасово чи безстроково) і в яку країну.

- Визначте, чи претендуєте ви на авторські 
відрахування, ліцензійні збори або і те, й інше. 
(Зазвичай авторські відрахування становлять від 
4 до 14%, залежно від виду діяльності та галузі).

- Обговоріть справедливі умови. Приділіть певний 
час переговорам і досягненню взаємовигідної 
угоди. Після цього сформулюйте деталі вашої 
домовленості та підпишіть договір.

- Переконайтеся, що ви отримуєте належну 
винагороду за свою роботу. Наприклад, якщо 
ви пишете музику, то маєте право на авторські 
відрахування. Написавши книгу, ви можете 
отримувати відрахування як від свого видавця, 
так і від публічних бібліотек, що надають її у 
користування.

Як започаткувати бізнес у сфері креативних індустрій



09
- Якщо ви хочете ділитися своєю інтелектуальною 

власністю з іншими, скористайтеся ліцензією 
Creative Commons. Наприклад, ви можете 
дати дозвіл на відтворення вашої роботи 
з некомерційною метою або інші способи 
її використання, за яких ваші права на 
інтелектуальну власність будуть захищені лише 
частково.

Крок 4: Відстоювання ваших прав на 
інтелектуальну власність

Навіть великі організації мають відстоювати 
свої права на інтелектуальну власність. Через 
піратство кіноіндустрія і музична індустрія 
зазнають великих збитків. То як ефективно 
відстояти ваші права на інтелектуальну власність?

- Слідкуйте за діяльністю конкурентів і нових 
компаній на вашому ринку. Читайте галузеві 
новини, проглядайте сайт Державної служби 
інтелектуальної власності, а також звертайте 
увагу на появу нових товарних знаків. У разі 
порушення ваших прав ви можете це негайно 
оскаржити.

- Якщо ви виявили порушення ваших прав, 
надішліть порушнику стандартний лист- 
попередження. Можете звернутися до юриста, 
який допоможе вам правильно скласти такий 
лист і порадить найкращий план дій.

Детальнішу інформацію про визначення, 
захист та примноження вашої інтелектуальної 
власності можна одержати від інших організацій, 
зокрема від агенції Own-it, що консультує 
підприємців у сфері креативних індустрій з питань 
інтелектуальної власності.

www.nesta.org.uk
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ЦІННОСТІ________ _____________________________________

Цінності

Коли ви керуєте власною справою, то самі 
вирішуєте, над чим працювати. У вас є можливість 
створити бізнес своєї мрії, який втілюватиме ваш 
ентузіазм, захоплення та цінності.

Хоча запорукою процвітання бізнесу є насамперед 
його прибутковість, важливо також, щоб він 
узгоджувався з вашими особистими цінностями. 
Цінності - це не обов’язково морально-етичні 
принципи, а передусім те, що вас надихає і заохочує 
віддано займатися своєю справою. Для когось 
це допомога іншим людям, для когось - творчість 
чи робота в команді, ще для когось - виклики і 
пригоди.

Обравши бізнес, що відповідає вашим цінностям, 
ви матимете більше енергії, наснаги та ентузіазму 
для того, щоб розпочати власну справу і керувати 
нею. Ви проявлятимете більше рішучості та 
винахідливості, долаючи труднощі і виклики, 
пов’язані зі створенням та веденням бізнесу.

Ваші цінності впливатимуть на різні аспекти вашої 
діяльності: на те, як ви працюєте, як взаємодієте 
з клієнтами, постачальниками і спонсорами, а 
також на те, яке враження про свій бізнес прагнете 
створити.

«Хоча мені було непросто визначити власні 
цінності в умовах часового тиску, я усвідомив, 
як важливо розглядати свій бізнес у контексті 
цінностей, і робитиму це надалі.»
Том Даудінґ, дизайнер мобільного контенту, «МоЬіІеРіе», Велика Британія

Як започаткувати бізнес у сфері креативних індустрій



Цінності відрізняються від переконань. Абі Ярдімчі, 
письменниця і спеціалістка з розвитку творчих 
здібностей, пояснює:

«Для мене різниця між переконаннями та 
цінностями полягає в тому, що цінності — це те, 
що ви плекаєте і ретельно бережете, як щось 
коштовне. Переконання — це те, що лежить в 
основі ваших дій та обраного життєвого шляху. 
Переконання можуть змінюватися, і коли це 
відбувається, ваша енергія, емоції та думки теж 
трансформуються...»

