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Ця публікація була розроблена в рамках проекту ERASMUS+ Key Action 2 «Співпраця для інновацій та обміну 
передовими практиками - Розбудова потенціалу у сфері молоді» 602390 -EPP-1-2018-1-GE-EPPKA2-CBY-EP-PE, що 
фінансується за підтримки Європейського Союзу через програму ERASMUS +. Ця публікація відображає лише 
погляди автора. EACEA (Виконавче агенство з питань освіти, культури та аудіовізуальних засобів) для ERASMUS+ та 
Європейська комісія не несуть відповідальності за будь-яке використання інформації, яку вона містить.

Інформаційні та фотоматеріали, представлені у виданні, мають виключно освітню мету та використовуються 
для чіткого розуміння та візуалізації читачам авторами та не мають у виданні рекламних символів. Публікація не 
містить комерційної мети, її вихідне джерело є відкритим і безкоштовним для читачів.

Наведена в посібнику інформація може відрізнятися для кожної країни відповідно до її законів і правил. 
Перед використанням інформації обов’язково перевірте закони та правила у вашій країні.
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Хто такий підприємець? 

Як стати успішним підприємцем і  побудувати успішний 
стартап 

Як почати бізнес (крок за кроком)

Способи знайти інвесторів або отримати фінансування для свого 
стартапу. 

Електронна комерція та електронні продажі 

 Основні відмінності між бізнесменом і підприємцем 

Підприємницькі навички, soft навички та спосіб їх покращення 

Структура бізнес-плану 

Як представити нашу бізнес-ідею інвесторам 

 Модний бізнес електронної комерції 

Переваги цифрового маркетингу 

Важливість підприємництва 

Чому стартапи зазнають невдачі (практичні питання та їх вирішення

Полотно бізнес-моделі + аналіз початкових витрат. 

Промова для ліфту (elevator speech) 

Цифровий маркетинг 

Чому люди стають підприємцями? 

Кращі приклади стартапів (історії успіху) 

Поради від успішних підприємців. 

Приклади підприємців 

 Цитати підприємця 
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Що таке підприємництво?
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Підприємництво — це акт створення бізнесу або підприємств, 

побудова та масштабування його для отримання прибутку.

Однак, як базове визначення підприємництва, воно 

трохи обмежене. Більш сучасне визначення підприємництва 

також стосується трансформації світу шляхом вирішення 

великих проблем. Як ініціювання соціальних змін, створення 

інноваційного продукту або презентація нового рішення, яке 

змінить життя.

В чому зміст підприємництва?

Підприємництво включає підприємця, який здійснює дії, 

щоб змінити світ. Незалежно від того, чи вирішують підприємці-

початківці проблему, з якою багато хто бореться щодня, вони 

об’єднують людей так, як ніхто раніше, чи будують щось 

революційне, що просуває суспільство, усі вони мають одну 

спільну річ: дію.

Це не якась ідея, яка застрягла у вашій голові. Підприємці 

беруть ідею і втілюють її в життя. Підприємництво – це втілення 

ідей.

Визначення підприємництва не говорить вам про те, що 

підприємництво — це те, що люди роблять, щоб взяти свою 

кар’єру та мрії в свої руки і вести їх у напрямку власного 

вибору. Це про те, щоб будувати життя на власних умовах. 

Ніяких начальників. Без обмежень за розкладом. І ніхто тебе не 

стримує. Підприємці можуть зробити перший крок до того, щоб 

зробити світ кращим для кожного в ньому.
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Перш ніж читати, перевірте свої знання та порівняйте їх із поданою нижче 

інформацією.

Що для вас означає підприємництво? Напишіть, чому ви хочете стати 

підприємцем:
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Хто такий 
підприємець?
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Підприємець - це особа, яка створює бізнес з метою отримання прибутку.
Крім того, підприємець може бути визначений як людина, яка починає 

супутню роботу, яка в кінцевому підсумку може створити стабільний бізнес на 
повний робочий день із співробітниками. Якщо ваш підприємницький настрій 
зосереджений на створенні прибуткового бізнесу, ви відповідаєте визначенню 
підприємця.

Однак значення підприємця вміщає набагато більше, ніж бути бізнесом 
або створювати роботу. Підприємці є одними з найпотужніших у світі 
трансформаторів. Від Ілона Маска, який посилає людей на Марс, до Білла Гейтса 
і Стіва Джобса, які роблять комп’ютери частиною кожного домогосподарства, 
підприємці уявляють світ по-різному.

А визначення підприємця рідко коли говорить про величезний вплив, який 
підприємці мають у світі.

Ви бізнесмен чи підприємець?
Ви коли-небудь замислювалися, 

яка різниця між цими двома словами? 
Бізнеесмени та підприємці мають багато 
спільного. Вони і забезпечують роботу 
безробітним, і дають рішення споживачам, 
і допомагають розвивати економіку певної 
країни. Однак це не однакові люди.

Нижче наведено 10 відмінностей між 
бізнесменом і підприємцем:

Розуміння того, що таке підприємець, може допомогти більшій кількості 
людей усвідомити цінність, яку вони вносять у світ.

Основні відмінності між бізнесменом і 
підприємцем

Підприємці бачать можливості та рішення там, де пересічна людина 
бачить лише неприємності та проблеми.
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1. Оригінальність ідеї

2. Мета роботи

3. Міра прийнятих ризиків

Бізнесмен може зробити бізнес з неоригінального ідеї бізнесу чи продукту. 
Він займається існуючими бізнесами, такими як франчайзинг і роздрібна 
торгівля. Він вибирає гарячу і прибуткову бізнес-ідею незалежно від того, чи це 
його оригінальна ідея чи позичена у когось іншого.

Більшість бізнесменів займаються бізнесом для отримання прибутку, для 
існування, для досягнення своїх фінансових цілей, а також для того, щоб стати 
самим собі босом. Хоча є деякі біснес люди, які орієнтовані не на прибуток, а на 
людей, тобто більше піклуються про добробут своїх працівників і задоволеність 
своїх клієнтів. Підприємці більше піклуються про те, щоб змінити світ. Вони 
хочуть слідувати за їх пристрастю і досягнути кінцевої мети. Вони не зацікавлені 
в фінансовій прибутковості, скоріше вони зосереджені на тому, що можуть 
запропонувати світу. Їх мета для підприємництва – це просто змінювати цей світ.

Бізнесмени йдуть на прораховані та керовані ризики. Вони не можуть 
дозволити собі втратити гроші і страждають від банкрутства. Ось чому вони 
завжди використовують математику, коли справа стосується біснесу. Підприємці 
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5. Ставлення до клієнтів

6. Бачення конкуренцї

7. Ставлення до грошей

4. Ставлення до співробітників

Власник бізнесу зазвичай вважає 
клієнтів джерелом продажів і доходів. 
Для нього клієнти є джерелом життя його 
бізнесу. Підприємець бачить клієнтів як 
джерело його обов'язку та виконання. 
Для нього клієнти – це джерело його 
власного життя.

Власник бізнесу наполегливо намагається перемогти своїх конкурентів 
і виграти конкуренцію. Він також розглядає співпрацю, а не конкуренцію для 
досягнення певних цілей. Підприємець щосили намагається перемогти свого 
найгіршого конкурента – самого себе.

Втрата грошей – одна з найбільших турбот бізнесменів. Більшість власників 
бізнесу покладаються на хорошу економіку, щоб почати, працювати та досягти 
успіху в бізнесі, особливо в галузі роздрібної торгівлі, франчайзингу та 
фінансування. Підприємці не сильно переживають про гроші, оскільки вони 
завжди можуть почати з нуля. Деяких підприємців насправді взагалі не турбують 
гроші.

Власник бізнесу – це роботодавець і менеджер. Він наймає працівників, щоб 
допомогти його бізнесу розвиватися. Підприємець – друг і лідер. Він знаходить 
однодумців і ЛЮДЕЙ, до яких він ніколи не буде ставитися як до машин. Він 
запрошує їх, щоб допомагати їм рости.

– як аквалангісти. Вони шалено ризикують. Вони часто не піклуються про те, що 
втрачають час і гроші лише на реалізацію своєї пристрасті. Але оскільки вони 
роблять це з любов'ю, радістю і пристрастю вони часто отримують надзвичайні 
винагороди. Підприємці, оскільки роблять те, що найбільше люблять, вони 
роблять це  якнайкраще для себе, що призводить до ще більшого успіху. 
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10. Визначення успіху

Бізнесмен визначає успіх як успіх свого бізнесу та його зацікавлених сторін. 
Його зацікавленими сторонами є він сам, співвласники, співробітники, клієнти, 
інвестори та навіть його спільнота. Підприємець не дає визначення успіху. Він 
просто виконує свою роботу і дозволяє історії визначити успіх, якого він досяг.

Тому, підсумовуючи вищезгадані питання, можна сказати, що і бізнесмен, і 
підприємець — це два типи осіб, які входять у світ бізнесу з двома різними цілями.

8. Справляння з часом

9. Бачення світу

Бізнесмен не втрачає часу. Він завжди перевіряє годинник і не хоче, щоб 
будь-яка робота чи продукція була затримана поза графіком. Він швидкий і 
завжди в русі. Підприємець працює як художник чи вчений у лабораторії. Його 
продукт – це його шедевр. Саме тому він може бути повільним і витрачати на це 
більше часу, щоб закінчити і вдосконалити свій продукт..

Бізнесмен бачить світ як можливість. Він бачить це як можливість заробляти 
на життя. Він також бачить у цьому можливість допомогти людям, які живуть у 
цьому світі. Підприємець розглядає світ як обов’язок, а не як можливість.
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Важливість 
підприємництва

Що таке підприємництво насправді? І чому це так важливо? Підприємець – 
це людина, яка бачить у світі проблему і відразу зосереджується на створенні 
рішення. Це лідери, які самостійно намагаються покращити суспільство. 
Незалежно від того, створюють вони робочі місця чи новий продукт, вони 
постійно вживають заходів, щоб забезпечити світовий прогрес. У процесі 
розуміння, що таке підприємництво, давайте розглянемо, чому підприємці 
важливі в суспільстві.

Підприємці створюють робочі місця:

Без підприємців не було б роботи. Підприємці беруть на себе ризик 
працевлаштувати себе. Їхні амбіції продовжувати розвиток свого бізнесу 
зрештою призводять до створення нових робочих місць. Оскільки їхній 
бізнес продовжує зростати, створюється ще більше робочих місць. Таким 
чином, зниження рівня безробіття і допомага людям годують їх сім’ї. 
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Підприємці впроваджують інновації:

Підприємці допомагають суспільству:

Підприємці створюють зміни:

Деякі з найкращих технологій у 
сучасному суспільстві виникли 
за допомогою підприємців. 
Технологічний прогрес випливає 
з потреби вирішувати проблему, 
створити ефективність або 
покращити світ. Таким чином, у 
періоди там, де є більший прогрес у 
технологіях, це зазвичай пов’язано з 
роботою підприємця.

Хоча деякі вважають, що багаті є злими 
і жадібними, вони часто роблять більше 
для більшого блага, ніж пересічна 
людина. Вони заробляють більше 
грошей і таким чином сплачують більше 
податків, що допомагає фінансувати 
соціальні послуги. Підприємці – це одні 
з найбільших донорів для благодійних 
та некомерційних організацій для 
різних цілей. Деякі прагнуть інвестувати 
свої гроші у створення рішень, які 
допоможуть біднішим громадам 
отримати доступ до речей, які ми 
сприймаємо як належне, як-от чиста 
питна вода та гарне здоров’я.

Підприємці мріють багато, тому, природно, деякі з їхніх ідей будуть робити 
глобальні зміни. Вони можуть створити новий продукт, який вирішує 
гостру проблему, або прийняти виклик дослідити те, чого ніколи раніше не 
досліджували. Багато вірять у покращення світу своїми продуктами, ідеями 
чи бізнесом.
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Підприємці приносять користь національному доходу:

Підприємництво створює нове багатство в економіці. Нові ідеї та покращені 
продукти або послуги від підприємців дають змогу розвивати нові ринки 
і нові багатства, які будуть створені в економіці. На додаток, підвищення 
рівня зайнятості і заробітки приносять користь національному доходу.

Підприємництво зменшує бідність:

У дусі поширення добрих новин все більше людей витягують із бідності 
сьогодні, ніж будь-коли раніше. Ймовірно, це пов’язано з глобалізацією. 
Можливість мати зв'язок з мільйонами і мільярдами людей в Інтернеті 
дозволяє новим підприємцям знайти клієнтів по всьому світу. Отже, ті, 
хто хоче заробляти гроші в Інтернеті, здатні це зробити, щоб вибратися з 
бідності.
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Чому люди стають 
Підприємцями?

У кожного підприємця є власне «чому», що спонукало його стати своїм 
власним босом. Чи то підприємцям потрібно більше свободи, чи щоб зробити 
світ кращим, всі вони контролюють своє життя, живучи за власними умовами. 
Ось кілька причин, чому люди стають підприємцями:

Щоб змінити світ:

Багато підприємців прагнуть зробити світ кращим. Чи то підприємці вірять 
у освоєння космосу, ліквідацію бідності чи створення практичного, але 
революційного продукту, вони зрештою будують бренд для служіння інших. 
Деякі підприємці використовують свій бізнес як спосіб швидкого залучення 
капіталу для зосередження у свої благородні справи.



17

ВІД ІДЕЇ ДО БІЗНЕСУ

Вони не хочуть мати боса:

Вони хочуть гнучкий графік:

Вони хочуть працювати звідусіль:

Підприємці часто борються з тим, щоб мати боса. Вони часто відчувають, 
що задихаються, що їх обмежують і стримують. Деякі підприємці можуть 
відчувати, що мають більш ефективний спосіб робити речі. Іншим може 
не сподобатися відсутність свободи творчості. Зрештою, їх приваблює 
підприємництво, щоб досягти успіху самостійно. Бути босом може бути 
більш результативним, ніж мати його. Перевірте 10 очевидних ознак того, 
що ви повинні працювати на себе.

Підприємництво часто популярно серед тих, кому потрібен гнучкий графік. 
Багато людей з обмеженими можливостями часто отримують задоволення 
від підприємництва, оскільки це їм дозволяє працювати, коли є можливість. 
Батьки з маленькими дітьми також можуть віддати перевагу підприємництву, 
оскільки це дозволяє їм виховувати маленьких дітей вдома або забирати їх 
зі школи, не відчуваючи за це провини. Студентам також може подобатися 
гнучкість підприємництва, оскільки їхнє навантаження на курс може не 
дозволяти їм працювати в стандартний робочий час.

Поряд із гнучкістю робочого часу, 
підприємництво популярне серед тих, хто 
не хоче бути прив’язаним до певного місця. 
Підприємці можуть не хотіти працювати з 
одного і того ж місця щодня, оскільки це 
може набриднути їм. Отже, якщо ви шукаєте 
свободи, щоб працювати з будь-якої точки 
світу, можливо, стиль життя підприємця є 
підходящим для вас.
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Вони не вписуються в корпоративне середовище:

Їм цікаво:

Вони не можуть отримати роботу:

Підприємці не часто процвітають у корпоративному середовищі. Часто 
це дуже обмежує їх зріст. Їм може не сподобатися відсутність контролю, 
що вони мають у своїх службових обов’язках чи політиці офісу. Загалом, 
ви можете помітити підприємця в корпоративному середовищі, оскільки 
вони зазвичай намагаються отримати більше контролю над їх службовими 
обов’язками та вивчають обов’язки свого колеги, щоб краще зрозуміти, як 
все поєднується.

Підприємці люблять дізнаватися відповідь на питання «що станеться, 
якщо…». Вони експериментальні. Підприємці люблять навчатися. Вони 
регулярно читають бізнес книги, щоб розширити свої знання. Тому, 
природно, підприємництво приваблює їх, тому що робота дає їм змогу 
навчитися найбільше за найкоротший обсяг часу. Їхня допитливість 
дозволяє їм продовжувати рости.

Багато хто натикається на підприємництво, 
коли не може отримати роботу. Звільнення, 
відсутність досвіду або судимість можуть 
перешкодити пересічній людині отримати 
роботу, коли вони у відчаї. Замість того, 
щоб бути переможеними своєю ситуацією, 
вони створюють нові можливості для 
себе. Сучасний випускник може відкрити 
інтернет-магазин влітку після закінчення 
школи, щоб скласти своє резюме. Батько, 
який стає тимчасово звільненим кожної 
зими може розпочати бізнес, щоб 
переконатися, що він може годувати свою 
сім'ю при цьому зберігаючи даху над 
головою.
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Вони амбітні:

Ті, хто любить досягати складних цілей, створені, щоб бути підприємцями. 
Немає обмежень у тому, скільки може створити підприємець і тому вони 
завжди можуть працювати, щоб досягти вищих рівнів величі. Оскільки 
обмежень немає до того, чого вони можуть досягти, підприємці постійно 
зростають і досягають більшого, ніж вони коли-небудь уявляли. Коли 
попереду виникають перешкоди, вони знаходять обхідний шлях до своєї цілі. 
Підприємців неможливо зупинити.
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Приклади  
підприємців

був співзасновником компанії Walt Disney Company, однієї 

з провідних кіностудій. Він також був мрійником таких 

тематичних парків розваг, як Діснейленд і Світ Уолта Діснея. 

Його бренд почався з створення персонажа Міккі Мауса і в кінцевому підсумку 

збільшився, щоб включити таких персонажів, як Білосніжка, Попелюшка та 

інші. Як підприємець, він був змушений долати труднощі з такими проблемами, 

як люди, які крадуть його роботу; комерційні невдачі та інше. Однак він 

продовжував рухатись вперед, залишаючись відданим своєму баченню..

створив кілька продуктів, перш ніж створити Facebook. Він 

створив інструмент обміну миттєвими повідомленнями, який 

його батько використовував у своїй стоматологічній практиці, 

щоб спілкуватися зі своїм секретарем. Цукерберг також створив 

музичне програмне забезпечення, в покупці якого Microsoft і AOL були зацікавлені, 

хоча він був лише підлітком. Протягом року, коли він вперше заснував Facebook, 

у нього вже був 1 мільйонів користувачів. Сьогодні Марк Цукерберг має мережу, 

вартістю 76,7 мільярдів доларів.

вперше розпочала свій бренд Spanx у 1998 році. Вона 

була однією з перших творців жіночих легінсів. Її бренд 

спеціалізується на коригуючому одязі й включає також 

бюстгальтери, трусики, панчішно-шкарпеткові вироби тощо. 

Вона також є винахідницею колготок, які дозволяють жінкам носити літній одяг 

цілий рік. У якийсь момент Блейклі була наймолодшою жінкою-мільярдером, яка 

сама зробила свій капітал.

Уолт Дісней

Марк Цукерберг

Сара Блейклі
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Цитати 
підприємців

Давайте розглянемо деякі з популярних цитат підприємців, щоб надихнути вас.

Підприємець завжди 

шукає змін, реагує на 

них і використовує це як 

можливість.

– Пітер Друкер– Пітер Друкер

«Особа, яка бачить 

проблему, — це людина; 

особа, яка знаходить 

рішення, є далекоглядною; а 

особа, яка виходить і щось з 

цим робить, є підприємцем». 

– Навін Джейн– Навін Джейн

«З самого першого дня як підприємець 

я відчув, що єдина місія, яку варто 

виконувати в бізнесі, — це покращувати 

життя людей». 

– Річард Бренсон– Річард Бренсон

«Бути підприємцем – це 

світогляд. Ви повинні 

весь час сприймати 

речі як можливості. 

Мені подобається 

брати інтерв’ю. 

Мені подобається 

підштовхувати 

людей на певні теми. 

Мені подобається 

копатися в історіях, 

де не обов’язково 

є правильна чи 

неправильна відповідь». 

– Соледад О’Браєн– Соледад О’Браєн

 «Є багато поганих причин для 

створення компанії. Але є лише одна 

вагома, законна причина, і я думаю, 

ви знаєте, що це таке: це змінити світ». 

– Філ Лібін– Філ Лібін

«Підприємець — це той, хто 

стрибає зі скелі й будує літак на 

шляху вниз». 

-Рід Хоффман-Рід Хоффман

Підприємці – це просто ті, хто 

розуміє, що між перешкодою і 

можливістю немає різниці, і вміють 

використовувати обидва на свою 

користь 

– Нікколо Макіавеллі– Нікколо Макіавеллі
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Як стати успішним 
підприємцем і 
побудувати успішний 
стартап
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Ми вже розглянули, що таке підприємництво і хто такі підприємці.
Хоча вони відрізняються за віком, рівнем освіти, статтю та сферою роботи, є
риси, які є спільними для підприємців і є життєво важливими для успіху:

Ведення власного бізнесу та керівництво командою – це не те, до чого 
варто ставитися легковажно. Підприємці віддані успіху своєї компанії і хочуть 
запевнити, що вони роблять все можливе, щоб підтримувати або розвивати 
бізнес. Вони визнають, що в кінцевому підсумку від них залежить втілення свого 
бачення в реальність.

Підприємці вірять у свій продукт чи послугу, а також у себе. Маючи переконання 
приймати ті важкі рішення, які можуть зробити або зламати бізнес, так само як 
і відстоювати те, на що вони заслуговують, є визначальною характеристикою 
процвітаючого власника бізнесу.

Успішні підприємці постійно придумують свою наступну найкращу ідею і 
з’ясовують, як зробити це прибутковим. Підприємці бачать проблему чи пусту 
нішу в ринку і хочуть розробити спосіб це виправити. Мислення нестандартно і 
підхід з новими рішеннями, незалежно від того, чи буде це для компанії в цілому, 
чи шляхом до кращого обслуговування своїх клієнтів є ознакою справжнього 
підприємця.

Готовність наполегливо працювати

Впевненість

Спрямованість на вирішення проблеми

«Я щиро вірю в удачу, і вважаю, що чим більше працюю, тим більше 
маю цього. ” - Томас Джефферсон, американський батько-засновник Томас Джефферсон, американський батько-засновник

«Обіг довіри краще, ніж обіг грошей».
- Джеймс Медісон

“«Проблема — це шанс зробити все можливе».
- Дюк Еллінгтон
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Крім усього іншого, підприємці захоплені роботою, яку вони виконують. 
Кожне рішення та рух випливає з любові до свого продукту, аудиторії та компанії. 
Пристрасть – це те, що підтримує власників бізнесу, коли справи стають важкими 
та рушійними силами проти їхнього успіху. Навіть якщо ви не володієте всіма 
цими рисами, це не означає, що ви не можете прийняти ці якості або стати 
власником бізнесу, яким хочете бути.

Значна частина підприємництва вимагає ментальності «навчатися на ходу», 
що тільки робить тебе краще, коли ти набираєшся досвіду.

У світі завжди будуть проблеми, які ще потребують вирішення. Знайдіть 
найбільшу, яку ви можете вирішити та передайте її у свою компанію. Це спосіб 
стати успішним підприємцем.

Кожна проблема потребує рішення, яке задовольнить деякі з найбільших 
потреб на ринку. Підготуйте найкращі рішення існуючих проблем і потреб на 
ринку..

Ви – людина до і після того, як станете підприємцем. Ви повинні думати про 
свої особисті цілі, які потрібно досягти, коли ви стаєте підприємцем.

Пристрасть

1. Подумайте про найбільші проблеми

2. Подумайте про найкращі рішення проблем і потреб

3. Не забувайте про свої особисті цілі

Пристрасть перенесе людей за межі їх самих, поза їх недоліки, поза їх 
невдачі. - Джозеф Кемпбелл, американський міфолог, письменник і 
викладач

«Пристрасть — це енергія. Відчуйте силу, яка приходить від 
зосередження на тому, що стимулює вас». - Опра Вінфрі

НА ОСНОВІ ДОСВІДУ УСПІШНИХ ПІДПРИЄМНИЦІВ, МИ УКЛАЛИ НАЙВАЖЛИВІШІ 
ПРИНЦИПИ:
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Ви продаватимете цінність, а не свої продукти та послуги. Отже, все, що ви 
робите у своєму бізнесі має бути крізь призму створення цінності для ваших 
клієнтів.

Що вас надихає? Ваше натхнення буде керувати вашою компанією в 
майбутньому. Зробіть список усіх речей, які вас надихають, і почніть включати 
всі речі у свою повсякденне життя і роботу.

Випадковості – не правила в підприємництві. Не покладайтеся на них у своєму 
бізнесі. Замість цього постарайтеся включити факти, наскільки це можливо, у 
ваші процеси прийняття рішень.

Ви не повинні бути ідеальними. Вам потрібно лише зробити це краще за 
всіх інших. Це вимагатиме постійного вдосконалення в особистій та професійній 
сфері..

Ви не можете розраховувати, що ви будете продавати свої продукти та 
послуги, якщо вони не зрозумілі вашим потенційним клієнтам. Зробіть їх чіткими 
та легко зрозумілимищодо того, що вони роблять з першої взаємодії.

Ви, як майбутній підприємець, маєте бути хорошим спостерігачем. 
Спостереження зробить вас людиною,яка краще приймає рішення.

Ви повинні знати, що за статистикою більшість підприємств не досягли 
успіху. Це означає, що більшість людей не стають успішними підприємцями. Вам 
потрібно буде підготувати себе до найгіршого розвитку подій з вашим бізнесом.

4. Створіть цінність

5. Знайдіть своє найкраще натхнення

6. Не покладайтеся на випадковості

7. Просто робіть це краще за всіх, щоб стати успішним підприємцем

8. Зробіть свої продукти та послуги легко зрозумілими

9. Спостерігайте за всім навколо

10. Приготуйтеся до гіршого сценарію
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Налагодження зв’язків  – найкращий спосіб забезпечення успіху. Ви можете 
зустріти однодумців і надихнутися їх способом роботи та тим, як вони досягли 
успіху. Зв’язки також допомагають продати вашу ідею або продукт потенційним 
інвесторам або клієнтам.

Давайте подивимося правді в очі – є багато завдань, в яких ми можемо 
бути жахливими, і є ті, які ми вважаємо дитячою грою. Зрозумійте, що може 
бути хтось, хто вважає, що гора, яку ви намагаєтеся підкорити, це те, що вони 
вважають прогулянкою у парку. Найміть когось, щоб він займався тим, в чому ви 
не достатньо сильні. Якщо ви погано працюєте з цифрами, найміть бухгалтера! 
Якщо ви не можете добре перевірити, найміть тестувальника! Пам’ятайте, 
командна робота допомагає виконати завдання швидше.

Для будь-якого підприємця важливо мати довгострокове бачення. Якщо ви 
не можете візуалізувати свою довгострокову ціль, можливо, ви не зможете її 
досягти. Візуалізація реальної та відчутної мети настільки ж важлива, як і сама 
ціль. Хороший початок — записати або намалювати її на аркуші паперу. Як тільки 
ви можете виразити відчутну, досяжну мету, ви в порядку.

Кидати собі виклик – важливо. Якщо ви не кинете виклик собі, ви не зможете 
здійснити неможливе. Іноді для керуванням успішним біснесом  потрібно 
неможливе. У ведення бізнесу є сотні аспектів, один з яких полягає в тому, щоб 
бути готовим до нових випробувань, які можуть зустрічатися на вашому шляху 
щодня.

11. Налагодження зв’язків 

13. Розділяйте повноваження

14. Візуалізуйте

15. Киньте собі виклик

12. Ризикуйте, якщо потрібно
Щоб щось зробити – потрібно ризикувати. Якщо ви вважаєте, що ваша ідея 

варта цілого статку, ви не зможете це усвідомити, доки не наважетеся. То робіть. 
Успішні підприємці ризикують; це – частина їх роботи. Перший ризик також 
зменшить властивий страх перед першим зануренням у світ підприємництва.
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Підприємництво – це бути невблаганним і не здаватися, навіть в важкі часи. 
Підприємці розуміють, що кожна проблема має рішення. Це можливо, це не те 
рішення, яке вони пропонують зараз, це може бути не те, яким, на їхню думку, має 
бути рішення, але вони не відмовляться від спроб, поки не знайдуть рішення.

Створення успішного підприємницького бізнесу може здатися складним, і це 
цілком нормально. Побудувати бізнес з нуля – це масштабне починання. Але є 
легка і надійна тактика: зламайте це. Будь-яку проблему, яка здається занадто 
важкою, розбийте її на дитячі кроки. Після того, як ви це зробили, виконуйте їх 
по черзі. Перш ніж ви це зрозумієте, просто поставивши одну ногу перед іншою, 
ви станете на півдорозі на гору.

Amazon починався не як магазин усього на світі. Починалося як проста 
книгарня. І вони повільно розширювалися на іграшки та інші продукти, і з часом 
збільшили їх бізнес. Так ви будуєте загальний бізнес. Одна з найважливіших 
бізнес-порад — завжди починати з вузького фокусу та розширюватися до 
відповідних вертикалей, на які ви наважитися. Маючи вузьку спрямованість, ви 
можете створити лояльну аудиторію, яка знає чого очікувати від вас. Це також дає 
вам чітко визначену аудиторію, щоб зробити свій маркетинг легше. Наприклад, 
ви можете відкрити магазин жіночої моди. Спочатку можливо ви продаєте одяг. 
Але з часом ви можете розширити свою діяльність на взуття, прикраси, модні 
аксесуари, чи красу. Або ви можете піти в іншому напрямку і розширитися до 
чоловічої та дитячої моди. Обидва типи інтернет-магазинів мають сенс і мають 
зрозумілі вертикальні доповнення. Але спочатку ви повинні націлюватися на 
велику аудиторію та лояльних покупців. Ви повинні знати, що на вертикалях, до 
яких ви врешті-решт розширитеся, буде попит.

16. Почніть робити!

17. Робіть маленькі кроки

18. Спочатку почніть з вузького фокусу, а потім розширюйте
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Усі підприємці повинні розуміти, що їхня ідея, якою б гарною вона не була,
може провалитися. Клієнти можуть просто не сприймати ваші інновації, якими 
б хорошими вони не були для них, на вашу думку. Невдача має ряд переваг. 
Невдача гарантує, що ви розумієте, що у вас не виходить – чи це ваша існуюча 
команда, ваша сфера роботи або ваш продукт, невдача дасть вам час і дані, які 
вам потрібно обдумати, щоб переконатися, що ви станете сильнішим і кращим 
підприємцем наступного разу.

Насправді, рідко можна знайти успішного підприємця, у якого не було 
б кількох невдач на підприємстві. І це насправді чудова новина, тому що це 
означає, що вам не потрібно робити все правильно з першого разу, щоб досягти 
успіху.

Більшість людей вважає, що підприємці зазвичай постійно працюють і не
мають часу для себе. Це справедливо для більшості, але успішні підприємці 
працюють розумно і не важко. Наполеглива робота гарантує, що ви коли-небудь 
досягнете своєї мети, але розумна праця гарантує, що ви досягнете цього 
швидко та з мінімальними зусиллями. Праця в розумний спосіб гарантує, що 
ви проведете час там, де це найважливіше і будете думати про кращі способи 
розвитку свого бізнесу, а ніж робити все самому..

19. Вчіться на невдачах

20. Працюйте розумно

«Я не зазнав невдачі. Я просто виявив 10 000 способів, які не 
працюють».
- Томас Едісон
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Чи вирішує мій стартап відповідну проблему? Яку і як?

Хто моя цільова аудиторія?

Чи можу я кількома словами чітко пояснити цінність мого продукту чи послуги? 

Перш ніж створити стартап, запитайте та дайте відповіді на наступні 
запитання
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Як я можу розбити досягнення своєї цілі на маленькі кроки?

Що може піти не так?
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Підприємницькі навички, soft skills та як їх 
покращити

У сучасному світі soft skills (м’які навички) стають все більш важливими. М’які 
навички іноді важко оцінити. Ці типи навичок більше стосуються вашої інтуїції, 
вашого ставлення, і вашої здатності надихати або спілкуватися з іншими.

М’які навички важливі, оскільки вони дозволяють ділитися ідеями, 
спілкуватися з клієнтами тапартнерами, і загалом рухатися вперед. Як 
підприємецю, розвиток м’яких навичок може допомогти вам досягти успіху.

Ось м’які навички, які допоможуть вам стати відмінним підприємцем:

також потрібна здатність розуміти людей. Коли ви знаєте членів своєї 
команди і де вони найкраще підходять, ви, швидше за все помістите їх там, де їм 
потрібно бути, і це означає, що ви можете створити кращу компанію.

Багато людей знають, як бути начальником. Не багато хто знає, як бути 
лідером. Бос віддає накази. Лідер зосереджений не тільки на виконанні завдань. 
Вони зосереджені на розвитку команди та розвитку людей у своїй команді.

1.Лідерство
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Лідерство означає:
1. Показувати готовність працювати так само наполегливо, як і всі у вашій 

команді
2. Розуміння внутрішніх і зовнішніх факторів, які мотивують кожного члена 

вашої команди
3. Підтримка справді відкритого спілкування
4. Надання справедливого, своєчасного та конструктивного зворотного 

зв’язку.
Найкращий спосіб вирости як лідера - це керувати відкритим і чесним 

шляхом, шукати поради від наставників, а також бути відкритим до зворотного 
зв’язку з вашою командою.

«Лідер — це той, хто несе відповідальність за пошук потенціалу людей 
і процесів». Брене Браун, професор-дослідник і автор бестселера
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2. Командна робота

3. Розв'язування задач

4. Творчість

Якщо ви хочете бути успішним підприємцем, ви повинні знати, як добре 
працювати з іншими. Можливо, вам знадобиться поєднання м’яких навичок, 
щоб бути ефективним у командній роботі. Важливо слухати інших, знати, як 
використовувати людський капітал вашої компанії, і надихати людей працювати 
разом для досягнення найкращих результатів. Це також означає, що вам потрібно 
зробити і свій вклад. Визнання своєї ролі в команді та визнання внесків інших 
– важливо.

Як підприємець, ви повинні бути готові вирішити будь-які проблеми, які 
виникають на вашому шляху. Для цього потрібна креативність, але також 
потрібно мати хороші аналітичні здібності. З цією м’якою навичкою, ви 
повинні вміти аналізувати ситуацію і дивитися на неї з різних сторін. Крім того, 
важливо знайти різні, іноді нестандартні рішення ваших проблем. Це одна з 
найкращих м’яких навичок для підприємців та бізнес-лідерів, яким необхідно 
подолати перешкоди та негайно вирішити проблему, яка сталася, або витрачати 
час на дослідження та консультації з колегами, щоб знайти масштабоване, 
довгострокове вирішення проблем.

Творчість – це широка здатність, що 
включає багато різних наборів навичок, 
включаючи інші м’які та технічні навички. 
Творчі працівники можуть знайти нові 
способи виконання завдань, покращення 
процесів або навіть розробки нових і 
захоплюючих напрямків для бізнесу, які 
можна досліджувати. Творчість можна 
використовувати в будь-якій ролі на будь-
якому рівні.
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6. Тайм-менеджмент

7. Публічний виступ

Однією з найважливіших м’яких навичок є управління часом. Ви повинні 
знати як розпоряджатися своїм часом, якщо ви розраховуєте на успіх. Зрозумійте, 
які завдання є життєво важливими для бізнесу, і що ви можете зробити пізніше 
або передати комусь. Знання того, як користуватися вашим часом — і розвиток 
дисципліни, щоб дотримуватися свого розкладу — може допомогти вам приймати 
кращі рішення та максимізувати роботу, яку ви виконуєте.

Дуже мало з нас є природними 
ораторами, але якщо ви хочете 
очолити наступний великий 
стартап, вам доведеться навчитися 
спілкуватися з групами. Виступ 
перед великим натовпом не є 
природним заняттям для будь-кого; 
щоб стати кращим в цьому, вам 
потрібно навчитися як це робити, 
готуватися і практикуватися.

5. Гнучкість Чи можете ви змінити напрямок? Чи 
можете ви навчитися чомусь новому? 
Гнучкість є однією з тих м’яких навичок, 
які можуть допомогти вам вижити як 
підприємецю. Завдяки цій навичці ви більш 
імовірно будете готовим вчитися новому 
та рухатися вперед. Якщо щось не працює 
(або перестає працювати), вам потрібно 
бути достатньо гнучким, щоб спробувати 
щось інше. Це також допомагає, коли ви 
намагаєтеся керувати різними графіками. 
Ваша здатність мати спритний розум і 
мисленнєвий процес може прокласти шлях 
до успіху.
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8. Побудова відносин

Бізнес – це побудова вигідних відносин, а не тільки для вас і вашої компанії, 
але й для ваших клієнтів, постачальників і співробітників. Сподіваємось, ви 
вже володієте однією з основних рис, необхідних для побудови відносин. Вона 
заключається в тому, щоб бути порядною людиною, яка піклується про інших і яка 
хоче їх забезпечити інформацією, допомогою чи розвагами. Ви можете почати 
будувати відносини з створення інформаційного блогу для ваших клієнтів, 
розміщення відео з інструкціями на YouTube або просто зв’язку з потенційними 
клієнтами за допомогою розіграшу. Деякі люди вагаються будувати такі стосунки, 
тому що не хочуть  ризикувати тим, що щось віддають і нічого не отримують 
взамін. Однак, якщо ви спробуєте, ви побачите, що здебільшого люди будуть 
реагувати позитивно.

9. Переговори
Ведення переговорів – це навичка, якою важко оволодіти. В основному, ми 

домовляємося про щось десятки разів на день? Але якщо ви ніколи раніше не 
брали участь у переговорах, може здатися дивним суперечити тому, що інша 
сторона вважає, що ви заслуговуєте на свої продукти та послуги. Якщо ви 
перебуваєте по інший бік столу переговорів, це однаково незручно. Спробуйте 
потренувати свої навички ведення переговорів на блошиних ринках, гаражних 
розпродажах та продажах нерухомості. Почніть з того, що просто попросіть 
невелику знижку або отримайте пропозицію «одну купуєш, інша в подарунок»..
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10. Емпатія

Емпатія — одна з найважливіших навичок, які може набути підприємець. 
Емпатія включає почуття співчуття, як результат розуміння звідки приходить інша 
людина. Якщо ви розвинете сильне почуття емпатії, це допоможе вам підходити 
до питань обслуговування клієнтів з позиції розуміння, підтримки і мотивувати 
своїх співробітників, і навіть розробляти контент, до якого ваші клієнти можуть 
відноситись.

Чудовий спосіб працювати над емпатією — уважне слухання. Чим більше 
ви слухаєте, тим більше ви розумієте точку зору іншої людини. Проте, щоб 
по-справжньому слухати, ви повинні активно слухати. Це означає задавати 
запитання для уточнення і дізнаватися більше, а також повторювати те, що ви 
почули, щоб показати, що ви

зрозумієте.

“«Ми думаємо, що слухаємо, але дуже рідко ми слухаємо зі справжнім 
розумінням, справжньою емпатією. Проте слухання, такого особливого 
роду, є однією з найбільш потужних сил для змін, які я знаю». - Карл 
Роджерс

ACTIVE LISTENING

PAY ATTENTIONSHARE

HOLD JUDGEMENTSUMMARIZE

REFLECTCLARIFY

11. Самосвідомість

Особливо важливо, щоб підприємець мав чітке уявлення про свою особистість,
а саме про свої сильні, слабкі сторони, думки та емоції. Коли підприємець 
розуміє себе, це може привести його до вигідних партнерських відносин і 
угод. Без гарного самоусвідомлення, лідери стають легко переконливими і 
безхребетними. Самосвідомість також включає контроль. Наприклад, надмірна 
емоційність може призвести до згубного та імпульсивного прийняття рішень.
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12. Управління ризиками

1. Практика робить все досконалим.

2. Знайдіть наставника або онлайн-курс

Управління ризиками зосереджується на тому, щоб визначити, що може піти не
так, і оцінити які ризики слід побороти та впровадити стратегії боротьби з ними. 
Ризики - це частина успішного підприємця, ризику не уникнути. Підприємства, 
які визначили ризики, будуть краще підготовлені та матимуть більш економічно 
ефективний спосіб боротьби з ними.

Виберіть м’яку навичку, яку ви хочете вдосконалити, і наполегливо практикуйте
її. Можна вдосконалити будь-яку м’яку навичку, якщо ви практикуєте її. Більшість 
м’яких навичок – це питання рутини. Наприклад, ви можете практикувати 
надійність як на роботі, так і вдома, за допомогою покращення пунктуальності 
(наприклад, з’являтися на роботу або заходи вчасно чи рано) та починаючи 
роботу над проектами раніше, щоб ви могли завершити їх завчасно.

Зараз легко знайти безліч ресурсів, які допоможуть вам покращити м’які
навички. Ти можеш знайти книги, подкасти або онлайн-класи. Хоча деякі 
вимагають оплати, багато з них безкоштовні і доступні у будь-який час. Ви 
можете спробувати кілька різних типів ресурсів, щоб побачити, що найкраще 
підходить для вашого стилю навчання.

ОСЬ ЯК ВИ МОЖЕТЕ ПОКРАЩИТИ ВАШІ М’ЯКІ НАВИЧКИ:
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3. Спостерігайте та імітуйте позитивні м’які навички, які ви бачите в інших.

4. Поставте чіткі цілі щодо вдосконалення своїх soft skills

Імовірно, є професіонали, яких ви знаєте або з якими працюєте, які 
мають сильні сторони в різних м’яких навичках. Ви можете розвинути 
цілісні м’які навички шляхом спостереження за практиками інших і 
включенням їх у свою щоденну рутину.