Робоча таблиця 02а «Ваші цінності»1 допоможе 
вам визначити свої цінності, розмістити їх у 
порядку пріоритетності та покласти в основу свого 
бізнес-плану. Напишіть на стікерах важливі для 
вас цінності. На наступній сторінці наводяться 
приклади можливих цінностей, від яких можна 
відштовхуватися.

Робоча таблиця 02а: Ваші цінності

02а 
Ваші 
цінності

Завжди важливо Іноді важливо Зрідка важливо Неважливо

ЬММСТІЙНО. ЗнлШть тмо

Вам г->тр».чо f фо(мулитмт'И
та < тігухтг упо*и ся-'І с- '6нс ті 
IJHWtl. Цо ТІ ро'ІІ, МІ мо

> займати' її і л> сю

№
1

Іш
 І ? 

І

з ми ста ЭН*ЧМ>6 «яі я. Щоб 
м мсто прогмнх ти гірик мди

ССШТІ.ТППі.М  Д,.. .ПТМ...І Япглтп
їм- Я’ьИоІЧтмясІIfll— їтий, 
І І1ІП. Іхуі 'Л >г І
V • ММЯХ. Но ІІММГПТІГІІ- -1 
імнімміатм І.< пр4м*тмз
ГС-С ■ t *Но їх, дми мені но 
опинччи Ц на І < мк мЯХ.
Щ HS 0— ЯМ ДНЯ- Я и.1 
нойтиммтшаому MM.UTO
к: г< nil ихаожлн гм. змоо-.

1Цю вправу розроблено на основі матеріалів, наданих бізнес-консультантом Джоанною Вудфорд.
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ЦІННОСТІ ___________________________________
Потім визначте, наскільки для вас важливі обрані 
цінності, та розташуйте їх у відповідних колонках 
таблиці 02а. У колонці «Завжди важливо» має бути 
не більше ніж п’ять цінностей.

Чому цінності важливі?

Авторитет Ентузіазм Робота в команді

Бачення Естетичність Робота наодинці

Баланс роботи й 
особистого життя

Ефективність Розвиток

Знаменитість Самоповага
Відкритість

Знання Свобода
Відповідальність

Значуща робота Слава
Вільний графік

Зростання Співпраця
Вірність

Інтелектуальний статус Спільнота
Визнання

Лідерство Спокій
Виклики

Майстерність Спонтанність
Влада

Мир Справедливість
Вплив на інших

Мудрість Стабільність
Гармонія

Надійність Сталий розвиток
Громадська діяльність

Незалежність Статус
Грошова винагорода

Новаторство Творчість
Гумор

Оригінальність Толерантність
Динамічність

Дисципліна
Повага Цікавість

Порядність Цілісність
Довіра

Причетність Чесність
Допомога іншим 
людям Репутація Фінансова вигода

Допомога суспільству Радість Фінансова стабільність

Достовірність Рівновага Якість

Досягнення Різноманіття

Життєздатність Рішучість

Як започаткувати бізнес у сфері креативних індустрій
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Тепер, коли ви визначили свої цінності, ви зможете 
їх використовувати у різний спосіб. Нехай вони 
стануть для вас своєрідним радаром, за допомогою 
якого ви проскануєте вашу роботу й інші сфери 
життя та з’ясуєте, що саме дає вам відчуття 
задоволення і самореалізації (та навпаки).

Вони допоможуть вам:

- Оцінити вашу бізнес-ідею з погляду її 
відповідності вашим цінностям;

- Визначити для себе оптимальний баланс між 
роботою й особистим життям;

- Зберігати ентузіазм, коли ви займаєтесь 
рутинною роботою або коли справи йдуть не 
дуже добре;

- Прийняти правильне рішення, коли вам 
пропонують різні варіанти чи можливості 
(наприклад, що робити, якщо у вас не вистачає 
грошей і вам пропонують роботу, яка не 
вписується у ваші плани?);

- Пояснити іншим, чому ваш бізнес вартий уваги, 
оскільки ваші цінності часто перетинаються з 
цінностями інших людей.

Можливо, ви виявите протиріччя між вашими 
особистими та діловими цінностями. Наприклад, 
гроші як такі можуть не мати для вас значення, але 
ви знаєте, що одержання прибутку є запорукою 
успішності бізнесу. То як зробити так, щоб ваші 
особисті цінності підживлювали, скеровували та 
формували ваш бізнес? Один із можливих шляхів — 
розглянути різні аспекти вашої бізнес-діяльності 
та визначити, які з ваших особистих цінностей є 
найважливішими для кожного з них.