Ви можете виявити, наприклад, що ефективні комунікатори часто 
записують нотатки, коли інші говорять під час зустрічей. Досить часто 
це їм допомагає організувати свої думки так, щоб вони були готові 
запитати та відповісти на важливі питання. Це також практика активного 
слухання, яка може бути корисно використана як частина вашої роботи.

Ставте конкретні, доступні цілі, уважно читаючи свої відгуки про 
продуктивність на роботі або звертаючись до надійних друзів і колег по 
конструктивну критику. Це може допомогти вам як визначити ключові 
сфери вдосконалення для встановлення цілей, так і сильні сторони, які 
потрібно виділити у своєму резюме та на співбесіді. Ви можете визначити 
пріоритети, над якими м’якими навичками працювати, виходячи з тих, 
які вам потрібні, щоб отримати певну роботу або просунутися в кар’єрі, 
яку ви вже маєте.
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Правда(+)  або Неправда(-) 

М'які навички менш важливі, ніж жорсткі навички

Хороший публічний виступ є природною навичкою, яку неможливо розвинути

Емпатія шкідлива для вашого бізнесу

Якщо у мене є хороший бізнес-план, я не маю жодних ризиків

Підприємці працюють на себе і не повинні бути хорошими працівниками в 

команді

Практика

Запишіть 3 м’які навички, які ви хочете розвинути найбільше.

Для кожної напишіть, які кроки ви можете зробити для покращення.

Намагайтеся покращувати їх протягом 21 дня поспіль.
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Чому стартапи зазнають невдачі
(практичні питання та як їх вирішувати)

На перший погляд старт та створення бізнесу можуть здатися легким і 
простим заняттям. На жаль, нові підприємства все ще вразливі, і вони зазвичай 
терплять крах ще до того, як вони злетять високо. Більшість стартапів і нових 
бізнесів зазнають невдачі.

Насправді, за даними ESM (Европейський моніторинг сатартапів) за 2015 р. 
статистика, заснована на країнах ЄС, показала, що 41% засновників повідомили, 
що вони вже почали принаймні ще один стартап, перш ніж розпочати свій 
поточний бізнес. Близько 18% раніше заснували 2 або більше стартапів. 
Якщо у вас є плани незабаром створити власний стартап або бізнес, завжди 
рекомендується вчитися на невдачах тих, хто пішов на це до вас і уникати 
погруження в рутину. Є багато помилок, яких слід уникати, підводних каменів, на 
які не можна впасти, і попереджень для тих, хто починає або вже давно працює, 
і ось що вам покажуть, щоб досягти успіху.

Стаття в Fast Company, « Чому більшість венчурних компаній зазнають невдачі» 
запитує керівництво компанії про причину невдачі бізнесу, надавши список із 

«Не відкидай негативний відгук і ніколи не перевіряй свою ідею».
- говорить Гійом Декугіс, засновник Scoop.it, про провальні поради.
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чотирьох основних причин невдач із підкатегоріями нижче. Вони також дали 
список з 12 провідних помилок управління. Варто ознайомитися з деталями. До 
висновку Statistic Brain  включено сім основних причин того, чому підприємці 
зазнали невдачі в бізнесі:

Всі вони зосереджені на прийнятті рішень підприємцем і загальному знанні 
бізнесу.

Зауважте, що всі ці проблеми пов’язані з бізнесом і командою, навіть ті, які 
стосуються продукту. Такі проблеми завжди пов’язані з лідерством і здатністю 
лідера побудувати сильну команду та керувати бізнес-моделью, процесом 
ділового мислення та дисципліною. Крім того, майте на увазі, якщо в кінцевому 
підсумку нестача грошей - причина невдачі, завжди є інші фактори, які 
викликають такий результат.

Рівень невдачі –  різний залежно від сектора старапу:

В іншому дослідженні CB 
Insights проаналізували результати 
101 стартапа, щоб скласти список 
з 20 основних причин невдачі 
стартапів. У центрі уваги були 
причини невдач на рівні компанії. 
Цей список є повчальним, але 
кожна з цих причин невдач 
пов’язана з невдачею лідерства 
на певному рівні. Дев'ять найбільш 
значущих з цього дослідження:

1. Відсутність цілеспрямованості
2. Відсутність мотивації, зобов'язання та пристрасті
3. Занадто велика гордість, що призводить до небажання бачити або слухати
4. Прийняття порад не від тих людей
5. Відсутність хорошого наставництва
6. Відсутність загальних і предметних знань про бізнес: фінанси, операції, і 
маркетинг
7. Залучення занадто великої суми грошей занадто рано

1. Немає потреб ринку
2. Закінчилися гроші
3. Не та команда
4. Витіснили
5. Питання ціни/вартості
6. Неякісний продукт
7. Потреба/відсутність бізнес-моделі
8. Поганий маркетинг
9. Ігнорування клієнтів
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Найпоширенішою причиною невдачі стартапу є припущення підприємця, що 
геніальної ідеї достатньо. Деякі підприємці щиро вірять, що їм прийде в голову 
чудова ідея, і клієнти відразу ж будуть просити про не і розкидуватися грошима. 
Але насправді вони цього не роблять. У Вітото була відповідна ідея щодо того, 
щоб дозволити людям створювати та ділитися відео разом. Але погані бізнес-
рішення призвели до провалу цього стартапу. Не будьте занадто оптимістичними 
щодо залучення перших клієнтів; натомість ретельно продумайте бізнес-модель. 
Бізнес-модель повинна враховувати всі витрати, необхідний технологічний 
пакет і команду, маркетингову стратегію та різні методи монетизації. Суть бізнес-
моделі полягає в тому, щоб дозволити підприємцям краще зрозуміти, як вони 
керуватимуть своїм бізнесом та операціями, а також як залучати та завойовувати 
клієнтів.

Рівень невдач стартап бізнесу за галузями

Гарна ідея, поганий бізнес

42%Фінансове страхування та нерухомість

44%Освіта та здоров'я 

44%Сільське господарство 

45%Послуги

49%Гарнича справа 

51%Виробництво 

53%Будівництво

63%Інформація
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Про ринковий інтерес ми хотіли б почати зі слів Дейва Томаса,
засновника Wendy's:

На жаль, більшість підприємців 
упускають один важливий аспект на 
ранніх етапах розробки продукту: вони 
не чітко розуміють мету свого продукту, 
для кого вони створюють продукт, які 
проблеми він має вирішувати і чого 
він може досягти на ринку. Наприклад, 
«Мопед» (безкоштовна програма для 
обміну повідомленнями) зазнала невдачі 
через відсутність попиту на ринку. Як 
сказав засновник стартапу Шайлер 
Дірман: «Ми не створили щось таке, чого 
хотілося б достатньої кількості людей». 
Погане дослідження ринку призводить 
до нерозуміння цільової аудиторії і, як 
наслідок, до продукту, який нікому не 
потрібний.

Відсутність ринкового інтересу

Ідеї - це легко. Реалізація – важка.

«Що потрібно, щоб почати бізнес? Три прості речі: знати свій продукт 
краще за будь-кого, знати свого клієнта та мати гаряче бажання 
досягти успіху».

Гай Кавасакі, співзасновник і підприємець Alltop сказав:

Не має значення, наскільки гарна ідея; якщо вона не може бути 
прибутковою або розширюваною у майбутньому, такий стартап в 
кінцевому підсумку зазнає невдачі.

УРОК, ЯКИЙ НАМ ВАРТО ЗАСВОЇТИ:
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Існує кілька поширених причин поганої відповідності продукту ринку:

Щоб уникнути проблем із адаптацією до ринку, стартапи повинні перевірити
свої продукти за допомогою пілотних проектів перед запуском. Або, як 
альтернатива, вони можуть провести бета-тестування, щоб значно знизити 
ризик невдачі та відмови ринку. Ще одне рішення — створити мінімально 
життєздатний продукт (MVP), який дозволить підприємцям спочатку створити 
основні функції продукту, протестувати його, а потім розробити наступну версію 
відповідно до відгуків користувачів.

▸ Недостатньо продемонстрована цінність для того, щоб змусити людей
дійсно використовувати або купувати продукт
▸ Невдалий час для випуску продукту – стартап може випередити свій ринок
на кілька років, і клієнти можуть бути просто не готові до конкретного
рішення на даний момент.
▸ Продукт не вирішує проблеми для достатньої кількості людей.

To make a start-up prosper, provide a new solution that will be 
valuable for people.

The goal of many start-ups is to not be a start-up anymore. They’re 
all in a hurry to scale. Scaling refers to hiring people, getting funded, 
releasing new products, entering new markets – and growing too much 
too soon. Unfortunately, not everything is as smooth as it may seem. In 
reality, up to 70 percent of start-ups scale too early and, as a result, do 

УРОК, ЯКИЙ НАМ ВАРТО ЗАСВОЇТИ:
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1. Ознайомтесь зі своєю цільовою аудиторією
2. Ретельно продумайте, які проблеми вирішуватиме продукт
3. Поставте MVP (мінімально життєздатний продукт) на ринок і отримайте 
відгук
4. Додайте функції, виправте проблеми та знову випустіть продукт
5. Рекламуйте продукт, щоб люди знали про його існування
6. Оптимізуйте воронку конверсії та знайдіть способи утримати більше 
клієнтів
7. Розширюйтесь, коли вартість залучення користувача нижча за його довічну 
цінність

▸ Є чітке розуміння довічної цінності клієнтів та вартості залучення нового 
користувача
▸ Бізнес-модель повторюється, тобто компанія залучає клієнтів подібним 
чином.
▸ Підприємці більше працюють на бізнес, ніж у бізнесі.

Як кажуть, тихіше їдеш – далі будеш. Отже, робіть все крок за кроком:

«Передчасне розширення ставить воза перед приказним конем. Чим 
більше компанія росте, тим далі вона віддаляється від прибутковості».

7 effective steps to scale your business properly

things out of order. As Michael A. Jackson said:
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Неймовірно поширеною проблемою, яка призводить до невдач стартапів, 
є проблеми з командою розробників. Статистика показує, що 23 відсотки 
стартапів зазнають невдачі через неправильну команду. Давайте розглянемо 
найпоширеніші проблеми з командою розробників, з якими можуть зіткнутися 
засновники стартапів.

Зазвичай засновники стартапу не бажають вкладати багато грошей у розробку 
продукту на початковому етапі. Відповідно, вони шукають дешеві рішення і не 
наймають достатньо технічних експертів. В результаті розробники без належної 
кваліфікації створюють неякісний продукт, яким ніхто не буде користуватися.

Одна річ, яку стартап точно не 
може собі дозволити, це погане 
управління. Погане керівництво може 
означати, що команда розробників 
не знає точно, що потрібно компанії, 
і не бере на 100 відсотків участь у 
цьому процесі. Тому виникають часті 
затримки. Через відсутність чіткості 
якість продукції погіршується, а 
розробка продукту займає більше 
часу, ніж потрібно.

Проблеми з командою розробників

Відсутність технічних знань

Неефективне управління

«Секрет успішного найму полягає в наступному: шукайте людей, 
які хочуть змінити світ." - Марк Беніофф, генеральний директор 
Salesforce

Не забігайте вперед. Не намагайтеся захопити новий ринок, коли 
бізнес не готовий.

УРОК, ЯКИЙ НАМ ВАРТО ЗАСВОЇТИ:
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Зрозуміло, що всі засновники прагнуть найняти найкращих спеціалістів. 
Наймати на місцевому рівні легко та зручно, але, на жаль, місцевий резерв 
талантів зазвичай обмежений. Засновники стартапу повинні бути готові до 
того, що не всі спеціалісти хочуть переїжджати для роботи.

Звіт Холмса показує, що через погану комунікацію компанії щорічно 
втрачається 37 мільярдів доларів. Погане спілкування пов’язане не лише з 
мовними проблемами; йдеться про те, що команда розробників не налагодила 
чіткий потік комунікації, ігнорувала зустрічі та не мала так званого «постійного 
злиття». Засновники просто не можуть тісно співпрацювати з командою 
протягом усього процесу розробки і перебувають у незнанні. Це призводить 
до того, що команді розробників не вистачає бачення продукту і вона просто 
не розуміє ідеї.

Нижче ви можете побачити деякі кроки, щоб запобігти проблемам з вашою 
командою розробників.

Для будь-якого бізнесу важливо мати чітку стратегію монетизації; інакше 
компанія має всі шанси загинути.

Нестача людей

Погана комунікація

Погана монетизація
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«Збирати капітал майже завжди важче, ніж ви думали, і це завжди 
займає більше часу. Отже, плануйте це». - Річард Гаррох, венчурний 
капіталіст і автор

Це те, що сталося з Everpix. Everpix дозволив користувачам зберігати 
фотографії своїх смартфонів на захищеному сервері. На жаль, засновники ніколи 
не застосовували жодних стратегій монетизації. Коли настав час платити Amazon 
Web Services за сервери, бюджет був розірваний, і компанію довелося закрити. 
Щоб не повторювати помилку Everpix, стартапи повинні чітко розуміти, як вони 
окуплять свої інвестиції та зароблятимуть на продукті. Давайте подивимося на 
найбільший драйвер прибутку від програмного забезпечення.

Це дуже легко. Якщо ви помітите, що робите одну з цих речей, не знаючи, 
що вони допоможуть процесу, ЗУПИНІТЬСЯ!

Відсутність зосередженості

Геніальної ідеї продукту недостатньо. Щоб бізнес процвітав, важливо 
стежити за стратегіями монетизації. Тепер, коли ми розглянули 
поширені причини, чому стартапи зазнають невдачі, давайте 
підсумуємо, як уникнути цих помилок або подолати їх.

УРОК, ЯКИЙ НАМ ВАРТО ЗАСВОЇТИ:



49

ВІД ІДЕЇ ДО БІЗНЕСУ

ЗУПИНІТЬСЯ!

▸ «Кава», будь то з потенційними партнерами, інвесторами чи покупцями.
▸ Взаємодія. Серйозно…
▸ Набір ради радників
▸ Укладання партнерських відносин без підтвердження додаткового доходу
▸ Витрата часу на PR і соціальні мережі, перш ніж дізнатись, що ви маєте 
правильний продукт для потрібного клієнта
▸ Відвідання конференцій
▸ Це тихі вбивці потенціалу вашого стартапу.

« Проблема – це відсутність орієнтації, а не нестача часу. Усі ми маємо 
двадцять чотири години на день».. - Зіг Зіглар
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Якщо ви хочете фінансувати свій бізнес, у вас є принаймні 12 творчих способів 
зробити це. Але ви не хочете 
просто переслідувати 
інвесторів. Хоча в залученні 
інвесторів немає нічого 
поганого, це ніколи не 
повинно відволікати вашу 
увагу від більш важливого 
та єдиного джерела коштів, 
яке справді має значення 
для вашого бізнесу, нікого 

іншого, як користувачів або клієнтів. Задоволення ваших користувачів і бажання 
платити за ваш продукт означає що ви займаєтесь бізнесом.

Зосередьтеся на задоволенні потреб користувачів під час реалізації своїх 
ідей. Якщо ваші користувачі щасливі, і ви можете показати тягу та/або криву 
зростання, інвестори будуть задоволені.

По суті, на початковому етапі потрібно зосередитися лише на двох речах:

Єдиний спосіб залишатися на правильному шляху – розробляти продукт і 
спілкуватися з користувачами. У вас просто немає часу, щоб зайнятися іншими 
справами.

Стартапи зіткнулися зі своєю смертю, оскільки вони занадто рішуче шукали 
інвесторів, нехтуючи своїми користувачами.

КОРИСТУВАЧІ ПРОДУКТ

Погоня за інвесторами, а не за користувачами

« Через це, коли все стає важко, якщо ви ганяєтеся лише за доларами 
або випадковими ринковими можливостями, ви не зможете мати 
силу духу, пристрасть, щоб залишитися з цим».
- Чейз Джарвіс, співзасновник CreativeLive

Припиніть витрачати весь свій час на те, що не рухає процес.

УРОК, ЯКИЙ НАМ ВАРТО ЗАСВОЇТИ:
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Незалежно від типу стартапу, таймінг – це все. Отже, якщо вам не вдасться 
вийти на ринок у потрібний час, ви, безсумнівно, закриєте свій стартап у 
довгостроковій перспективі. Власники стартапів повинні пам’ятати, що час може 
вплинути на маркетинг їхніх продуктів і послуг. Невдалий час для рекламування 
ваших послуг або продуктів може призвести до втрати інвестицій. Наприклад, 
якщо ваш стартап — це лінія одягу, і ви пропонуєте зимовий одяг у спекотну 
літню пору, очікуйте, що ваші цільові клієнти проігнорують вас. Незалежно 
від того, наскільки дешевий ваш зимовий одяг, вони не куплять його, тому що 
люди будуть шукати те, що б відповідало їхнім літнім цілям. Це може здатися 
безглуздим прикладом, і ви, напевно, задастеся питанням: хто б зробив таку річ, 
але я можу гарантувати, що це станеться. Невдалий час не приведе вас нікуди, 
крім невдачі.

Багато новачків не вважають налагодження зв’язків важливим компонентом 
своєї бізнес-моделі. Вони вважають, що це марна трата часу.

Не той час для виходу на ринок

Без зв’язків 

«Я насправді чув це від кількох людей, включаючи авторів бестселерів, 
Дрю Х’юстона з Dropbox та багатьох інших, які є символами Силіконової 
долини. Це те, що я перечитую щоранку. Також кажуть, що «ваша 
зв’язки – це ваша чиста вартість». Ці двоє добре працюють разом».
- Тім Ферріс

Якщо ви просто розмовляєте з інвесторами, не зосереджуючись на 
своєму продукті та користувачах, ніхто не буде інвестувати в вас – 
скільки б інвесторів ви не зустрічали.

УРОК, ЯКИЙ НАМ ВАРТО ЗАСВОЇТИ:

Отже, виберіть ідеальний час для виходу на ринок, і ви побачите 
різницю.

УРОК, ЯКИЙ НАМ ВАРТО ЗАСВОЇТИ:
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стосується стартапів, відсутність зв’язків просто приведе вас на шлях невдачі. 
Налагодження зв’язків має важливе значення, що допоможе вам звернутися 
до людей, які зрештою можуть бути вашими потенційними інвесторами 
чи клієнтами. Ви також можете зв’язатися з колегами-підприємцями, які 
можуть стати партнерами, співзасновниками, наставниками або друзями, які 
допоможуть вам, коли це потрібно. Якщо ви вмієте спілкуватися з людьми, вам 
буде легко рекламувати свій стартап; це дозволить вам легко охопити свою 
цільову аудиторію, не докладаючи зайвих зусиль і грошей на деякі маркетингові 
інструменти.

Налагодження зв’язків не така вже й складна справа, навіть якщо ви 
сором’язливі: просто підійдіть до людей, представтеся, запитайте, чим 
вони займаються в житті, обміняйтеся візитною карткою чи профілем 
LinkedIn і готово.

УРОК, ЯКИЙ НАМ ВАРТО ЗАСВОЇТИ: 

Після цих загальних прикладів ми 
можемо закінчити питанням:

Чи причини успіху протилежні причинам 
невдач?

Є речі, якими ви повинні володіти, щоб 
стати успішним підприємцем, але вони 
не гарантують успіх. Тим не менш, цілком 
зрозуміло, що якщо ви виправите причини 
невдачі в бізнесі, ви принаймні підвищите 
свої шанси на успіх.

Якщо ви подивитеся як на причини невдачі, так і на фактори успіху, стає ясно, 
що відданість плану є ключовою складовою. Це, звичайно, передбачає наявність 
плану. Це не означає, що ви абсолютно негнучкі, але ви можете дотримуватися 
курсу. Ось чому найуспішніші компанії мають один або два повороти. Я не 
вважаю, що кожне дрібне коригування бізнесу або тонка настройка є поворотом. 
Справжній поворот — це зміна напряму, що призводить до істотної зміни стратегії 
ринку товарів.

Успішні стартапи – це бізнес. Тому цілком зрозуміло, що вам потрібно 
встановити та впровадити міцні фундаментальні принципи та методи ведення 
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бізнесу, щоб підвищити свої шанси на успіх. Багато технічних засновників закохуються 
в ідею свого продукту і свідомо чи несвідомо вірять, що якщо вони створять кращу 
«мишоловку» і світ завалить їх замовленнями. Однак дослідження як успіху, так і невдач 
показують, що для успіху вам потрібне лідерство в компанії з загальними та спеціальними 
знаннями про бізнес. Звичайно, ви також повинні мати потужні технічні знання у вибраній 
сфері розробки продукту. Чи означає це, що технічний засновник не може бути успішним 
як генеральний директор?

Ні, це не так. Погляньте на доктора Ірвіна Джейкобса, співзасновника та генерального 
директора Qualcomm, як класичний приклад. Доктор Джейкобс — блискучий інженер 
і колишній професор Массачусетського 
технологічного інституту. Однак він також має 
блискучий бізнес-розум і багато бізнес-знань. До 
роботи в Qualcomm, доктор Джейкобс керував 
іншою компанією, MACom, тож у нього був досвід 
керування компанією. Він також оточував себе 
сильною управлінською командою. Є багато 
інших прикладів цієї формули успіху, але їх 
набагато більше, коли є досвідчений бізнесмен, 
який володіє знаннями керування компанією, і 
сильна технічна команда, яка керує розробкою 
продукту. Стів Джобс (Apple, NeXT і Pixar) – 
класичний приклад засновника, орієнтованого 
на бізнес. Мег Вітмен (eBay) і Ерік Шмідт 
(Google) є чудовими прикладами генеральних 
директорів, яких залучили в компанії на ранній 
стадії, щоб доповнити виняткову команду 
технічних засновників.

Нарешті, мати чітке і реалістичне уявлення 
про те, скільки часу займають справи, 
встановлення проміжних етапів на кожні 12-18 
місяців і залучення грошей, достатнього для досягнення наступного набору ключових 
етапів – важливо не тільки для ефективності використання капіталу, але й також важливо 
для успіху.

Dr. Irwin Jacobs
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Багато стартапів не вважають налагодження зв’язків важливим компонентом 
своєї бізнес-моделі. Вони вважають, що це марна трата часу.

Остання частина цього розділу присвячена історіям про реальні невдачі 
стартапів. У звіті про геном стартапів зазначено, що протягом трьох років 
92% стартапів зазнають невдачі, можливо, є чому повчитися, перш ніж почати 
працювати у своїй компанії. Давайте подивимося на деякі поширені сліпі зони і 
як ми можемо їх уникнути.

У висновку

«Все, що я хочу знати, це де я помру, тому я ніколи туди не піду».
- Чарлі Мангер

▸ 90% стартапів зазнають невдачі щорічно на ранній стадії або пізніше.
▸ Підприємці, які стоять за ними, продовжуватимуть вести величезні війни 
за середні результати.
▸ У кращому випадку середні результати.
▸ Це не повинні бути ви.
▸ Ви можете досягти набагато більше. Дорога туди вільна і відкрита.
▸ Виберіть успіх, а не невдачу.
▸ Вибирайте клієнтів, а не продукти.
▸ Виберіть зосередження замість зовнішньої перевірки.
▸ Виберіть збалансовану команду, а не займайтеся цим самостійно.
▸ Виберіть передбачуваний ріст замість «занадто багато, занадто рано»
▸ Якщо ви можете запобігти цим помилкам, то ви налаштовуєтеся на великий 
успіх.

Невдалі стартапи та засвоєні уроки
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Ринок вживаних автомобілів Beepi зробив великий фурор, коли його 
вперше заснували. У світі швидко зростаючих ринків, майбутнє Beepi виглядало 
яскравим для споживачів та інвесторів. Beepi забезпечив велике фінансування 
серії В у розмірі 60 млн. доларів.

Вважається класичним прикладом компанії з «хорошою ідеєю та поганим 
виконанням», високий рівень спалювання капіталу Beepi призвів до загибелі 
компанії. Лідерство було горезвісним та легковажним, як повідомляв TechCrunch: 
керівники Beepi щомісяця отримували 7 мільйонів доларів через занадто високі 
зарплати та витрати на легковажні додаткові речі, як-от диван за 10 000 доларів 
для приватного офісу керівника.

Можливо, засновники також були налаштовані надто рано зібрати занадто 
багато грошей і були занадто агресивними, коли вели переговори про більш 
високу ціну. У звітах також стверджується, що лідерство також відоме тим, що 
мікрокерує рішеннями, не даючи своїм співробітникам можливості діяти швидко 
та вчитися. Після того, як стратегічний китайський інвестор, що не був названий, 
відмовився від підтримки

Beepi зібрав 149 мільйонів доларів
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Будьте обережні та не такі самовпевнені – гроші закінчуються.

УРОК, ЯКИЙ НАМ ВАРТО ЗАСВОЇТИ:

Заснована в 2013 році компанія Juicero була відома своєю розкішною 
соковижималкою з підключенням до Wi-Fi за 699 доларів США, для якої потрібні 
були фірмові пакети соку. Оригінальний засновник, Дуг Еванс, порівняв себе зі 
Стівом Джобсом у його місії щодо досконалості соку, пояснивши, як його прес 
для соку мав силу «підняти дві Tesla». 

Хоча генеральний директор Джефф Данн, колишній президент Coca-Cola 
North America, стверджував, що Juicero — це «набагато більше», ніж просто 
соковижималка, громадськість, здається, не погодилася. Коли Bloomberg 
оприлюднили відео, яке показало, що їхні пакети соку можна віджимати вручну 
так само швидко, якщо навіть не швидше; споживачів переконала, здавалося б, 
застаріла та велика машина. Інвестори також заявили, що пристрій був більш 
громіздким, ніж планувалося спочатку.bulkier than originally thought.

Відповідаючи на негативну пресу, команда знизила вартість свого пристрою 
до 399 доларів. Після переміщення ресурсів, щоб знизити ціну машини та пакетів 
для соку, Juicero закрив свої двері через 16 місяців після першого запуску. 

Juicero залучив 118,5 мільйонів доларів



57

ВІД ІДЕЇ ДО БІЗНЕСУ

Перевірте ваші ціни та продукт за допомогою користувачів, перш ніж 
виходити на ринок, і відреагуйте на відгуки.

УРОК, ЯКИЙ НАМ ВАРТО ЗАСВОЇТИ:

Стартап здорового 
харчування Sprig закрив 
свої двері в травні 2017 року, 
доводячи, що доставка їжі на 
вимогу – це важкий бізнес.

При оцінці в 110 мільйонів 
доларів попит Sprig 

продовжував зростати, але генеральний директор Sprig Гаган Біяні пояснив: 
«складність володіння виробництвом їжі за рахунок доставки в масштабі була 
проблемою». Згідно з повідомленнями Bloomberg, Sprig витрачав 850 000 
доларів на місяць і в кінцевому підсумку не зміг знайти покупця. Партнер в 
August Capital, Говард Гартенбаум, пояснив Bloomberg причини нежиттєздатної 

Sprig, зібрав 56,7 мільйонів доларів

Їхній останній блог пояснив, що їм потрібен був «покупець із існуючим 
національним ланцюгом постачання свіжих продуктів», щоб продовжити 
свою місію зі створення бренду розкішних соків.
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бізнес-моделі
«Стало очевидним, що на індивідуальних поставках не можна заробити; 

вартість одноразового прийому їжі занадто низька, щоб приховати пов’язані 
з цим витрати. Хто хоче субсидувати компанію без шляху до прибутковості?»

Бізнес з доставки їжі ще не зарекомендував себе як стійкий, оскільки такі 
конкуренти, як Munchery, Zesty та Postmates, мають проблеми.

Прибутковість має бути на першому місці.

УРОК, ЯКИЙ НАМ ВАРТО ЗАСВОЇТИ:

Уникайте потрапляння в пастку «трендів».

УРОК, ЯКИЙ НАМ ВАРТО ЗАСВОЇТИ:

Заснований у 2013 році Yik Yak, анонімний чат-додаток штурмом захопив 
коледжі. Yik Yak, який на піку оцінювався в 400 мільйонів доларів, не зміг 
наздогнати студентів, оскільки Snapchat почав розвиватися.

Вимучений кібер-хуліганами, погрозами та жорстоким вмістом, Yik Yak 
навіть був заборонений в деяких університетах, як-от Коледж Айдахо. Поряд 
із нездатністю перейти до групового обміну повідомленнями, Yik Yak не 
зміг зберегти свою високу якість. Врешті-решт, до кінця 2016 року кількість 
завантажень додатків скоротилася на 76% порівняно з 2015 роком. Yik Yak 
закрив свої двері в квітні 2017 року.

Yik Yak зібрав 73,5 мільйона доларів
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Відомий нині сендвіч-ресторан 
Subway був заснований у 1965 році 
17-річним ДеЛукою, коли він позичив 
1000 доларів у друга сім’ї доктора 
Пітера Бака.

Це сталося після того, як Бак 
запропонував ідею допомогти 
ДеЛуці заробити гроші для навчання 
в коледжі, щоб вивчати медицину. 
Фреду було лише 17 років, коли він 
вирішив стати підприємцем, його 
план полягав у тому, щоб почати «підприємство фаст-фуду, яке забезпечувало 
б здорове, менш жирне меню». На радіо у них була реклама, яка пропагувала 
назву як «Pete's Submarines», що звучало як «Pizza Marines», тому вони змінили 
назву на «Pete's Subway». Зрештою, у 1968 році її скоротили до просто «Subway», 
як він відомий і сьогодні.

Перший магазин відкрився 28 серпня 1965 року в небагатому місці в місті 
Бріджпорт, штат Коннектикут. Перший рік роботи був цікавим досвідом і 
викликом. Через рік вони відкрили свою другу локацію, зрозумівши, що видимість 
і маркетинг є ключовими факторами успіху. ДеЛука вважав, що найбільшою 
помилкою, яку він зробив, було те, де він відкрив свій перший магазин, оскільки 
це було «погане місце». Третій торговий пункт був у дуже помітному місці, і це 
місце є досі.

У 1978 році відкрився 100-й магазин Subway, який досяг позначки в 1000 
магазинів у 1987 році. Вибуховий ріст продовжувався: тільки в 1993 році Subway 
відкрив 1100 одиниць. Для порівняння, McDonald's відкрив 800 у тому ж році.

Станом на квітень 2018 року компанія налічує 43 700 франчайзингових 
локацій по всьому світу, щороку вона отримує 9,05 мільярдів доларів США. У 2007 

Найкращі приклади стартапів 
(історії успіху)
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році журнал Forbes назвав ДеЛуку номером 242 із 400 найбагатших американців 
із статком у 1,5 мільярда доларів. Сьогодні Subway є одним із найпопулярніших 
мережевих постачальників продуктів харчування.

ДеЛука та його співзасновник Пітер Бак також об’єдналися у створенні 
франчайзингових брендів, щоб допомогти іншим підприємцям відтворити їхній 
успіх у галузі франчайзингу.

Марк Цукерберг створив програмне забезпечення, яке з часом стане 
популярною соціальною мережею Facebook. 4 лютого 2004 року він запустив його 
зі своєї кімнати в Гарвардському гуртожитку. Попереднім джерелом натхнення 
для створення Facebook могла стати Phillips Exeter Academy, підготовча школа, 
яку Цукерберг закінчив у 2002 році. Вона опублікувала власний довідник 
студентів «The Photo Address Book», який студенти називали «The Facebook».

У коледжі Facebook Цукерберга починався як «гарвардська річ», поки 
Цукерберг не вирішив поширити його на інші школи, заручившись допомогою 
сусіда по кімнаті Дастіна Московіца. Цукерберг, Московіц і деякі друзі переїхали 
в Пало-Альто, штат Каліфорнія в Силіконовій долині, де вони орендували 
невеликий будинок, який служив офісом. Влітку Цукерберг познайомився з 
Пітером Тілем, який інвестував у компанію. Свій перший офіс вони отримали 
в середині 2004 року. За словами Цукерберга, група планувала повернутися до 



61

ВІД ІДЕЇ ДО БІЗНЕСУ

Хоча більшість успішних 
молодих підприємців 
заробляють на створенні 
популярних веб-сайтів, 
Фрейзер Доерті побудував 
свою імперію, використовуючи 
більш традиційний спосіб. Він 
розпочав свою неймовірну 
бізнес-кар'єру у віці лише 
чотирнадцяти років. Після того, 
як його навчили робити джем 
на кухні своєї бабусі в Шотландії, він придумав спосіб приготування джему на 
100% з фруктів. У шістнадцять років він покинув школу, щоб працювати над 
своїм бізнесом з джемом, представив свій бренд SuperJam для Waitrose і став 
наймолодшим постачальником для великого супермаркету.З тих пір SuperJam 
виріс у компанію, яка продала багато мільйонів банок у тисячах супермаркетів 

Гарварду, але зрештою вирішила залишитися в Каліфорнії.
Журнал Vanity Fair назвав Цукерберга номером 1 у своєму списку 100 

найвпливовіших людей інформаційної епохи 2010 року. Цукерберг зайняв 23-е 
місце у списку 100 Vanity Fair у 2009 році. У 2010 році Цукерберг був обраний 
номером 16 у щорічному опитуванні New Statesman про 50 найвпливовіших 
фігур світу.

Цукерберг поставив запитання під час прямої трансляції запитань та 
відповідей у штаб-квартирі компанії в Менло-Парку 11 грудня 2014 року. 
Засновник і генеральний директор пояснив, що він не вважає Facebook марною 
тратою часу, оскільки він сприяє соціальному залученню;  участь в публічній 
сесії. було для того, щоб він міг «навчитися, як краще служити громаді».

Цукерберг отримує зарплату в один долар як генеральний директор Facebook. 
У червні 2016 року Business Insider назвав Цукерберга одним із «10 кращих 
бізнес-візіонерів, які створюють цінність для світу» разом з Ілоном Маском та 
Салом Ханом через те, що він і його дружина «обов’язувалися віддати 99% свого 
багатства — що оцінюється в 55,0 мільярдів доларів».
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по всьому світу. Окрім комерційного успіху, 
бізнес інвестував у успішні благодійні 
проекти – організував сотні безкоштовних 
чаювань для людей похилого віку та 
створив сотні громадських проектів з 
бджільництва.

Фрейзер був відзначений прем'єр-
міністром на Даунінг-стріт, Його 
Королівською Високістю принцом Чарльзом, 
а нещодавно королева нагородила його 
медаллю (Кавалер Британської імперії) 

«за заслуги перед бізнесом». Він поділився своєю неймовірною історією на 
понад 500 конференціях у 27 країнах світу, а також у своїх книгах-бестселерах 
«SuperBusiness», опублікованих у Великобританії, США, Австралії, Кореї та 
Японії, «48 Hour Startup», опублікованих у Великобританії. США, Нідерландах 
та Кореї та «The SuperJam Cookbook».SuperJam sells around 500,000 jars a year, 
which currently has around 10 percent of the UK jam market.Окрім доходу, Фрейзер 
Доерті також отримав значні нагороди, премію «Enprising Young Brit Award» 
(2004), «Молодий підприємець року» (2007), премію «Glenfiddich Spirit of Scotland 
Award» (2008), «Nectar Business Entrepreneur of the Year» (2009), 10 найкращих 
у «Times Young Power List» (2011), орденом члена Британської імперії (2014), 
«Молодий підприємець року» (2014), «Scottish SME Business Awards» (фіналіст) 
(2017).

У 2011 році, у віці 16 років, Боян Слат під час дайвінгу в Греції натрапив на 
більше пластику, ніж риби. Він вирішив присвятити шкільний проект глибшому 
дослідженню забруднення океану пластиком і причині, чому його вважали 
неможливим для очищення. Пізніше йому прийшла в голову ідея побудувати 
пасивну систему, використовуючи циркулюючі океанські течії на свою користь, 
яку він представив на доповіді TEDx в Делфті в 2012 році.
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Слат припинив навчання з аерокосмічної техніки в Делфтському технічному 
університеті, щоб присвятити свій час розвитку своєї ідеї. У 2013 році Слат 
заснував некомерційну організацію The Ocean CleanUp, генеральним директором 
якої зараз є. Незабаром його виступ на TEDx став вірусним після того, як його 
поширили на кількох новинних сайтах.

Місія групи полягає в розробці передових технологій для очищення світового 
океану від пластику. Він зібрав 2,2 мільйона доларів США за допомогою кампанії 
краудфандингу за допомогою 38 000 донорів із 160 країн. У червні 2014 року 
Ocean CleanUp опублікувала 528-сторінкове техніко-економічне обґрунтування 
потенціалу проекту. Океанографи Кім Мартіні та Міріам Гольдштейн оголосили 
цю концепцію нездійсненною в технічній критиці техніко-економічного 
обґрунтування на веб-сайті Deep Sea News, на яку посилалися інші видання, 
зокрема Popular Science та The Guardian. 

The Guardian повідомляла, що станом на березень 2016 року Ocean CleanUp 
продовжував тестувати й удосконалювати концепцію.

З моменту початку Ocean CleanUp організація зібрала 31,5 мільйона доларів 
у вигляді пожертв від підприємців з Європи та Силіконової долини, включаючи 
Марка Беніоффа, генерального директора Salesforce.

І перша, і друга місії виявили збої в роботі системи, але третя місія в 2019 році 
показала, що вона може збирати пластик.

У листопаді 2014 року Слат отримав нагороду «Чемпіони Землі» Програми 
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ООН з навколишнього середовища. Король Норвегії Харальд нагородив 
Слата премією «Молодий підприємець» у 2015 році. Forbes включив Слата до 
свого списку «30 до 30 років» у 2016 році. У лютому 2017 року Reader's Digest 
іменував Слата Європейцем року, а голландський журнал Elsevier нагородив 
його «Nederlander van het Jaar 2017» (Голландець року 2017). У 2018 році Слат був 
удостоєний Міжнародної мистецької премії Леонардо да Вінчі та премії Euronews 
«Європейський підприємець року».

Розпочати власний бізнес — це 
неабияке досягнення, особливо якщо 
це відбувається до того, як ви закінчите 
дитсадок. У 2010 році Корі Нівес, також 
відомий як «містер Корі», лише у віці 
шести років, сказав своїй матері Лізі, 
що йому набридло їздити на автобусі до 
школи, і він хотів би купити машину. Він 
створив ідею продавати гаряче какао, 
щоб зібрати кошти в своєму місцевому 
містечку Енглвуд, штат Нью-Джерсі.

Усвідомивши його відданість новому бізнесу, Ліза заохочувала його 
продовжувати продавати гаряче какао, щоб заощадити гроші на навчання в 
коледжі. Містер Корі не тільки продовжував це робити, але й почав продавати 
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лимонад і печиво, щоб розширити можливості для своїх постійних клієнтів. 
Містер Корі та Ліза місяцями вчилися випікати, випробовуючи оригінальні 
рецепти печива.

Одного разу вони спробували печиво на смак і отримали ідеальне шоколадне 
печиво, яке було повністю натуральним і виготовленим з високоякісних 
інгредієнтів. З моменту запуску шоколадного печива, містер Корі розширив свою 
лінійку, включивши в неї більше натуральних ароматизаторів для своїх клієнтів, 
які піклуються про здоров’я: Double Dark (подвійний темний шоколад), Oatmeal 
Raisin (Овсяна каша з родзинками) і Sugar (цукор), і ще багато чого нового 
попереду!

Завдяки своїм печивам містер Корі зміг працювати з деякими з провідних 
компаній і брендів країни, включаючи, але не обмежуючись ними: Aetna, Barney's, 
Bloomingdales, Citibank, J. Crew, Macy's, Mercedes-Benz, Pottery Barn, Ralph Lauren, 
TOMS, Viacom, Whole Foods, Williams-Sonoma і сьогоднішнім їх партнером, Mr. 
Marcus Lemonis!Lemonis!

Ще й на додаток, співпраця з некомерційними організаціями, такими як 
Bergen's Promise у Рошель-Парк, Нью-Джерсі та Товариством допомоги дітям у 
Нью-Йорку.

Використовуваний на 
мільйонах сайтів у всьому 
світі, WordPress зараз є 
найпопулярнішим у світі 
інструментом для ведення блогів 
із власним хостингом. Протягом 
багатьох років сотні людей з 
усього світу співпрацювали, щоб 
розробити цю чудову частину 
безкоштовного програмного 
забезпечення з 
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Використовуваний на мільйонах сайтів у всьому світі, WordPress зараз є 
найпопулярнішим у світі інструментом для ведення блогів із власним хостингом. 
Протягом багатьох років сотні людей з усього світу співпрацювали, щоб 
розробити цю чудову частину безкоштовного програмного забезпечення з 
відкритим вихідним кодом у повноцінну систему керування вмістом, яка не лише 
випереджає у світі ведення блогів, але й як система, здатна забезпечувати всі 
види підприємств – від сайтів лише з кількома сторінками до величезних медіа та 

сайтів електронної комерції з тисячами сторінок.
У січні 2003 року Метт Мулленвег, 19-річний першокурсник університету, який 

використовував програмне забезпечення для ведення блогів b2, щоб публікувати 
фотографії, які він робив під час поїздки до Вашингтона, округ Колумбія, написав 
у своєму блозі, що він готовий створити розгалуження проекту, яке разом із 
хлопцем на ім’я Майк Літтл (який зараз керує компанією з розробки веб-сайтів 
Zed1) він і зробив.

Мулленвег та Літтл випустили першу версію WordPress у травні 2003 року.
Інші незабаром приєдналися до Мулленвега і Літтла. У квітні 2004 року разом з 

іншим розробником Дугалом Кемпбеллом, тодішня команда WordPress запустила 
центр сповіщення пошукових систем блогів про нові публікації/оновлення блогу 
під назвою «Ping-O-Matic». Наступного місяця основний конкурент WordPress, 



67

ВІД ІДЕЇ ДО БІЗНЕСУ

названий Movable Type, оголосив про радикальну зміну своєї структури цін, тим 
самим підливаючи значне масло у вогонь WordPress, підштовхуючи тисячі клієнтів 
Moveable Type.