«...ми усвідомили, що в нашій студії не всі 
партнери мали однакові цінності та бачення 
бізнесу, і зрештою один із партнерів пішов.»
Зандер Лаксон, архітектор, «Design.3 Architects», Філіппіни
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ЦІННОСТІ ТА
БРЕНД Також цінності мають важливе значення у процесі 

розробки бренду і повинні узгоджуватися з 
вашими діями. Бренд забезпечує вашій компанії 
впізнавану ідентичність, створює цінність для 
клієнтів та допомагає будувати відносини з 
постачальниками і співробітниками. Ключова частина 
розробки бренду — це визначення цінностей, які 
відображають те, що важливо для вас і вашого 
бізнесу, та слідування їм. Якщо ви дієте всупереч 
задекларованим цінностям, це може мати серйозні 
наслідки і зашкодити вашій репутації. Саме так 
сталося з компанією Innocent Drinks, яка уклала угоду 
з корпорацією «Соса-Соїа».

Британська компанія Innocent Drinks почала продавати корисні для 
здоров’я фруктові напої у 1998 році. Вона втілювала етичний підхід 
до бізнесу і жертвувала 10% прибутку на благодійність. Проте коли у 
2009 році Innocent продала контрольний пакет акцій компанії «Соса- 
Соїа», це спричинило хвилю злісних нарікань від клієнтів. Деякі покупці 
розцінили це як угоду з дияволом. Одні обурювалися: «Ви продали 
свою душу. Ми більше не купуватимемо ваших продуктів». Інші казали 
про сумний кінець красивої казки: «Будь ласка, не треба більше 
життєрадісних постів, милих листів, картинок у сільському стилі та 
зворушливих написів на упаковках... Вони вже не вписуються в імідж 
вашого бренду».

Засновники не помітили очевидного конфлікту між позицією компанії 
Innocent, що виступає за здоровий спосіб життя та соціальні цінності, 
і позицією корпорації Coca-Cola - одного з флагманів глобального 
капіталізму. Тепер 90% акцій компанії належать корпоративному 
гіганту.

(Адаптовано зі статті на сайті business.timesonline.co.uk)

«...ми не розуміли, що створюємо бренд, і думали 
лише про продукт — наша бізнес-модель була 
незрозумілою.»

Марілія Мартінз, соціальне підприємство з підтримки ремісників «СоїуЬгіі», Бразилія

Як започаткувати бізнес у сфері креативних індустрій
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РУШІЇ ВАШОГО 
БІЗНЕСУ Щоб досягти успіху, ви повинні знайти рівновагу між 

вашою мотивацією до бізнес-діяльності та іншими 
важливими чинниками.

Якщо підприємство тримається переважно на 
ідеях, але не має комерційної складової, воно буде 
нестійким. З іншого боку, якщо бізнес переслідує 
комерційні цілі, але не приділяє належної уваги 
інноваціям і творчості, він не буде ефективним 
у довгостроковій перспективі. Важливо досягти 
рівноваги між захопленнями, талантами і 
підприємливістю.

«Роздуми про мої ідеали, мотивацію і вплив мого 
підприємства важили для мене значно більше, 
ніж просто знання про те, як функціонує бізнес.»
Голлі Макінтайр, спеціалістка з підбору кадрів через інтернет для креативних підприємців, 
Велика Британія
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РУШІЇ ВАШОГО 
БІЗНЕСУ Ілюстрація на сторінці 15 створена на основі ідей із 

книги «Від хорошого до видатного» Джима Коллінза. 
Коллінз досліджував якості та рушії найуспішніших 
компаній. Він виявив, що видатні підприємці 
займаються тією діяльністю, яка відповідає їхнім 
захопленням, повною мірою використовують свої 
навички і таланти, а також мають чітке розуміння, як 
забезпечити стабільний прибуток.

Мабуть, найпростіше з усього визначити свої 
захоплення. Багато з них уже відображені у вашому 
списку цінностей. Ця частина посібника допоможе 
вам зважити кожен із ваших рушіїв та співвіднести 
його з навичками, необхідними для втілення вашої 
ідеї, та фінансовою ефективністю бізнесу.

Бачення і місія компанії

Детально дослідивши бізнес-потенціал вашої ідеї, 
визначивши цінності, що лежать у її основі, та 
рушії, які скеровують вашу діяльність, ви можете 
сформулювати бачення та місію вашого бізнесу.