Версія 1.5 WordPress, випущена в лютому 2005 року, отримала понад 900 000 
завантажень.

У березні 2007 року Мулленвег був названий PC World «№ 16 з 50 найважливіших 
людей в Інтернеті», як повідомляється, наймолодшим у списку. У грудні 2011 року 
Мулленвег увійшов до списку Forbes «30 Under 30 for Social/Mobile» за внесок, 
який він зробив у світ блогів через відкритий код. У травні 2012 року Мулленвег 
увійшов до списку «найвпливовіших інвесторів-ангелів» за версією Forbes у 
списку AngelList. У грудні 2012 року Мюлленвег увійшов до списку Forbes 2012 року 
«30 Under 30 in Media».

Зараз WordPress працює на понад 17% з найбільшого мільйона сайтів, що, 
за даними All Things D, що дорівнює понад 70 мільйонам сайтів. Маючи понад 
13000 плагінів, WordPress — це більше, ніж просто базова CMS (Система керування 
вміістом) — це система, здатна запускати широкий спектр різноманітних проектів!

Найкраще майбутнє WordPress описав сам Метт Мулленвег: «Я бачу майбутнє 
WordPress як веб-операційну систему».
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Maya's Ideas, заснований у 2008 році, є відзначеним нагородами брендом 
уповільненої моди, який створює екологічно чисті аксесуари та одяг, виготовлені 
майстрами з органічних, перероблених та старовинних матеріалів. Відзначена 
нагородами засновниця і генеральна директорка бренду екологічної моди 

Maya's Ideas, 3 рази спікер TED, 
художниця, глобальна активістка, 
аніматорка, режисерка, соціальний 
підприємець, кодер і авторка Simon & 
Schuster Майя Пенн заснувала бренд 
у 8 років від пристрасті до мистецтва 
та дизайну та прагнення подолати 
негативний вплив індустрії моди на 
навколишнє середовище.

Історія Майї почалася зі скромного 
шматка тканини, який вона знайшла 
біля будинку. Вона перетворила 
цей маленький клаптик на пов’язку 
з принтом зебри, прикрашену 
метеликом. Вона назвала це «Муха-
зебра». Цей експеримент привів 
до появи нових аксесуарів ручної 
роботи, і незабаром її зупинили на 
вулиці шанувальники, які хотіли 
дізнатися, де вона їх купила. Тоді 
вона зрозуміла, що натрапила на 
щось велике.

Ці побіжні коментарі від 
незнайомих людей насадили Майї в 
голову сміливу ідею, і у віці восьми 

років вона вирішила заснувати модну компанію. Роками пізніше, Maya’s Ideas 
процвітає, і вона залишилася вірною своїй місії: усі речі, які вона виготовляє, 
екологічно чисті.

Зараз Майя та її екологічні проекти представлені у Forbes, NYLON, Marie 
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Claire, Business Insider, Grist, Sustainable Living Guide, Wired, TIME, O Magazine тощо. 
Maya's Ideas завжди експериментує і знаходиться на передовому грані стабільності, 
навіть використовуючи інноваційні екологічні методи та технології, такі як біофабрика.

«Себастьян створює шкарпеткову компанію» — це історія компанії «Are You Kidding», 
заснованої підприємцем Себастьяном Мартінесом, коли йому було всього п’ять років, 
за допомогою його сім’ї. Відомий у дошкільному віці як «Sock Kid» (шкарпетковий 
хлопчик), Себастьян завжди любив і носив дивні шкарпетки. Його бабуся працювала 
в роздрібній торгівлі і приносила йому шкарпетки, коли приходила в гості. До п’яти 
років у нього було понад 100 пар різнокольорових високих шкарпеток. Його любов до 
їхнього дивного дизайну викликала у матері Рейчел Мартінес запитання: «Чи хотіли б 
ви створити власні шкарпетки?» Вона пам’ятає точну дату: 25 червня 2013 року.

У травні 2014 «Are You Kidding» стала справжньою компанією, і Себастьян у шість 
років зайняв місце генерального директора, тоді як його мати очолила посаду 
президента, а його брат Брендон Мартінес, директор з продажу. Всього за місяць до 
цього прийшла перша партія шкарпеток. Коробки заповнили будинок Мартінеса і 
переповнили будинки інших родичів. Вони були готові продавати!

Сьогодні дует побудував надихаючий бізнес, який не тільки продав десятки тисяч 
шкарпеток, але й співпрацює з некомерційними організаціями, такими як Live Like Bella 
Foundation, SLAM ALS, Autism Speaks, Breanna Vergara Foundation та American Cancer 
Society — для того, щоб розробляти та продавати шкарпетки, які підтримують місію 
кожної організації.
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(крок за кроком)
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Люди часто запитують про список кроків, які вони можуть використати, щоб 
почати власний бізнес. Однак є речі, які кожен бізнес повинен зробити, щоб 
успішно почати роботу. Отже, ось дев’ять ключових кроків, які потрібно зробити, 
щоб почати власний бізнес. Просто пам’ятайте, будьте гнучкими. Кожен бізнес 
унікальний, і вам, можливо, доведеться вдосконалювати цей список.

Бути самому собі босом надзвичайно цікаво, але кожен може це зробити. 
Кожен, хто планує відкрити бізнес, повинен спочатку подумати, чи підходить 
він/вона для цього, особисто чи професійно.

На ці питання немає правильних чи неправильних відповідей. Ця самооцінка 
створена, щоб допомогти вам продумати критичні аспекти вашої особистої та 
ділової готовності бути самозайнятим. Це допоможе вам: оцінити причини та 
кваліфікацію для початку бізнесу; ставити особисті та ділові цілі; подумати, чи 
настав слушний час для початку бізнесу; чи у вас є свобода, гнучкість і ресурси 
для відкриття бізнесу.

1. Проведіть самооцінювання
2. Удосконалюйте свою ідею.
3. Напишіть бізнес-план.
4. Оцініть свої фінанси.
5. Визначте свою юридичну структуру бізнесу.
6. Зареєструйтеся в уряді та податковій службі.
7. Зберіть свою команду.
8. Брендуйте себе та рекламуйте.
9. Розвивайте свій бізнес.

Проведіть самооцінювання

«Пізнай себе та працюй на роботі, яка відповідає вашим сильным 
сторонам. Ці знання зроблять вас щасливішими».
– Сабріна Парсонс
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Рекомендується принести на перше консультування повну версію цієї 
самооцінки. Це надасть вам вашу характеристику і готовність розпочати 
бізнес. Для самооцінки поставте собі наступні запитання та дайте відповіді 
максимально чесно та якомога детальніше.

ПРОПОЗИЦІЯ

САМООЦІНЮВАННЯ: чи готові ви зайнятися бізнесом?

Чому я хочу почати бізнес? АБО Чому я займаюся бізнесом?

Конкретно, який бізнес я хочу розпочати (чи яким я займаюся)?

Чому я вважаю, що зможу змусити цей вид бізнесу працювати?
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Чому я вважаю, що цей вид бізнесу є стійким?

Яку освіту, навички чи досвід я маю в цій галузі?

Яка моя справжня мета та/або ціль, яку я сподіваюся досягти за допомогою 
цього бізнесу?

Якої фінансової мети я прагну досягти?
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• Якщо мені знадобиться фінансування, чи маю я ресурси та
кредитоспроможність, необхідні для участі? [Високий кредитний рейтинг
плюс активи, застава та гарна фінансова історія.]

• Які мої сильні сторони?

Яке моє фізичне, психічне та емоційне здоров'я та витривалість?

Які мої слабкі сторони?
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Які знання та навички я маю, щоб почати та контролювати повсякденну 
діяльність бізнесу?

Чи знаю я та розумію технології, необхідні для того, щоб бути 
конкурентоспроможним у цьому бізнесі?

Чи добре я розумію людей та ідеї?

На які жертви та ризики я готовий піти, щоб досягти успіху?
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Що мені знадобиться, щоб збалансувати особисте життя та ділові потреби?

«Що мені потрібно зробити і що буде першим?» - Це питання найчастіше 
задають люди, які планують відкрити бізнес. Існує логічна послідовність дій і 
процес відкриття бізнесу. Як було зазначено вище, ми створили

«Кроки до відкриття бізнесу»:

Крок №1 — це визначити, який тип бізнесу ви хочете почати. Багато людей 
вирішують розпочати бізнес навколо того, що вони знають і чим захоплюються. 
Перше запитання, яке має задати кожен потенційний власник бізнесу щодо 
його/її ідеї продукту чи послуги: «Яку проблему це вирішує або яку потребу 
задовольняє?» Існує багато причин, чому споживачі приймають рішення про 
покупку, але головною є потреба. Дослідження ринку допоможе вам відповісти 
на це питання.

На етапі формування ідеї вам потрібно згладити основні деталі. Якщо ідея 

ОБЕРІТЬ БІЗНЕС-ІДЕЮ
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не є чимось, чим ви захоплені, або якщо для вашого творіння немає ринку, 
можливо, настав час обдумати інші ідеї.

Дослідження ринку та техніко-економічне обґрунтування

Дослідження ринку — це перше і найважливіше завдання, яке вам потрібно 
виконати, перш ніж почати свій бізнес, щоб визначити, чи ваша ідея може 
бути реалізованою. Дослідження ринку — це збір фактів і цифр, щоб прийняти 
обґрунтоване рішення про ринковий потенціал вашого бізнесу, про перспективи 
успіху та напрямок, у якому буде рухатися ваш бізнес — як на початку, так і 
періодично, коли ви продовжуєте свою ділову подорож.

Зробіть швидкий пошук існуючих компаній у вибраній галузі. Дізнайтеся, що 
роблять нинішні лідери брендів, і з’ясуйте, як ви можете зробити це ще краще. 
Якщо ви думаєте, що ваш бізнес може забезпечити те, що не роблять інші 
компанії (або надає те саме, але швидше і дешевше), у вас є надійна ідея і ви 
готові створити бізнес-план.

Перевірте свою бізнес-ідею

Після того, як ви розробите те, що здається сильною бізнес-ідеєю, вам 
захочеться провести деяке дослідження та подивитися, що думають реальні 
клієнти. Більша частина етапу дослідження ринку включає отримання 
інформації про те, хто є вашими клієнтами та чого вони хочуть чи 
потребують. Ви можете використовувати комбінацію фокус-груп, онлайн-
опитування та телефонних кампаній, щоб оцінити своїх покупців. Ви також 
можете запускати онлайн-рекламу або різний контент і побачите, яким 
рівнем взаємодії вони володіють.

Окрім безпосереднього спілкування з клієнтами, також важливо розуміти 
галузеві тенденції, економічні дані та ринкову статистику — і як вся ця 
інформація може вплинути на вашу бізнес-ідею. Усі висновки вашого 
дослідження ринку стануть важливою частиною вашого бізнес-плану.

«Чим більше ви знаєте про свою галузь, тим більше переваг і захисту 
у вас буде».
– Тім Беррі
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Коли у вас є ідея, вам потрібно поставити собі кілька важливих запитань: 
Яка мета вашого бізнесу? Кому ви продаєте? Які ваші кінцеві цілі? Як ви будете 
фінансувати свої стартові витрати? На ці питання можна відповісти в добре 
складеному бізнес-плані.

З огляду на це, ось 8 основних питань, на які ви захочете відповісти під час 
створення свого бізнес-плану:

Бізнес-план допоможе вам зрозуміти, куди рухається ваша компанія, як вона 
подолає будь-які потенційні труднощі і що вам потрібно для її підтримки.

НАПИШІТЬ БІЗНЕС-ПЛАН

1. Чим займається ваш бізнес?
2. Для кого ваш бізнес?
3. Хто ваші конкуренти?
4. Яка ваша унікальна цінна пропозиція?
5. Як ваші клієнти знайдуть вас?
6. Які ресурси вам знадобляться?
7. Як ваш бізнес буде приносити гроші?
8. Скільки часу вам знадобиться, щоб отримати прибуток?
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Початок будь-якого бізнесу має ціну, вам також потрібно навчитися 
фінансувати бізнес. У якийсь момент вам знадобиться фінансування для 
вирішення короткострокових проблем грошових потоків або для фінансування 
розвитку вашого бізнесу. Хоча є деякі підприємства, які повністю завантажені 
прибутками, це не є нормою. Більшість власників бізнесу повинні отримати 
бізнес-позики або інше зовнішнє альтернативне фінансування, наприклад: 
Angel Investors, Venture Capital Firms або Crowdfunding.

Зважаючи на це, ви можете вибрати фінансування свого бізнесу різними 
способами. Ви можете зв’язатися з друзями та сім’єю, отримати боргове 
фінансування у формі бізнес-позики або навіть працювати з інвестором. Що 
стосується цієї теми, ми розповімо докладніше в наступних темах.

Одним із багатьох важливих рішень, які ви повинні прийняти, є те, яку 
юридичну структуру ви повинні вибрати для свого бізнесу.

Ваш вибір щодо юридичної структури: одноосібне підприємство, партнерство, 
корпорація або ТОВ. Яку структуру ви виберете, залежить від типу бізнесу, який 
ви ведете.

Основні фактори, які слід враховувати, включають:

ОЦІНІТЬ СВОЇ ФІНАНСИ

ВИЗНАЧІТЬ ВАШУ ЮРИДИЧНУ СТРУКТУРУ БІЗНЕСУ

▸ Потенційні ризики та зобов'язання вашого бізнесу
▸ Податок на прибуток
▸ Потреби в інвестиціях
▸ Формальності та витрати, пов'язані зі створенням бізнес-структури
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Це найпростіша форма бізнес-структури, в якій ви самі є власником компанії 
і несете відповідальність за будь-які пов’язані з нею зобов’язання. Якщо ви 
плануєте керувати бізнесом, що надає послуги, і не збираєтеся брати основні 
засоби чи наймати працівників, індивідуальне підприємство може стати 
ідеальною структурою для вас

Пропонуючи захист від відповідальності корпорації разом із гнучкістю 
та спрощеністю оподаткування індивідуального підприємця чи товариства, 
товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) є «кращою з обох світів» 
бізнес-структурою, популярність якої значно зросла за останні роки.

Корпорація — це складніша бізнес-структура, яка зазвичай зарезервована для 
великих компаній або тих, хто займається особливо високою відповідальністю, 
шукаючи трохи додаткової ізоляції. Якщо ви очікуєте, що ваш бізнес зрештою 
набере багато співробітників, можливо, варто створити корпорацію зараз. 
Корпорація також є найкращою бізнес-структурою для залучення грошей від 
інвесторів.

Зрештою, вибір структури для вашого бізнесу — це одна з галузей, де 

Ця структура визначає єдиний 
бізнес, власниками якого є дві чи 
більше особи. Ви можете вибрати 
кілька різних структур партнерства 
малого бізнесу, включаючи повне 
товариство, товариство з обмеженою 
відповідальністю або спільне 
підприємство. Більшість юристів не 
будуть рекомендувати партнерство як 
бізнес-структуру, оскільки, як і приватні 
підприємці, вони не пропонують 
особливого захисту від відповідальності.

Одноосібне володіння

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Корпорація

Партнерство
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Багато нових компаній вимагають отримання ліцензії або дозвіл на ведення 
бізнесу, перш ніж вони зможуть почати свою діяльність. У деяких спільнотах 
існує загальна ліцензія на бізнес для кожного типу бізнесу.

В інших сферах певним суворо регульованим підприємствам, таким як 
центри догляду за дітьми та підприємства громадського харчування, потрібно 
подавати заявки на спеціальні види ліцензій або дозволів. Тому ви захочете 
переконатися, що ви перевіряєте нормативні акти для вашої галузі, штату та 
муніципалітету, щоб запевнити себе, що ви отримали всі ліцензії чи дозволи, які 
вам потрібні, щоб легально розпочати свій бізнес.

Після того, як ви визначитеся з юридичною структурою своєї компанії, 
наступним кроком для обговорення в нашому посібнику «як почати бізнес» є 
реєстрація вашого бізнесу. Як ми вже згадували вище, турбота про ці юридичні 
зобов’язання з самого початку позбавить вас від зайвих клопотів у довгостроковій 
перспективі. Щоб стати офіційно визнаним суб’єктом підприємницької діяльності, 
необхідно зареєструватися в державному органі.

Отримайте бізнес-ліцензію

ЗАРЕЄСТРУЙТЕ ВАШ БІЗНЕС ТА ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ПОДАТКОВІЙ СЛУЖБІ.

найрозумніше — проконсультуватися з бізнес-адвокатом за індивідуальною 
консультацією. Це важливе рішення, яке матиме довгостроковий вплив на те, як 
ви ведете бізнес, тому вам захочеться провести дослідження та переконатися, 
що ви повністю розумієте наслідки будь-якої структури, яку ви виберете. 

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:

Рішення про те, яку юридичну структуру вибрати, може бути дуже 
складним. Тому настійно рекомендуємо проконсультуватися з податковим 
спеціалістом, перш ніж вирішити, яка структура найкраща для вас і 
вашого бізнесу.
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Вам потрібно буде почати вживати заходів 
щодо фінансів вашого бізнесу і, нарешті, 
фактично почати роботу. При цьому одним 
із перших важливих завдань, яке необхідно 
виконати, є вибір та відкриття рахунку в банку 
для бізнесу. Насправді, коли справа доходить 
до будь-якого контрольного списку щодо того, 
як розпочати бізнес, це один з найважливіших 
кроків не тільки для початку, але й для 
майбутнього фінансового зростання вашого 
бізнесу.

Якщо ви не плануєте бути єдиним співробітником, вам знадобиться 
найняти чудову команду, щоб розпочати роботу вашої компанії. Джо Завадзкі, 
генеральний директор і засновник MediaMath, сказав, що підприємці повинні 
приділяти елементу «людей» у своєму бізнесі таку ж увагу, як і своїй продукції.

«Ваш продукт створюють люди», – сказав Завадскі. «Визначення вашої 
команди засновників, розуміння наявних пробілів і [визначення], як і коли ви 
їх усунете, має бути головним пріоритетом. З’ясувати, як команда працюватиме 
разом… не менш важливо. Визначення ролей та відповідальності, розподіл праці 
, як давати зворотній зв’язок або як працювати разом, коли не всі знаходяться в 
одній кімнаті, це позбавить вас від багатьох головних болів».

Відкрийте рахунок у бізнес-банку

ЗБЕРІТЬ СВОЮ КОМАНДУ
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Перш ніж почати продавати свій 
продукт або послугу, вам потрібно 
розвинути свій бренд і залучити 
людей, які будуть готові стрибнути, 
коли ви відкриєте свої буквальні 
або образні двері для бізнесу.

Створіть логотип, який допоможе 
людям легко ідентифікувати ваш 
бренд і будьте послідовним у його 

використанні на всіх платформах, включаючи важливий веб-сайт компанії. 
Використовуйте соціальні мережі, щоб поширювати інформацію про свій новий 
бізнес, можливо, як рекламний інструмент, щоб запропонувати купони та знижки 
читачам після запуску. Обов’язково оновлюйте ці цифрові активи релевантним 
цікавим вмістом про ваш бізнес і галузь.

Створення маркетингового плану, який виходить за межі вашого запуску, 
має важливе значення для створення клієнтури, постійно повідомляючи про 
свій бізнес. Цей процес, особливо на початку, настільки ж важливий, як і 
надання якісного продукту чи послуги.

РОЗВИВАЙТЕ ВАШ БІЗНЕС
Ваш запуск і перші продажі – це лише початок вашого завдання як 

підприємця. Щоб отримувати прибуток і залишатися на плаву, вам завжди 
потрібно розвивати свій бізнес. Це займе час і зусилля, але ви отримаєте від 
свого бізнесу те, що вклали в нього.

Співпраця з більш відомими брендами у вашій галузі – це чудовий спосіб 
досягти зростання. Зверніться до інших компаній або навіть до авторитетів, 
блогерів і попросіть про рекламу в обмін на безкоштовний зразок продукту або 
послугу.

Хоча ці поради допомагають розпочати ваш бізнес і налаштувати вас на 
розвиток, ніколи не існує ідеального плану. Ви хочете бути впевненими, що 
ретельно підготувалися до відкриття бізнесу, майже напевно все піде не так. 
Щоб вести успішний бізнес, потрібно пристосовуватися до мінливих ситуацій. 

БРЕНДУЙТЕ СЕБЕ ТА РЕКЛАМУЙТЕ
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«Будьте готові пристосуватися. У військових кажуть, що «жоден план 
не виживає після першого контакту», що означає, що ви можете 
мати найкращий план у світі, але як тільки він починає діяти, все 
змінюється, і ви повинні бути готовим і готовий адаптуватися, 
та швидко вирішувати проблеми. Як підприємець, ваша цінність 
полягає у вирішенні проблем, будь то ваш продукт чи послуга, що 
вирішує проблеми інших людей, або ви вирішуєте проблеми у своїй 
організації».
- Стефані Мюррей, генеральний директор і засновник Fiddlestix 
Candy Co. 