Бачення: бачення бізнесу повинно виражати ваші 
прагнення та описувати майбутні зміни, яких ви 
хочете досягти. Воно має бути сформульоване в 
одному реченні та чітко відображати ваші цінності.

Місія: місія втілює ваше бачення, описуючи, як саме 
та заради кого ви досягатимете ваших цілей. Це 
чіткий і стислий виклад сенсу існування бізнесу та 
його планів на майбутнє. Місія може багато сказати 
клієнтам про ваш бізнес, тому дуже важливо 
грамотно її сформулювати.

В ідеалі місія повинна бути мотивуючою, 
реалістичною і вкладатися у 3-4 речення. Подібно 
до резюме бізнес-плану, вона має давати уявлення 
про вашу компанію, її діяльність, цілі та причини 
існування. Для натхнення можете проглянути 
бачення та місії інших компаній, які є для вас 
взірцем.

Як започаткувати бізнес у сфері креативних індустрій
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Бачення компанії «ІКЕА»: створити краще 
повсякдення для багатьох людей.

Місія компанії «ІКЕА»: ми втілюємо це бачення, 
пропонуючи широкий асортимент продуманих 
функціональних товарів для дому за такими 
низькими цінами, щоб якомога більше людей могли 
їх собі дозволити.

МОДЕЛЮВАННЯ 
ПЕРСПЕКТИВ 
БІЗНЕСУ

Зазвичай підприємцю нескладно створити для себе 
і свого бізнесу певне бачення. У вас є ідея, яка вас 
надихає, і ви націлені її втілити. Та чи можете ви 
чітко сформулювати це бачення? Чи здатні його 
описати чи зобразити? І головне — чи розумієте, як 
саме це бачення втілиться на практиці?

Розібратися в цих питаннях вам допоможе методика 
моделювання перспектив бізнесу. Вона заснована 
на дослідженнях науковця і медіатеоретика 
Маршалла Маклюена, який розробив модель під 
назвою «Тетрада впливів медіуму», що описує вплив 
нових технологій на суспільство. Вона містить 
чотири запитання, які можна застосувати до вашої 
бізнес-ідеї:

01 Що вона покращує або наділяє новою 
цінністю?
Наприклад, «Skype» розширює можливості 
особистої та ділової комунікації, пропонуючи 
безкоштовні відеодзвінки.

02 Що вона заміщує або робить менш бажаним?
Наприклад, сайти новин і соціальні мережі 
зменшують попит на традиційні газети.

03 Що вона відновлює?
Нові ідеї можуть змінювати наше ставлення 
до старіших технологій. Наприклад, через те, 
що люди стали купувати музику здебільшого 
в цифровому форматі, вінілові платівки стали 
рідкістю. А це означає, що тепер вони набули 
нової цінності як коштовні колекційні об’єкти.

www.nesta.org.uk
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МОДЕЛЮВАННЯ
ПЕРСПЕКТИВ
БІЗНЕСУ

04 Якими можуть бути негативні наслідки? 
Чи може ідея стати настільки успішною, що 
зрештою спричинить негативний ефект? 
Наприклад, якщо сервіс із каршерингу 
(спільного використання автомобілів) 
виявляється настільки вдалим, що спонукає 
людей відмовитися від громадського 
транспорту на користь машин, тим самим 
сприяючи збільшенню заторів, це означає, що 
успішна ідея призвела до негативного ефекту.

Завдяки моделюванню перспектив бізнесу можна 
проілюструвати зворотний бік успіху. Нижче 
наведено приклади з історії модного бренду 
Burberry та онлайн-магазину Amazon.com.

Компанія «Burberry» суттєво реформувала свій бренд наприкінці 1990-х 
років. За 150 років свого існування її фірмовими знаками стали тренч і 
клітчастий візерунок. Вони асоціювалася з британським вищим класом. 
Однак цей бренд вважали занадто консервативним, і в 1980-х він почав 
стрімко втрачати свою популярність. До 1997 року прибутки компанії 
зменшилися з 37 млн до 25 млн фунтів стерлінгів. Генеральна директорка 
Роуз Марі Браво вирішила модернізувати бренд. Дизайнери оновили 
асортимент одягу, а зірка Кейт Мосс стала новим обличчям бренду.

Компанія «Burberry» намагалася зберегти свої основні цінності — якість 
та ексклюзивність — з акцентом на сучасності. У 2005 році прибуток 
компанії зріс у шість разів. Проте, були й негативні наслідки - з’явилося 
багато підробок. Компанія почала цьому протидіяти, зокрема скоротила 
використання популярного клітчастого візерунку і зупинила продаж 
дешевших кепок «Burberry».