Структура
бізнес-плану

Незважаючи на те, що однією з головних причин невдач у бізнесі є відсутність 
планування, лише згадка про завдання «написати бізнес-план» викликає у 
багатьох підприємців, які прагнуть (і вже існуючих), здригатися. Немає сумніву, 
що для дослідження, упорядкування інформації, оцінки та запису плану, за яким 
можна діяти, потрібні час і відданість.

Тож навіщо кожному підприємцю створювати і писати бізнес-план?
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Якщо ви шукаєте фінансування або інвестиції, кредиторам та 
інвесторам потрібен письмовий план. Завершений бізнес-план надає 
необхідну інформацію та передає ваші ідеї іншим, як основу фінансової 
пропозиції. Рішення про розширення фінансування чи інвестування 
буде ґрунтуватися на всій інформації в бізнес-плані, а не лише на 
фінансових показниках.

. Але найголовніша причина - це ВИ! Недостатньо «мати все в 
голові», оскільки ідеї та думки – це не план. У вашій голові — ідеї, вони 
як хмари, які змінюються з хвилини на хвилину. Процес складання 
бізнес-плану, включаючи збір і аналіз інформації, упорядкування та 
записування інформації, яку ви виявили, у поєднанні з вашими ідеями 
та вимірюваними цілями змушує вас побачити бізнес-проект у його 
повноті, включаючи його сильні сторони та недоліки.

Написання вашого бізнес-плану — це віртуальне моделювання. 
Перш ніж інвестувати шматок грошей, план дає змогу ознайомитися з 
економічним середовищем, перевірити фінансові сценарії, визначити 
та знайти свої ринки, з’ясувати, що/як/коли/чому робити операції та 
управління тощо. Це дає змогу врахувати та коригувати потреби чи 
можливості. Написання бізнес-плану може зменшити ризик і збільшити 
шанси на успіх!

 Після запуску ваш письмовий бізнес-план є інструментом 
управління: він надає контрольні показники та віхи, які ви можете 
використовувати для вимірювання свого успіху; це також інструмент, 
щоб нагадати керівництву про бізнес-цілі, а також донести їх до 
співробітників, щоб підтримувати всіх в одному напрямку.

1

2

3

4

69% власників бізнесу, які створювали бізнес-план, сказали, що він є 

основним фактором їхнього успіху.
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ОГЛЯД БІЗНЕС-ПЛАНУ

Резюме бізнес-плану

РОЗДІЛ 1 | ПРЕДСТАВЛЕННЯ КОМПАНІЇ

Резюме – це огляд всього вашого бізнес-плану і він має стисло виділяти 
найважливіші частини плану. Огляд на одній сторінці має бути написаний після 
завершення вашого бізнес-плану. Ви повинні зосередитися на тому, чому ваш 
бізнес буде успішним. Вам слід коротко узагальнити свої більш детальні відповіді, 
надані в усьому письмовому бізнес-плані. Резюме бізнес-плану розроблено, 
щоб привернути увагу читача та коротко пояснити ваш бізнес, проблему, яку ви 
вирішуєте, цільову аудиторію та ключову фінансову інформацію.

Представте та опишіть свою компанію. Як/чому була створена ваша компанія? 
Як давно працює ваша компанія? Де знаходиться підприємство та яка його 
юридична структура?

Ви можете виділити такі елементи в цьому розділі:

Ви можете виділити такі елементи в цьому розділі:
• Загальний огляд вашого бізнесу
• Ваша місія та цілі для бізнесу
• Загальний опис вашого продукту та/або послуги
• Проблема, яку вирішує продукт або послуга
• Цільовий ринок
• Статус інтелектуальної власності (патентів, авторських прав тощо,

якщо є)
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РОЗДІЛ 2 | АНАЛІЗ РИНКУ/АНАЛІЗ ГАЛУЗІ МАРКЕТИНГУ ТА ЗБУТУ

Намалюйте картину того, що відбувається у вашій конкретній галузі в цілому, 
щоб ви могли спланувати, як скористатися можливостями ринку. Аналогічно, 
обізнаність у галузі допоможе вам визначити, чи ваші прогнози продажів 
реалістичні. Наприклад, чи достатньо велика галузь, щоб підтримувати іншого 
постачальника; наскільки швидко зростає ваша галузь (продажі $, кількість 
клієнтів, прибуток); чи є деякі сегменти, які ростуть швидше, ніж

інші?

Strengths

ThreatsOpportunities

Weaknesses

• Поточний розмір галузі, статус і тенденції (щоб зрозуміти, як 
позиціонувати свою компанію для ринкових можливостей і визначити 
сфери зростання або спаду)

• Нові продукти або послуги в галузі
• Торгові асоціації, які підтримують ваш продукт/послугу (потенційно 

є чудовим ресурсом галузевої та ринкової інформації)
• Можливості та загрози, що впливають на галузь (і те, як ви будете 

використовувати можливості та справлятися з загрозами)
• SWOT-аналіз (ваші сильні та слабкі сторони, як ви подолаєте ці 

слабкі сторони)
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Аналіз ринку

Клієнти

Надайте гарний опис свого ринку (всіх, хто може придбати ваш продукт або 
послугу), а потім згрупуйте їх на первинні та вторинні ринки. Ваш основний 

ринок — це група, яка, ймовірно, придбає 
найбільшу кількість вашого продукту 
або, ймовірно, придбає більше вашого 
найприбуткового продукту.

Вторинний ринок включає тих клієнтів, 
які будуть купувати, але, ймовірно, не на 
тому ж рівні, що і ваша основна ціль. Далі 
ви повинні оцінити, наскільки великі ваші 

цільові ринки (кількість потенційних клієнтів, скільки вони, ймовірно, витратять 
протягом певного року). Потім спрогнозуйте, як швидко будуть рости ваші цільові 
ринки. Будьте реалістичними. Навіть якщо кожен клієнт любить ваш продукт, усі 
вони мають обмеження на свої можливості витрачати.

Для компанії важливо точно знати, на кого вона орієнтується зі своїми 
продуктами/послугами, де знаходяться клієнти, чому вони зацікавлені в 
продукті/послугі та коли/як/чому вони куплять товар/послугу.

Опишіть свого ідеального клієнта з точки зору його атрибутів або 
демографічних показників (вік, стать і дохід або тип бізнесу, розмір і місце 
розташування), щоб ваш підхід до продажу мав для них сенс.

• Розмір ринку та тенденції
• Визначте кількість доступних ринків (кількість потенційних клієнтів, 
скільки вони, ймовірно, витратять у певному році)
• Прогнозовані річні темпи зростання ринків
• Визначте свої первинні та вторинні ринки

Ви можете виділити такі елементи в цьому розділі:

Ви можете виділити такі елементи в цьому розділі:
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Конкурентність 

Хто ваш конкурент? Конкуренти включають інших постачальників, які 
надають подібні продукти (прямі конкуренти), а також тих, хто надає продукцію 
тієї ж загальної категорії (непрямі конкуренти). Наприклад, роздрібний магазин 
відеопрокату конкурує з іншими компаніями з прокату відео, а також з іншими 
видами розваг, такими як кінотеатри тощо). Яку частину ринку займають ваші 
конкуренти? Хто займає найбільшу частку ринку і які його сильні та слабкі 
сторони? Яка ваша конкурентна перевага перед конкурентами?

• Непрямі та прямі конкуренти? Хто вони і де вони?
• Аналіз конкуренції (що вони роблять, як вони це роблять, їхні сильні та 
слабкі сторони, як ви можете відрізнитися)
• Частка ринку конкурентів (або річний обсяг продажів)

• Опис цільового ринку (хто ваш ідеальний клієнт?)
• Географічна зона цільового ринку (в масштабі країни? У всьому світі?)
• Проблема, яку компанія вирішує для ринку (що їм потрібно?)
• Купівельна поведінка (як часто, яка кількість товару?)
• Процес прийняття рішень (скільки часу для виконання, чи це групове 
рішення?)

Ви можете виділити такі елементи в цьому розділі:
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План маркетингу/продажів

Ваш план маркетингу та продажів має бути зосереджений на ключових 
характеристиках ваших цільових клієнтів, їх демографічній та купівельній 
поведінці, а також їх ставленні до вашого продукту. Чому клієнт буде купувати 
саме у вас, а не у конкурентів?

Поставте реалістичні цілі збуту, які визнають розмір вашої галузі, розмір 
цільового ринку, наскільки сильними можуть бути ваші конкуренти та вашу 
здатність виробляти продукт. Розуміння ваших клієнтів також допоможе вам 
визначити ваш відділ продажів і плани розподілу. Чи вимагає ваш продукт 
підходу до прямих продажів? Чи будуть клієнти комфортно замовляти онлайн? 
Чи потрібно клієнтам побачити товар перед покупкою? Скільки контактів їм 
знадобиться, перш ніж погодитися на покупку?

Коли ви знаєте свої цілі продажів, ви можете спланувати свою комунікаційну 
стратегію щодо кількості потенційних клієнтів, які вам потрібно охопити. 
Клієнти повинні знати про вашу компанію; і вони повинні хотіти ваш продукт, 
мати можливість його придбати та бути задоволеними своєю покупкою, щоб 
вони знову купували, а також поширювали ваше ім’я іншим. Ваша реклама має 
включати засоби масової інформації (наприклад, друковану рекламу, радіо, 
пряму розсилку, рекламні щити, події, рекламу), які найкраще охоплюють 
ваш цільовий ринок. І вам потрібно буде регулярно повідомляти про це, тому 
складіть свій план комунікацій у календар, проводячи регулярні комунікаційні 
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Ваш розділ «Управління та операції» має зосередитися на тому, як буде 
керуватися бізнес: управлінська команда та досвід і навички, які вони привносять 
у бізнес, а також те, як ви будете керувати компанією, хто відповідатиме за 
виконання повсякденної роботи, а також кроки та процеси, необхідні для 
виконання роботи вашого бізнесу. Навіть найкращі та найяскравіші підприємці 
не можуть зробити все. Визначте ключові сфери роботи, які забезпечать 
задоволення клієнтів і зростання компанії, і переконайтеся, що персонал розуміє 

• Маркетингові цілі та цілі збуту
• Поточний профіль клієнта (якщо є)
• Аналіз можливостей/вигод потенційних клієнтів (що вони шукають або 
їм потрібно?)
• Потенційні партнери (хто вони, чому обрані, якщо це необхідно)
• Ціноутворення: ціни, націнки та рівні рентабельності на різних рівнях 
продажів
• План продажів (методи та процеси, очікування продажів для продавців, 
канали збуту, націнки для посередників, обслуговування клієнтів і 
гарантії)
• Реклама: детальний план маркетингових комунікацій на 1 рік, включаючи 
план впровадження; Загальний план на 2-5 років, маркетинговий 
бюджет/витрати, припущення.

РОЗДІЛ 3 | УПРАВЛІННЯ ТА ОПЕРАЦІЇ

заходи протягом року.
Часто партнерство з компанією, яка надає додатковий продукт, може відкрити 

двері для широкої бази потенційних клієнтів. (Наприклад, поруч із заправкою 
може відкритися магазин Subway Shop.) Ціноутворення є важливою частиною 
вашого маркетингового комплексу. Оцініть обсяги продажів на різних рівнях 
цін. Досліджуйте очікування ваших цільових клієнтів щодо ціни на додаток до 
ваших витрат.

Ви можете виділити такі елементи в цьому розділі:
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свої обов’язки. Це варіюється від того, як потрібно відповідати по телефону 
щодо вашої політики повернення; від того, як ми охопимо більше клієнтів, до 
того, який рівень запасів є найбільш економічно ефективним?

Примітка. Задокументовані процеси (опис посад, план навчання, етапи 
діяльності тощо) допоможуть вам розвинути послідовність та якість виробництва, 
продажу, доставки та подальшого обслуговування клієнтів.

План кадрів

Хто у вашій управлінській команді? Враховуйте прогалини у ваших знаннях 
та досвіді, передбачте й сплануйте, як ви покриєте ці прогалини та керуватимете 
всіма важливими бізнес-функціями. Кого ви знаєте, що може допомогти вам 
на ранніх стадіях, і куди потрібно залучити спеціалізовану допомогу, таку як: 
Фінансовий менеджмент — бухгалтер; Юридична порада; Управління ризиками; 
Ділянка або об'єкти — ріелтор та/або організація місцевого економічного 
розвитку; Маркетинг і реклама — спеціалізовані консультанти (графічний дизайн, 
веб-розробка, маркетинг); Людські ресурси — кадрова служба/консультант; 
Технології та комп'ютерні системи — консультант з ІТ-послуг. Подумайте, скільки 
співробітників ви наймете і на яких ролях? Скільки грошей ви витратите? Які 
ваші цілі щодо кадрового забезпечення? Оцінити витрати та вигоди штатних, 
неповних та контрактних працівників. Як навчатимуть нових співробітників? 
Критичні сфери включають операції, продажі та фінанси, і кожна функція 
повинна бути визначена. Як будуть прийматися рішення? Де ваші найбільш 
сильні сторони? Які області навичок і членів команди потрібно додати?

Ви можете виділити такі елементи в цьому розділі:

• Управлінська команда
• Організаційна структура (схема)
• Цілі щодо персоналу (посадові обов'язки та основні робочі графіки – 
це може включати ролі сторонніх виконавців)
• Рада директорів, Консультативна рада (якщо необхідно)
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В описі визначте фінансові цілі та плани вашої компанії. Що вам потрібно 
і як ви це отримаєте? Почніть з оцінки щомісячних витрат, як постійних, так і 
змінних. Ця загальна сума вказує вам як мінімум, який дохід вам потрібно, а 
потім ви можете працювати в іншому напрямку і обчислювати, скільки продуктів 
вам потрібно продати або скільки годин обслуговування вам потрібно виконати, 
щоб принаймні вийти в нуль (доходи = витрати).

У цьому розділі повинні бути включені такі елементи:

РОЗДІЛ 4 | ФІНАНСИ

• Сторінка припущення – список ваших пояснень чисел у фінансовому 
прогнозі.
• Звіт про прибутки та збитки за 2-5 років – він покаже, чи планується 
зростання вашої компанії фінансово та відповідно до ваших цільових 
цілей.

План операцій

• Основи того, як буде оброблятися робота
• Використання субпідрядників для виконання робіт
• Контроль якості
• Потреби в об'єкті (майданчик і/або план поверху є корисними 
візуальними елементами)
• Виробничі потреби (обладнання, робочий процес)
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Полотно бізнес-моделі і аналіз витрат для 
стартапу
Бізнес-модель Сanvas — це інструмент стратегічного планування, який 

використовується менеджерами для ілюстрації та розвитку своєї бізнес-моделі. 
Шаблон бізнес-моделі Сanvas чітко визначає ключові елементи, з яких складається 
бізнес. Крім того, це спрощує бізнес-план у стиснутій формі. Таким чином, бізнес-
модель Сanvas діє як резюме для бізнес-плану.

Полотно бізнес-моделі— це візуальна основа для опису різних елементів того, як 
працює бізнес. Вона ілюструє, що робить бізнес, для кого і з ким; ресурси, які йому 
потрібні для цього, і як гроші надходять у бізнес і з нього. Її можна використовувати 
для розробки нових моделей або для аналізу поточних моделей. Полотно 
складається з дев'яти різних елементів. Цей вступ пояснить, що кожен з них може 
описати в контексті мистецтва та культури. Однією з переваг полотна бізнес-
моделі є те, що це не лінійний опис. Це дає змогу чітко прояснити наслідки змін в 
одній області, що полегшує роботу зі змінами поточних або потенційних моделей. 
Ви можете задати такі запитання, як «що станеться з витратами чи доходами, 
якщо ми представимо нових партнерів чи пропозицій?» Це дає змогу зважити 
наслідки та ризики. Це також може стимулювати нові ідеї. «Що, якщо...?» може бути 
найпотужнішим запитанням під час роботи з полотном..
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Дев'ять елементів полотна бізнес-моделі 

Ціннісна пропозиція

Сегменти клієнтів

Для багатьох культурних організацій 
реальною відправною точкою є Ціннісна 
пропозиція. Цей розділ полотна має 
відображати те, що ви надаєте людям, 
що вони цінують. Це також може бути те, 
що не відбулося б без вас, щоб сприяти 
цьому – наприклад, динамізм, який ви 
привносите в частину міста, або інновації 
у формі мистецтва. Імовірно, у вашій 
цінній пропозиції є кілька елементів, які 
пропонуються різним сегментам клієнтів. 
Продовження до створення бізнес-моделі 

зосереджено на цій області полотна. У ній стверджується, що хороші ціннісні 
пропозиції вирішують «болі» або проблеми конкретних клієнтів і пропонують 
їм «виграш» за рахунок задоволення потреби. На практиці це добре вписується 
в профіль потенційних клієнтів. Ціннісна пропозиція має відношення до того, 
що мистецькі організації традиційно можуть описувати під місією, баченням і 
пропозицією. Ключова відмінність полягає в тому, що це розглядається з точки 
зору людей, які користуються, а не з вашої власної точки зору. Якщо вам важко 
визначити свою ціннісну пропозицію, запитайте себе: «Яка різниця що ми 
робимо і для кого?»

Остання частина цього запитання 
переносить вас до ваших «Сегментів 
клієнтів». Слово замовник, безсумнівно, 
може відчувати дискомфорт у сфері 
мистецтва та культури. Це може 
допомогти сприймати це як термін для 
людей, які отримують щось із того, що 
ви робите, і дають вам щось натомість. 
Це може включати відвідувачів галереї 
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або учасників освітньої програми. Це також можуть бути спонсори, які мають 
особливий інтерес до цих людей через свої власні місії та пріоритети. Іноді 
сегменти клієнтів можуть бути взаємно залежними. Наприклад, фінансувальники 
роботи з молоддю будуть залучатися лише в тому випадку, якщо у вашій 
аудиторії є молоді люди, і молоді люди можуть відвідувати лише через те, що 
діяльність субсидується. Ви помітите, що ми іноді розміщуємо спонсорів грантів, 
таких як Arts Council England, у розділ «Сегменти клієнтів», а також вказуємо їх як 
ключових партнерів. Це для того, щоб підкреслити, що грантове фінансування 
є обміном. Вони дають вам гроші плюс громадську підтримку чи схвалення, 
а часто й іншу допомогу в пропаганді та розвитку, а ви даєте їм те, що вони 
цінують, наприклад, художні інновації. Знання того, чого вони хочуть від вас і 
що ви хочете дати, може бути важливим для довгострокових відносин з такими 
клієнтами.

Ключові партнери

У розділі «Ключові партнери» 
перелічено тих людей або організації, 
з якими вам потрібно працювати, 
щоб здійснювати свою діяльність і 
охоплювати своїх клієнтів. Це можуть 
бути люди, з якими ви працюєте у 
офіційних або неформальних альянсах, 
співпраці, партнерствах або спільних 
підприємствах. Це також можуть бути 
люди, яких ви можете віднести до 
категорії постачальників. Іноді ключові 
партнери можуть надати речі, яких у 
вас немає у ваших ключових ресурсах, 
наприклад приміщення для семінарів. 
Іноді вони можуть виконувати 
ключові дії, які ви не робите самі, наприклад розповсюджувати опубліковані 
вами книги. Корисно подумати про те, яку роль відіграють ключові партнери в 
основах вашого бізнесу, а також про те, яку «додану вартість» часто приносять 
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Відносини з клієнтами

Ключові види діяльності

Цей аспект описує тип відносин, 
яких клієнти хочуть або очікують з 
вами, і тип відносин, які ви хочете 
встановити з ними. Це часто стосується 
ваших цінностей організації, а також 
того, як ви бачите свою організацію 
на практиці. Якщо, наприклад, ваші 
цінності включають співпрацю та 
рівність, можливо, вам захочеться 

налагодити стосунки, засновані на спільній творчості, прислуханні та внеску 
спільноти. Якщо для вашої моделі потрібен високоякісний персонал і цифрова 
платформа, ви можете заохочувати стосунки«самообслуговування» з клієнтами. 
Одним з ключових питань для культурних організацій є те, наскільки різні 
сегменти клієнтів можуть впливати на те, що ви робите і як ви це робите. Немає 
правильної чи неправильної відповіді, але відповідь може відрізнятися від 
організації до організації.