Що покращила модернізація бренду? 
бренд став більш популярним і впізнаваним; 
клітчастий візерунок став символом статусу.

Що вона замістила чи зробила менш бажаним? 
елітна продукція стала масовою, втративши свою 
ексклюзивність.

Що вона відновила?
- попит на клітчастий візерунок;
- попит на одяг класичного стилю, який знову 

ввійшов у моду.

Якими були негативні наслідки?
- знецінення бренду;
- поширення підробок.

Як започаткувати бізнес у сфері креативних індустрій
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Компанія Amazon.com відкрилась у США 1994 року як онлайн-книгарня. 
Відтоді її асортимент розширився і тепер охоплює музику, фільми, ігри та 
інші товари. Проте останніми роками репутація компанії погіршилась через 
неетичну практику уникання податків, негативний вплив її низьких цін на 
локальні роздрібні магазини, а також випадки поганого поводження зі 
співробітниками.

Що покращила компанія?
спростила доступ до книжок — навчання і дозвілля;
запропонувала низькі ціни та швидку доставку;
дала можливість зробити замовлення у будь-який 
момент.

Що вона замістила чи зробила менш бажаним?
- незалежні книгарні, багато з яких пішли з ринку;
- маленькі локальні роздрібні магазини;

соціальне залучення у процесі купівлі.

Що вона відновила?
- інтерес до читання;

повторний продаж старих книжок.

Якими були негативні наслідки?
- експлуатація співробітників через низьку 

заробітну платню;
- відсутність у співробітників договірних гарантій;
- сприйняття компанії як монополіста на 

книжковому ринку.

Визначення перспектив бізнесу

За допомогою моделювання перспектив бізнесу 
ви можете перевірити життєздатність вашої ідеї. 
Уявіть, яким буде ваш бізнес у разі його успішності. 
Після цього поміркуйте, що саме свідчитиме про 
успіх. Відповісти на ці запитанні вам допоможе 
робоча таблиця 02b «Моделювання потенційного 
впливу бізнесу». Уявіть собі майбутнє вашого 
бізнесу, опишіть його словами та зобразіть у 
малюнках. Дайте відповіді на чотири запитання, 
використовуючи необхідну кількість стікерів. Перш 
ніж розпочати, запитайте себе:

- «Якщо мій бізнес у майбутньому досягне успіху, 
як він виглядатиме?»

www. nesta. о rg. u k

Amazon.com
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МОДЕЛЮВАННЯ
ПЕРСПЕКТИВ 
БІЗНЕСУ

Якщо ви будете першопрохідцем у певній галузі, 
як це відобразиться на зовнішньому середовищі? 
Як ваш бізнес вплине на суспільство чи на вашу 
професійну сферу?

Відповідаючи на запитання про свій бізнес (що він 
покращить, замістить, відновить і які можуть бути 
негативні наслідки), спробуйте спрогнозувати його 
вплив на різних рівнях:

- світ (уявіть якомога глобальніший вплив);

- ваша конкретна галузь чи сфера (наприклад, 
як це може вплинути на звичні практики уданій 
галузі);

ваші клієнти (яку користь вони отримають); ви 
самі (як це може вплинути на вашу роботу та 
життя).

Наведений нижче приклад ілюструє, як підприємець 
скористався методикою моделювання перспектив 
бізнесу для вивчення наслідків розвитку свого 
підприємства.

Як започаткувати бізнес у сфері креативних індустрій
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СВІДЧЕННЯ______
МАЙБУТНЬОГО
УСПІХУ

Після того, як ви уявили майбутнє вашого бізнесу, 
корисно змоделювати свідчення його успіху.

Наприклад, якщо ви створюєте новий сервіс, що 
уможливлює спільне користування автомобілями, 
як це вплине на страхову галузь? Ви можете уявити 
пропозицію від страхової компанії, що передбачає 
одночасне страхування чотирьох осіб.

Спробуйте створити своє власне наочне свідчення 
того, що ваша ідея працює. У майбутньому це може 
стати для вас важливим інструментом продажів. 
Наявність переконливого свідчення майбутнього 
успіху допоможе вам залучити партнерів, які 
посприяють втіленню вашого бачення, а також 
збільшити попит на ваш товар або послугу.

Нижче наведені приклади моделювання 
свідчень майбутнього успіху від підприємців, які 
скористалися цією методикою.