У певному сенсі це одна з найбільш 
очевидних частин полотна. Що вам 
потрібно зробити, щоб надати свою 
Ціннісну пропозицію, розвинути потрібні 
Відносини з клієнтами та залучити Потоки 
доходу? Якщо ви оцінюєте поточну бізнес-
модель, а Ключова діяльність особливо не 

пов’язана з цими областями, вам може знадобитися коригування моделі. Що 
для вас дає ця діяльність? Якщо це не приносить цінності, клієнтів чи прибутку, 
то чому ви це робите? Що це приносить вам, чого вам не вистачає у вашій 
ціннісній пропозиції? Чи могли б ви припинити це робити або зробити це по-
іншому, щоб принести цінність або прибуток?`

партнери. Уточніть, де можна структурувати їх у вашій бізнес-моделі і де це може 
спричинити ризики.
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Ключові ресурси

Канали

Структура витрат

У цьому розділі описано, що вам потрібно 
мати та підтримувати, щоб надати Ціннісні 
пропозиції, Відносини з клієнтами та Потоки 
доходу. Вони можуть включати матеріальні 
ресурси, такі як фінансові резерви, будівлі, 
обладнання та людей, а також нематеріальні 
активи, такі як бренд, довіра, дані та 
інтелектуальна власність. Якщо вам потрібні 
ресурси в ідеальному світі, але ви не можете 
отримати їх негайно, чи можуть ваші Ключові 
партнери надати їх? Вам дійсно потрібні всі речі, які ви тут перерахували, чи можуть 
інші надати їх??

У цьому розділі вам слід подумати й 
узагальнити шляхи досягнення ваших 
Сегментів клієнтів. З вуст в уста, реклама та 
соціальні мережі – це звичайні канали. Можуть 
бути й інші важливі для вас шляхи, наприклад, 
спільнота чи бізнес-мережі. Як ви будете 
підтримувати контакт із клієнтами, якщо 
постійні відносини важливі, як, наприклад, зі 
спонсорами? Варто зрозуміти, як ви підходите 
до цього, щоб побачити наслідки для Ключових 
ресурсів і витрат на персонал..

Незважаючи на те, що полотно бізнес-моделі чудово проілюструє, що бізнес 
– це не тільки гроші, важливо знати, скільки буде коштувати виконання ваших 
Ключових видів діяльності і розвиток ваших ресурсів, партнерських відносин і 
відносин із клієнтами. За що вам потрібно заплатити і скільки коштуватиме надання 
вашої Ціннісної пропозиції за допомогою Ключових ресурсів і Видів діяльності? 
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Потоки доходів

Ви також можете оцінити важливість 
кожного елемента витрат, побачивши, як 
він приносить дохід. Які види діяльності 
ви робите, що приносять різні джерела 
доходу? Варто звернути увагу на дохід 

від окремих клієнтів, якщо вони становлять значну частку загального доходу, 
наприклад, фінансування ради мистецтв або місцевої влади. Вам потрібно буде 
звернути особливу увагу на те, що вам потрібно зробити, щоб зберегти цей дохід, 
і оцінити, наскільки він безпечний у майбутньому..

Це корисна перевірка під час переходу від полотна бізнес-моделі до Бізнес-плану, 
щоб бути впевненим, що ви знаєте, скільки коштує кожна річ, зазначена на полотні, 

та що це приносить. Корисно групувати 
типи витрат, щоб ви могли побачити 
пропорції, витрачені на персонал, 
програму, збір коштів та інші загальні 
сфери. Можуть бути випадки, коли вам 
потрібно бути бережливим у Структурі 

витрат, а також інші, коли фактичне збільшення витрат, щоб зосередитися на 
створенні вартості, є більш доречним.

Можливо, варто час від часу оцінювати ваше полотно бізнес-моделі, щоб 
побачити, як вона розвивається. Іноді Сегменти клієнтів або Ключові види 
діяльності змінюються протягом певного періоду часу, майже без свідомого 
стратегічного рішення. Це може бути наслідком змін на ринку чи кадрового 
забезпечення. Можуть бути можливості використовувати це більше або реагувати 
більш свідомо, якщо ви відчуваєте менш позитивні наслідки. Іноді, якщо відступити, 
щоб поглянути на свою модель, можна виділити те, чого ви не помічали – будь 
то загроза чи можливість, сила чи слабкість. Це дозволить вам краще реагувати. 
Це може допомогти вам краще зрозуміти та донести свою цінність до тих, хто 
потребує того, що ви пропонуєте або можете допомогти. Полотно бізнес-модель 
— це не стільки рецепт успіху, скільки портрет вашої організації. Розмірковування 
над тим, як ви можете взяти під контроль цю картину, допоможе вам продовжувати 
розробляти те, що ви робите і як ви це робите.

Висновок
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КЛЮЧОВІ 
ПАРТНЕРИ

КЛЮЧОВІ 
РЕСУРСИ

ЦІННІСНА
 ПРОПОЗИЦІЯ

КЛЮЧОВІ ВИДИ 
ДІЯЛЬНОСТІ

СТРУКТУРА ВИТРАТ

ПОЛОТНО БІЗНЕС-МОДЕЛІ 



101

ВІД ІДЕЇ ДО БІЗНЕСУ

ВІДНОСИНИ З КЛІЄНТАМИ СЕГМЕНТИ КЛІЄНТІВ

ПОТОКИ ДОХОДІВ

КАНАЛИ

СТВОРЕНА ДЛЯ:      РОЗРОБЛЕНА:               ДАТА:
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Поради від успішних підприємців

«Якщо ви можете змінити життя людей, у вас є бізнес». 

Засновник Virgin Group Річард Бренсон має під своїм крилом 

понад 400 компаній. Він володіє одним з найрізноманітніших 

бізнес-портфоліо у світі з бізнесом, починаючи від авіакомпаній і закінчуючи 

магазинами звукозаписів до деяких амбітних бізнес-проектів, таких як Space 

Travel. За його словами, «Можливості для бізнесу – як автобуси; завжди приходить 

інший». Він хоче, щоб молоді підприємці підтримували свої бізнес-портфоліо 

якомога різноманітнішими і завжди шукали можливості для великого бізнесу.

Інший підприємець, який володіє широким спектром компаній 

на його ім'я, - Марк Кьюбан. Окрім того, що він є інвестором 

реаліті-шоу ABC Shark Tank, він також є власником команди 

NBA Dallas Mavericks, Landmark Theatre та Magnolia Pictures. В 

інтерв’ю CreativeLive він порадив підприємцям-початківцям: «Вибирайте те, що 

вам і подобається, і в що ви добре вмієте».

«Потрібно 20 років, щоб створити репутацію, і п’ять хвилин, 

щоб її зруйнувати. Якщо ви подумаєте про це, ви зробите все 

по-іншому».

Річард Бренсон, засновник Virgin Group 

Марк Кьюбан, інвестор Shark Tank ABC

Уоррен Баффетт, генеральний директор Berkshire 
Hathaway



103

ВІД ІДЕЇ ДО БІЗНЕСУ

Більшість підприємців здригаються від перспективи боротися 

з нещасними клієнтами, але Білл Гейтс вважає їх цінністю. За 

словами Білла Гейтса, «Найбільш незадоволені клієнти – це 

ваше найкраще джерело навчання». Якщо ви хочете, щоб ваш стартап процвітав, 

зверніть увагу на те, що говорять ваші незадоволені клієнти. Вони є вашою 

найкращою надією на правду дізнатися про недоліки ваших продуктів і послуг, 

щоб ви могли легко їх виправити в майбутньому.

«Ключовий аспект для підприємців сьогодні – це або 

визначити надзвичайні можливості, або діяти дуже швидко і 

побудувати якомога більше можливих бар’єрів для входу, які 

вони можуть собі уявити».

Білл Гейтс, співзасновник Microsoft

Бен Зільберманн, генеральний директор Pinterest

Аріанна Хаффінгтон є співзасновницею відомої платформи 

новин і публікацій в Інтернеті Huffington Post, а також автором 

бестселера «Революція сну». Нещодавно вона пішла з посади 

головного редактора Huffington Post, щоб продовжити стартап 

своєї мрії Thrive Global. Її мета — проводити семінари та тренінги для того, щоб 

цей світ звільнився від стресу. Вона каже молодим підприємцям: «Ви повинні 

по-справжньому вірити у свій продукт, щоб боротися з недоброзичливцями і 

вистояти».

Аріанна Хаффінгтон, співзасновниця Huffington post
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«Будьте божевільними і не шукайте зайвих порад щодо того, 

що ви хочете зробити».

Майкл Делл, голова та генеральний директор Dell 
Technology

Джек Ма, засновник Alibaba Group, має набір компаній, що 

спеціалізуються на електронній комерції, грошових переказах 

в Інтернеті та доменах онлайн-покупок. Його життя було 

сповнене академічних і кар'єрних невдач. Він погано вчився 

з математики в школі і 10 разів був відхилений Гарвардом. На цьому історія не 

закінчилася; Багато організацій відкинули його на співбесідах, але навіть цього 

було недостатньо, щоб зруйнувати його непохитну рішучість. Його ставлення 

«ніколи не скажи вмирати» допомогло йому подолати всі негаразди та піднятися 

по драбині успіху, яка перевела його від лахміття до багатства. Його порада 

початківцям стартапам: «Ніколи не здавайтесь! Сьогодні – це  важке завтра, буде 

гірше, але післязавтра буде сонечко».

Хоча Джефф Безос відомий як генеральний директор 

Amazon, у нього також є багато інших бізнесів, починаючи від 

аерокосмічної діяльності і закінчуючи газетою. Джефф Безос 

замінив Білла Гейтса і став найбагатшою людиною у світі. Секрет його успіху — це 

його здатність тримати своїх клієнтів понад усе. Його слова також відображають 

його підхід: «Найголовніше – це одержимо зосередитися на клієнтах. Наша 

мета — стати найбільш орієнтованою на клієнта компанією у світі». Якщо молоді 

підприємці зосередяться на його порадах, успіх постукає і в їхні двері.

Джек Ма, засновник Alibaba Group

Джефф Безос, генеральний директор Amazon
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Найбільший новатор і геній нашого покоління має дуже 

слушні поради для молодих підприємців. Стів Джобс завжди 

приділяв увагу деталям і завжди ставить якість над кількістю. 

Він хоче, щоб молоді підприємці наслідували його приклад для досягнення 

успіху. Його слова блискуче підсумовують це, коли він сказав: «Якість набагато 

краща за кількість. Один великий успіх набагато краще, ніж два дублі». Крім 

того, ви також можете отримати багато уроків підприємництва від Стіва Джобса, 

які можуть допомогти вам підняти ваш стартап на новий рівень.

«Я завжди робила те, до чого не була готова. Я думаю, що так 

ми ростем. Коли є момент «Вау, я не дуже впевнена, що зможу 

це зробити», і ви переживаєте ці моменти, саме тоді у вас є 

прорив».

Стів Джобс, співзасновник Apple Inc.

Марісса Енн Майєр, бізнес-леді та інвестор, і 
співзасновниця Lumi Labs.
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Способи знайти інвесторів або отримати фінансування для свого стартапу.

Способи знайти 
інвесторів або отримати 
фінансування для свого 
стартапу
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Деякі підприємства потребують лише кишенькових грошей, щоб почати; іншим 
потрібні сотні тисяч доларів або більше. Яка б сума не знадобилася, пам’ятайте, 
що збирання грошей – це складний процес. Перешкоди та проблеми, притаманні 
одержанню грошей, особливо від кредитної установи, покликані відфільтрувати 
тих, хто не придатний для виживання. 

Інакше кажучи, якщо підприємцю не вдається зібрати достатньо грошей, 
щоб реалізувати свої ідеї, то він чи вона продемонстрували відсутність того, що 
потрібно для ведення бізнесу. Нічого нового в цьому немає. «Розпочати бізнес 
легко, — каже власник і оператор Procontra P/L, компанії з обслуговування 
будівель у Сіднеї, Австралія, — вести його та фінансувати це важко». Ласкаво 
просимо у світ комерційних підприємств, де після того, як 50 дверей зачинилися 
перед носом, до наступної необхідно підходити з повагою, оптимізмом і 
посмішкою.

Однією з найпоширеніших причин невдач бізнесу є «врізання фінансової 
стіни» перед відкриттям або незабаром після цього в результаті одного або 
кількох факторів, таких як:

Вам потрібна добре досліджена оцінка того, скільки буде коштувати розпочати 
бізнес, який ви плануєте, щоб ви могли зіставити його з реальністю ваших 
доступних ресурсів та/або вашої здатності отримати звичайне фінансування. Це 
може призвести до вдосконалення вашої ідеї, щоб зробити можливий стартап, 

«Фінанси — це мистецтво передавати валюту з рук в руки, поки вона 
нарешті не зникне».
-Роберт В. Сарноф

▸ недостатня оцінка справжньої вартості початку того, що ви задумали; 
дізнатися, що вам потрібно витратити більше, ніж потрібно, щоб відкрити 
або продовжувати;
▸ нереалістичні очікування щодо ресурсів, які ви можете використати; 
відсутність грантів, а стартові позики важко отримати;
▸ Помилкове уявлення про те, як швидко ви почнете заробляти гроші, 
тобто вам можуть знадобитися джерела готівки, щоб утримувати бізнес 
на плаву, поки він не почне давати гроші.
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виходячи з вашого особистого фінансового становища. 
Деякі підприємці кажуть, що трюк знайти капітал полягає в тому, щоб отримати 

його з правильних джерел і в правильній послідовності, коли бізнес росте 
і розвивається. Це означає, що під час пошуку фінансування слід вивчати всі 
доступні шляхи. Вчіться на кожному підході. Наприклад, якщо кредитний офіцер 
місцевого банку відхиляє ваш запит, ввічливо запитайте, чому і використовуйте 
те, що сказано, щоб покращити наступну заяву. Досить часто найважливішим 
є не те, що говорять кредитору, а те, що він хоче почути. Крім того, шукаючи 
кредиторів, намагайтеся знайти тих, які спеціалізуються на конкретній галузі чи 
сфері, в якій розташований запропонований бізнес. Інвестори зазвичай більш 
сприйнятливі до галузей і підприємств, які вони розуміють.

Нижче наведено найпоширеніші приклади того, де можна отримати гроші. 
Розпитайте та дослідіть, щоб визначити, як кожен варіант у вашому регіоні чи 
країні можна максимізувати:

Перемога над банком є однією з найвищих перешкод, з якими стикається 
стартап-бізнес. Банки необхідні операторам малого бізнесу з двох причин:

1. вони є безпечним місцем для зберігання грошей,
2. вони можуть бути джерелом фінансування та інших послуг.

Банки
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Деякі компанії позичають гроші підприємцям в надії налагодити з ними 
робочі відносини. Це називається корпоративним венчурингом. Зайве 
говорити, що навички або продукт підприємця повинні бути корисними 
для компанії, яку запитують, і підкріплюватися надійним бізнес-планом. 
Компанія, якій подається ідея, також може шукати певний тип угоди про частку 
(власність). Просто переконайтеся, що ідея або продукт, який просувається, 
спочатку захищені патентом або авторським правом.

Зауважте також, що:

На жаль, більшість банків люблять позичати гроші людям і підприємствам, 
яким вони не потрібні. Це тому, що кожен банк хоче гарантувати, що йому 
повернуть гроші..

Корпоративний венчуринг

• Банки за своєю природою обережні. Тому запити про гроші мають бути
підкріплені твердими фактами та цифрами.
• Банки шукають забезпечення у вигляді підтверджених грошових
надходжень або застави. Якщо у вас немає ні того, ні іншого, ви, ймовірно,
не отримаєте кредит.
• Якщо банк не співпрацює або не зацікавлений у ваших потребах,
перейдіть до іншого.
• Банки існують не для того, щоб підтримувати бізнес на плаву.
• Люди керують банками. Якщо ви познайомитеся з цими людьми, ваші
шанси на успіх можуть збільшитися.
• Банки ненавидять сюрпризи. Тому, якщо вам вдалося отримати позику,
але ви не можете вчасно здійснити платіж, слід заздалегідь повідомити
про це банк.
• Банки роблять помилки. Дослідження, проведене у Великобританії,
виявило, що до 20% виписок, які надсилають банки, є неточними. Тому
доцільно регулярно перевіряти банківські виписки.
• Завжди звертайтеся до банку чи банкіра, зробивши трохи домашнього
завдання. Це показує, що ви на висоті, що демонструє чесність і
професіоналізм.
• Більшість банків часто відкриті до переговорів щодо процентних
ставок. Не бійтеся торгуватися.
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Практика отримання коштів шляхом публічного прохання дрібних 
пожертв практикується століттями. Вартість статуї Свободи, наприклад, була 
профінансована за рахунок газетної кампанії.

Оплата майбутніх військових кампаній шляхом продажу військових облігацій 
і письменників, які збирають готівку від майбутніх покупців для фінансування 
книги, яка ще не буде надрукована – лише два додаткові приклади. Нині в 
Інтернеті існує більше двох десятків краудфандингових сайтів. До них належать 
gofundme, kick-starter, indiegogo, crowdrise, patreon, crowdfunder тощо. Схеми 
краудфандингу зазвичай передбачають або попередній продаж продукту (що 
схоже на угоду про «виробничий контракт»), або продаж якогось акціонерного 
капіталу в бізнесі, який виробляє продукт. У будь-якому випадку, привернути 
увагу окремих осіб і груп без налагодженої мережі та/або вмілого залучення 
ЗМІ може бути надзвичайно важко. Незвичайні зв’язки з громадськістю або 
маркетингова кампанія (і/або неймовірно вдалий час) здаються важливими для 
успіху краудфандингу. Не спокушайтеся історіями, які роблять краудфандинг 
легким. Без попереднього створення потужної бізнес-мережі, краудфандинг 
може бути таким же непостійним і далеким, як і виграш у лотерею. Існують 
дві основні форми краудфандингу: на основі винагород і основі акціонерного 
капіталу.

Краудфандинг
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Краудфандинг на основі винагород 
— це дешевий спосіб для компаній 
перевірити попит і розвивати свої 
продукти. Щоб не пожертвувати 
власним капіталом і контролем 
над компанією, підприємці часто 
попередньо продають свій продукт 
або пропонують інші винагороди, 
щоб спонукати людей фінансувати 
їх компанії та розробку продуктів. 
Цей процес часто набуває форми 
краудфандингу на основі винагород, 
коли цей обмін винагородами та 
фінансуванням створює «натовп» 
фінансування. Прекрасним 
прикладом краудфандингової 
платформи на основі винагород є 
Kickstarter, де компанії проводять 
кампанії фінансування «все або 
нічого» з цільовою сумою та кінцевим 
терміном. Фізичні особи можуть 
внести незначні суми капіталу 
(зазвичай мінімум 1 долар США) для 
підтримки кампанії. З точки зору 
інвестора, така платформа не дає 
можливості отримати віддачу від 
інвестицій і заробити реальні гроші.

Дороге обладнання (тобто: машини, вітрини, інструменти тощо) іноді можна 
придбати за допомогою розширеної позики з низькими відсотками від компанії, 
яка виробляє або продає обладнання. Натомість підприємця можуть попросити 
продати або рекламувати продукцію компанії в його або її бізнесі (зазвичай за 
допомогою професійних вивісок і вітрин). Для отримання додаткової інформації 
зверніться до постачальників і виробників.

Краудфандинг на основі акцій — це 

зовсім інша річ, і тут можна заробити 

реальні гроші для інвесторів, а мінімум 

інвестицій, як правило, вищий (але 

все ще набагато нижчий, ніж у вашому 

типовому венчурному капіталі). Інвестори 

фінансують стартапи та проекти в 

обмін на власний капітал, а не на 

одноразову винагороду. Індивідуальні 

інвестори обіцяють різні суми грошей, 

щоб спільно досягти цільової мети для 

фінансування компанії в обмін на акції, 

які, ми сподіваємося, будуть перетворені 

в публічні акції в разі Первинної публічної 

пропозиції. Краудфандинг зазвичай 

вписується раніше, ніж фінансування 

венчурного капіталу в житті компанії. Як 

і у випадку венчурного капіталу, ризик є 

значним, але є потенціал для величезного 

прибутку. У той же час, оскільки інвестиція 

складається з безлічі винахідників, 

натовп розподіляє ризик між своїми 

численними складовими, а не концентрує 

його в руках меншої кількості великих 

інвесторів. Сьогодні існує ряд провідних 

краудфандингових платформ, які 

зосереджені на різних ринках і секторах.

Кредити на обладнання

Краудфандинг на основі 
винагород

Краудфандинг на основі 
акціонерного капіталу
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Підприємці, які можуть довести (або продемонструвати), що вони заслуговують 
на довіру та надійність - і склали життєздатний бізнес-план - можуть знайти 
членів сім'ї або друзів, які готові розщедритися на гроші, необхідні для відкриття 
бізнесу. Однак зауважте, що ці люди не повинні отримувати адміністративні 
звання в обмін на їхню допомогу (що може створити проблеми в майбутньому). 
Також зазвичай не варто просити друзів і сім’ю вкласти свої заощадження в 
бізнес (вони можуть не отримати їх назад). Оскільки просити грошей у друзів 
та рідних є найбільш особистим із шляхів, щоб йти по цьому шляху, це потрібно 
ретельно та продумано планувати.