BufineaWeek

НоиАЗлмІє Made 4>|00м
OPINIONS MEAN fcVhJtYWNC 

In Silicon VAticy

Ви можете застосовувати свідчення майбутнього 
успіху не лише для планування бізнесу, але і для того, 
щоб донести вашу ідею потенційним партнерам у 
поєднанні з більш традиційними бізнес-прогнозами, 
такими як прогноз руху коштів. Зрештою, грошовий 
потік - це теж різновид прогнозування: він показує, 
що ви знаєте, у скільки вам обійдеться втілення 
вашої бізнес-ідеї, яку ціну потрібно встановити та 
яким має бути обсяг продажів.

www.nesta.org.uk
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SWOT-АНАЛІЗ

Тепер, коли ви уявили, як може виглядати ваш 
бізнес у разі успіху, вам необхідно провести SWOT- 
аналіз. Абревіатура SWOT позначає чотири аспекти 
бізнесу: сильні сторони (Strengths), слабкі сторони 
(Weaknesses), можливості (Opportunities) та загрози 
(Threats). Виявивши ці аспекти вашої компанії, ви 
зможете оцінити її стратегічне положення. Сильні 
та слабкі сторони — це внутрішні чинники, якими ви 
можете керувати, а можливості та загрози зазвичай 
пов’язані з зовнішніми факторами, які від вас не 
залежать.

Одна з основних цілей проведення SWOT-аналізу 
полягає в тому, щоб перетворити слабкі сторони на 
сильні, а загрози — на можливості.

Нижче наведено приклад SWOT-аналізу:

СИЛЬНІ СТОРОНИ 
(внутрішні чинники) 
- Високоосвічена команда 
- Унікальний продукт 
- Налагоджена мережа 
дистрибуції

МОЖЛИВОСТІ
(зовнішні чинники)
- Очевидні ринкові перспективи
- Конкурентоздатний товар на 

зрілій стадії розвитку

СЛАБКІ СТОРОНИ
(внутрішні чинники)
- Слабка позиція на ринку
- Низький оборот
- Відсутність ключових клієнтів

ЗАГРОЗИ
(зовнішні чинники)
- Поява на ринку нових 

конкурентів
- Товар може втратити 

актуальність

Як започаткувати бізнес у сфері креативних індустрій
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ПЕРШ НІЖ_______
РУШИТИ ДАЛІ Ви виконали низку вправ, які допомогли вам 

розглянути вашу ідею з точки зору її комерційної 0 
потенціалу. Давайте підсумуємо, що ви вивчили на 
даний момент.

Ви ознайомилися з основними принципами 
бізнесу, які допоможуть вам досягти успіху у 
вашій справі. Ключовий принцип — це увага де 
ваших клієнтів з метою визначення їхніх по і рої

- Ви дізналися, як визначати, захищати і 
примножувати свою інтелектуальну власність.

- Ваші особисті цінності, енергія й амбіції 
формують ваше робоче середовище та 
відрізняють ваш бізнес від інших.

- Бізнес-ідея, яка поєднує в собі захоплення, 
талант і підприємливість, має більше шансів на 
успіх.

Бачення виражає основні цілі вашого бізнесу, а 
місія скеровує його діяльність.

- Завдяки моделюванню перспектив бізнесу ви 
дізналися, як може виглядати ваш бізнес у разі 
успіху. Ця методика допомагає вам досліди і и 
ваше бачення і зробити свою ідею зрозумілою 
для потенційних партнерів.

- Ви змоделювали свідчення майбутнього успіху 
вашого бізнесу.

- Завдяки SWOT-аналізу ви розглянули 
стратегічну позицію вашої компанії, виявили 
її слабкі сторони і загрози, а також переваги і 
можливості.

WWW.nO.4tH ПГП III
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ПЕРШ НІЖ_______
РУШИТИ ДАЛІ Наступним кроком є визначення основних цілей 

і завдань вашої роботи, а також з’ясування 
конкретних шляхів розвитку бізнесу.

У частині 03 «Що потрібно, аби бізнес працював» 
ми розглянемо:

- як окреслити коло своїх клієнтів;

- як побудувати ділові відносини, які допоможуть 
вам розвивати свій бізнес;

- як саме функціонуватиме ваш бізнес у процесі 
надання товарів чи послуг;

- якими джерелами фінансування ви можете 
скористатися, щоб запустити підприємство.

Як започаткувати бізнес у сфері креативних індустрій