Місцеві, державні та федеральні 
органи влади іноді пропонують 
фінансові ресурси для малого бізнесу, 
якщо і коли виконуються певні вимоги. 
Приклади включають підприємства, 
де працюють люди з обмеженими 
можливостями (або меншини), 
підприємства, розташовані в районах, 
які потребують економічної допомоги, 
підприємства, призначені для допомоги 
довкіллю, або підприємства, призначені 
для зменшення місцевих проблем

Гранти надають гроші, які не потрібно повертати. Типовими джерелами 
грантів є університети, професійні організації, уряди, торгові асоціації та навіть 
Європейський Союз. Безробітні, пенсіонери, молоді підприємці, митці та інші 
групи, що не є основними, зазвичай мають найбільше право на отримання гранту, 
якщо вони відповідають вимогам, як компетентні люди, які намагаються відкрити 
бізнес у слаборозвиненому регіоні. Здебільшого гранти не передбачають 
великих сум – лише кілька сотень або кілька тисяч доларів, щонайбільше – але 
для молодого бізнесу невелика сума готівки може значно зменшити витрати. 
Окрім початкового фінансування, гранти також можна отримати на навчання 
працівників, витрати на маркетинг та страхування. Не соромтеся звернутися за 

Сім'я та друзі

Державна допомога

Гранти
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Позики оголошуються «пільговими», 
якщо вони не потребують забезпечення 
чи застави, їх термін погашення тривалий 
та його можна продовжити. З огляду на це, 
кожну позичену копійку потрібно повернути 
з відсотками, як і звичайну позику. Центри 
розвитку малого бізнесу, органи місцевого 
самоврядування, бізнес-орієнтовані банки, 
корпорації, бізнес-трасти та інші сприятливі 
для бізнесу асоціації — найкращі місця для 
пошуку пільгових кредитів.

Angel Investing Networks служать для зв’язку інвесторів із стартапами, 
характером яких нагадують соціальні медіа, вони насправді не служать 
фінансовими посередниками між інвесторами та стартапами. Ці підприємства, 
як правило, дуже ранні, часто на початковій стадії. Певним чином формат 
інвестицій повністю відрізняється від формату, який пропонують венчурні 
компанії (венчурний капітал) та приватні інвестиційні компанії. Angel Investing 
Networks дозволяє потенційним інвесторам переглядати довгі списки та профілі 
компаній-початківців, а не купувати частину попередньо організованого 
фонду. Найвідомішим прикладом може бути AngelList, одна з найбільших 
онлайн-баз даних стартапів і синдикативних мереж. На додачу до відчуття 
соціальних мереж, ці платформи дозволяють інвесторам будувати мережі з 
іншими інвесторами для спільного фінансування стартапів. Існує також кілька 
різних типів Angel Investing Networks. Інкубатори, можна сказати, діють як 
інвестиційні мережі-ангели. Інкубатори пропонують стартапам робоче місце та 
матеріали в обмін на частку компанії. Таким чином інкубатори діють як форум 
для зв’язку стартапів з ангелами та фінансуванням. Y-Combinator, інкубатор із 
Силіконової долини, заснований у 2005 році, брав участь у розвитку відомих 
компаній, таких як Dropbox та Airbnb.

Пільгові кредити

Angel Investing Networks (інвестиційні мережі-ангели)

допомогою у вигляді гранту. Просто будьте готові заповнити безліч форм до та 
після отримання грошей.
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Вам не потрібно вражати ангелів. Будьте чесним. Покажіть факти. 
Знайте свої цифри. Уникайте марнославних показників. Будьте 
чесними. Будьте скромними. Ніколи не плутайте потребу мати 
впевненість із зарозумілістю.

Венчурний капіталіст - це особа або 
група, яка фінансує бізнес. Натомість 
він або вона (як співвласник) очікує 
брати участь в успіху бізнесу, в який 
були зроблені його інвестиції, при цьому 
очікуючи щорічних темпів зростання 
до 40% або вище. Оскільки більшість 
венчурних капіталістів самі по собі є 

успішними бізнесменами, вони часто вміють визначати, чи є комерційна ідея 
хорошою. Зауважте, що багато венчурних капіталістів насправді не зацікавлені 
в наданні капіталу для малого бізнесу. Замість цього вони шукають перспективні 
корпоративні ідеї, які мають великі очікування прибутку і дуже швидко окуплять 
свої інвестиції. Крім того, оскільки більшість венчурних капіталістів займаються 
цим лише заради грошей (хто ні?), вони можуть продати свої акції невідомим 
покупцям через кілька років.

Хоча є схожість із венчурним капіталом, приватний капітал також має деякі 
відмінні характеристики, зокрема, щодо мислення та інвестиційного підходу. 
Замість того, щоб використовувати підхід «нарощування», приватні інвестиційні 
компанії прагнуть будувати «зверху вниз», реструктуризуючи те, що компанія 
вже має. Венчурні компанії зазвичай починають з ентузіастів-інвесторів, тоді як 
приватні інвестиційні компанії часто починають з недостатньо оптимізованої 
компанії.

Зараз ми збираємося представити якусь платформу краудфандингу та бізнес-
ангела.

Венчурні капіталісти

Приватний капітал

Платформа



115

ВІД ІДЕЇ ДО БІЗНЕСУ

Місія платформи (версія для Великобританії для Евросоюху) – «З’єднати 
британських підприємців та інвесторів-ангелів», про себе вони кажуть «Там, де 
зустрічаються великі компанії та великі люди. Ми об’єднуємо бізнеси, які шукають 
інвестиції, та інвесторів з капіталом, контактами та знаннями, щоб допомогти їм 
досягти успіху».

Платформа має понад 131 000 інвестиційних можливостей і понад 231 000 
зареєстрованих інвесторів-ангелів. Веб-сайт дійсно зручний для користувачів, 
щоб завантажити новий проект для фінансування, необхідно виконати шаблон 
презентації.

Indiegogo – це краудфандингова 
платформа, їхній девіз – «Отримай 
технологію, яка змушує людей 
говорити», вони кажуть, що «з живими 
краудфандинговими кампаніями та 
доставкою інноваційних продуктів зараз 

Інвестиції-ангели

Indiegogo

немає кращого місця для початку полювання на круті та розумні інновації, які 
дивують та захоплюють. Indiegogo – це місце, де щось нове запускається ». 
Краудфандингові кампанії Indiegogo – це те, де з’являються нові та інноваційні 
продукти, іноді задовго до того, як вони з’являться в масовій мережі.

З тисячами кампаній, які запускаються щотижня, є чудові технології, 
дизайн та багато іншого на кожному кроці — часто з обмеженими пільгами та 
цінами для перших спонсорів.

Kickstarter
Kickstarter — американська суспільно корпорація, що базується в Брукліні, 

штат Нью-Йорк, яка підтримує глобальну краудфандингову платформу, 
орієнтовану на творчість.

Заявлена місія компанії — «допомогти втілити в життя творчі проекти». 
Станом на грудень 2019 року Kickstarter отримав понад 4,6 мільярда доларів 
США від 17,2 мільйонів спонсорів для фінансування 445 000 проектів, таких 
як фільми, музика, сценічні шоу, комікси, журналістика, відеоігри, технології, 
видавнича справа та проекти, пов’язані з харчуванням.
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Як представити нашу 
бізнес-ідею інвесторам

Багато нових підприємців мають чудові ідеї, які захоплять світ штурмом. Але 
99% з них не отримують належного фінансування бізнесу в довгостроковій 
перспективі. Це призведе до того, що всі ці ідеї ніколи не переростуть в успішні 
проекти. Це тому, що існує величезна прірва між створенням чудової бізнес-ідеї 
та її повною реалізацією. Цю прогалину можна заповнити шляхом залучення 
відповідних коштів.

Будь-який, хто просить вас попрацювати над бізнес-планом, поки ви все ще 
шукаєте ефективну бізнес-модель, - не інвестор, який вам потрібен. У кого ви 
збираєте гроші – це ключове питання – не кожен долар однаковий? Хороші гроші 
приходять, коли ви можете змінити баланс сил. Збір коштів – це як суміш між 
грою в покер і покупкою будинку. Вам потрібно йти ва-банк зі своїми власними 
картами. Але ви не можете тримати покерного обличчя перед господарем, тому 
що це можуть бути довгострокові стосунки, і вони повинні ґрунтуватися на 
чесності. Ви повинні питати про інвесторів саме для того, щоб дізнатися чому 
вони потрібні вам, як підприємцю. Щоб відповісти на це питання, вам потрібно 
знати, хто такі інвестори і чому вони дають вам гроші. Якщо ви не розумієте 
обидві сторони стола, то у вас набагато менше влади, ніж ви могли б мати.

Ви не єдиний, хто спілкується з інвесторами. Ви повинні розуміти, що ви не 
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єдина людина, яка пропонує щось інвестору. Хороші підприємці живуть у своїй 
компанії 24/7. І багато хто забуває, що їхня компанія – лише одна з багатьох. Ви 
перебуваєте в невидимій конкуренції, хоча у вас багато хороших проектів. Тому 
не може бути такої фрази: «У мене є хороший проект, будь ласка, інвестуйте». 
Має бути: «Ось чому мій проект кращий за всі інші, в які ви можете інвестувати».

Інвестори теж не всемогутні. Існують різні причини, чому інвестор відмовляється 
від проекту. Можливо, останнім часом вони вже вклали багато грошей у різні 
проекти, і їм потрібно обмежити свої нові інвестиції, поки вони не зберуть новий 
фонд. Можливо, вони шукають певний тип проекту або певного типу засновника. 
Гра ведеться, і мати якомога більше інформації про кожного гравця допоможе 
вам стати краще.

Ваш виступ— це головне, що може або підняти ваш бізнес, або завалити його. 
Це все має значення! Ось кілька чудових порад, щоб ефективно представити 
ваш бізнес.

«Якщо ви можете змінити життя людей, у вас є бізнес».
- Річард Бренсон

Успішний збір коштів є хорошим кроком. Звичайно, це нічого не означає 
про ваше майбутнє, це, звичайно, лише початок, а не досягнення, але все 
ж це соціальний доказ, він підвищує моральний дух – насолоджуйтесь 
цим.

СВЯТКУЙТЕ!
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Розповідь – найкращий 
спосіб залучити аудиторію. Це 
науково перевірений спосіб 
привернути увагу слухача і 
змусити його запам’ятати те, 
що ви говорите. Крім того, 
за допомогою розповіді ви 
можете зробити свій виступ 
незабутнім. Ті складні для 
розуміння оцінки, електронні 
таблиці та цифри більше не приваблюють інвесторів. Коли ви представляєте 
свою аудиторію через свою історію, інвестори отримують всю необхідну 
інформацію. Інформацію, яку ви можете запропонувати їм про свій стартап 
зі своєю історією, жоден аркуш не може передати того ж. Усіх приваблює 
виступ, який має залучену історію; навіть найбільш орієнтованих на дані 
інвесторів. Отже, розкажіть свою історію правильно, залучіть увагу аудиторії, і 
фінансування почнеться.

Перш ніж поділитися своєю ідеєю з інвестором, рекомендується знати про 
інтереси ваших інвесторів. Як підприємцю, який потребує фінансування: яка 
користь від презентації інвесторам, які не бажають інвестувати у ваш продукт?

Різні інвестори можуть фінансувати ваш бізнес лише тоді, коли він 
знаходиться на певному рівні. На думку експертів, добре почати презентувати 
свої ідеї ангелам-інвесторам. Ваша бізнес-аудиторія відіграє важливу роль, 
коли йдеться про те, як інвестор міг би допомогти вам фінансово. Визначивши 
свою аудиторію, можна створити привабливий дизайн презентації. Визначте 
всі цілі та завдання вашого бізнесу, а також вкажіть період.

Перетворіть свою презентацію в історію

Виберіть правильну аудиторію

«Зробіть свій виступ особистим та створіть історію, яка залучить 
вашу аудиторію до вашої команди».
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Виступ є важливим аспектом 
презентації інвесторів, і більшість 
підприємців помиляються під час 
представлення своїх презентацій. Багато 
підприємців вважають, що використання 
іншої мови може принести їм користь, 
але це поширена помилка. Основна 
мета виступу – показати бізнес-цілі та 
перевірити, як фінансування допоможе 
його розширити. Крім того, допомагає 
простота розуміння. Тому під час 
підготовки виступу рекомендується 
використовувати просту мову. Це повинно 
бути так, щоб це зрозуміла навіть дитина. 
Продумайте свій виступ так, щоб віг не 
був занадто довгим і не залишав нічого 
недоказаного. Зробіть його лаконічним, 
простим і доречним.

Знайдіть час, щоб зібрати все докупи. Ви можете використовувати 
безкоштовний шаблон презентацій, який допоможе вам розпочати роботу, а 
також є багато інших інструментів, які допоможуть вам створити професійну 
презентацію.

Мати просту, але глибоку презентацію

Створіть презентацію



120

Способи знайти інвесторів або отримати фінансування для свого стартапу.

Чітко пропишіть, скільки грошей вже було інвестовано у вашу компанію, 
ким, відсотки власності та скільки ще вам потрібно для переходу на наступний 
рівень (і чітко укажіть, який це рівень). Чи потрібно буде залучати кілька 
раундів фінансування? Це інвестиція, яку ви шукаєте, конвертована банкнота, 
раунд акцій чи щось інше?

Нагадайте аудиторії, чому ваша управлінська команда здатна керувати 
своїми інвестиціями для зростання. Скажіть інвесторам, скільки вам потрібно, 
навіщо потрібні гроші, на що вони будуть використані та передбачуваний 
результат.

Інвестори інвестують в першу чергу в людей, а потім у ідеї, тому не забудьте 
поділіться деталями про свою зіркову команду та чому саме вони – правильні 
люди, щоб очолити цю компанію.

Також не забудьте поділіться, яких навичок вам може бракувати у вашій 
команді. Більшості стартап-команд бракує деяких ключових талантів — будь 
то маркетинг, досвід управління, програмування, продажі, операції, фінансове 
управління тощо. Дайте їм зрозуміти, що ви знаєте, що знаєте не все!

Підприємства зобов’язані працювати за допомогою дедлайнів. Тому під час 
виступу необхідно додати терміни. Установіть певні терміни, які відповідають 
визначеному періоду для ваших інвесторів. Це показує, наскільки серйозно 
ви ставитеся до отримання коштів для свого бізнесу. Чим більше ви віддані 
своєму бізнесу, тим більше задоволення отримають потенційні інвестори, 
підтримуючи вас. Таким чином, доцільно встановлювати терміни для себе та 
інформувати про них потенційних інвесторів.

Ваші потреби у фінансуванні

Ваша команда

Установіть точні часові рамки
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Використовуйте демографічні та 
психографічні характеристики, щоб 
визначити своїх клієнтів. Покажіть 
інвесторам зображення клієнта разом 
із відповідними даними.

Успіх бізнесу зводиться до 
маркетингу. Якщо у вас є маркетингова 
ідея, метод, техніка чи процес, це ваш 
шанс продемонструвати їх. Всупереч 
змістовним сентенціям, чудові продукти 
не продаються самі по собі. Ви продаєте 
товар. Щоб переконатися, інвестори 
повинні побачити бездоганну стратегію 
виведення продукту на ринок.

Більшість венчурних компаній добре 
усвідомлюють переваги цифрового 
маркетингу і не будуть дивитися вдруге 
на продукт, який не підтримується 
тактичним планом онлайн-маркетингу.

Якщо ви новий підприємець, який щойно почав реєструвати продажі, 

не забудьте згадати про це під час презентації потенційним інвесторам. 

Сформулюйте графік продажів і переконайтеся, що ви пояснюєте їх у межах 

певних термінів. Наприклад, якщо ви скажете, що лише через шість місяців ви 

вже заробили 100 000 євро, це показує інвесторам, що ви отримуєте продажі, і 

інвестиції у ваш бізнес можуть принести їм користь.

Після того, як ви згадали про продажі у своїй презентації, наступне 

завдання — підготуватися до таких питань, як «як ви збираєтеся підтримувати 

продажі», серед багатьох інших. Коли інвестор вкладає свої гроші у ваш бізнес, 

це означає, що ваш бізнес буде розвиватися. Таким чином, у вашій презентації 

має бути зазначено, як компанія прискорить продажі після розширення.

Поясніть яка ваша цільова аудиторія і як ви збираєтеся залучити цих 
клієнтів

Говоріть про продажі
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Знову ж таки, це дуже важлива частина вашої презентації, і багато людей 
опускають цей розділ або не надають достатньо детальної інформації про те, 
чому вони настільки відрізняються від своїх конкурентів.

Найкращий спосіб передати свою ціннісну пропозицію порівняно з 
конкурентами – це показати цей слайд у форматі конкурентної матриці – там, де 
ви перераховуєте своїх конкурентів у лівій частині сторінки, у вас є свої функції/
переваги у верхній частині та розміщуєте галочки в блоках, для яких компанія 
пропонує цю послугу. В ідеалі у вас є галочки вгорі для кожної категорії, а вашим 
конкурентам бракує ключових областей, це покаже вашу конкурентну перевагу.

Якщо ви шукаєте великі суми інвестиційного капіталу (понад 1 мільйон 
доларів), більшість інвесторів захочуть знати, яка ваша стратегія виходу. Чи 
плануєте ви перепродатися, вийти на біржу (насправді дуже мало компаній це 
роблять) чи щось інше? Покажіть, що ви пройшли належну ретельність щодо цієї 
стратегії виходу, включаючи компанії, на які ви орієнтуєтесь, і чому це має сенс 
через три, п’ять чи 10 років.

Ваша конкуренція

Ваша стратегія виходу

Передбачайте запитання та відповідайте на них заздалегідь.

Якщо інвестор зацікавлений, він задасть більше запитань. Будьте готові до 
цих питань. Формулюючи вправні та переконливі відповіді на складні запитання, 
ви продемонструєте весь спектр здібностей і рис, які люблять бачити інвестори.
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Можливість продемонструвати соціальне підтвердження своєї ідеї – це 
неймовірний інструмент, який можна використовувати під час презентації. Це 

передає вплив людини, яка використовує 
ваш продукт або послугу, і показує 
інвесторам і клієнтам, що існує реальна 
потреба ринку в тому, що ви робите. Якщо 
у вас є клієнти, почніть з прохання швидко 
зателефонувати та розповісти про їхній 
досвід. Або надішліть швидке опитування 
через Typeform або Google-форми, щоб 
запитати, що вони думають і чи можна 
поділитися їх коментарями з інвесторами 
та потенційними клієнтами. Це не тільки 

дасть вам важливе уявлення про те, як реальні люди використовують ваш 
продукт, але й отримаєте чудові фрагменти, якими ви зможете поділитися у своїй 
презентації. Якщо у вас ще немає клієнтів, ви все одно можете отримати соціальне 
підтвердження, просто створивши тестову групу друзів і співробітників, щоб 
вони випробували вашу послугу та дали вам відгук, яким ви можете поділитися.

Основна мета для підприємців у наші дні — представити щось інвесторам, щоб 
отримати найкраще. Але скільки з них роблять це ефективно? Щоб ефективно 
представити свою унікальну ідею інвесторам, вам потрібно розповісти їм про ту 
частину бізнесу, яка не обговорювалася. Нехай вони знають, що якщо потенціал 
буде розкритий, бізнес буде процвітати. Ви повинні переконати кожного 
інвестора, якого зустрічаєте, про те, як фінансування сколихне індустрію та 
змінить все.

Презентація полягає в тому, щоб переконати інвесторів у тому, що вливання 
коштів допоможе вам у досягненні цілей. Ви також повинні подбати про 
розгортання капіталу інвестора у вашому бізнесі. Це тому, що кожен інвестор 
бажає, щоб гроші, які вони використовують для фінансування вашого бізнесу, 
принесли цей прибуток

Отримайте відгуки від поточних користувачів або інвесторів

Будьте сміливими
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Що б ви не думали про Shark Tank чи Барбару Коркоран, ви не можете 
сперечатися з її проникливою персоною щодо презентації бізнес-ідеї: «Я 
зосереджуюся на спробі оцінити підприємця. Я дивлюся, наскільки шалений 
ентузіазм вони мають щодо їх продукту. Не можна імітувати пристрасть». Хороша 
техніка для підвищення рівня енергії — додати приблизно на 50 відсотків 
більше енергії, ніж вам зручно. Підприємці повинні виходити із зони комфорту. 
Дикий ентузіазм не затьмарить вашу витонченість, проникливість, цілісність і 
реалістичність. Це лише посилить його.

Мета успішної презентації – залучити інвесторів, готових інвестувати у вашу 
компанію. Отже, коли ви успішно реалізуєте те, що хоче інвестор, ви отримаєте 
справді переконливу презентацію.

Мета успішної презентації – залучити інвесторів, які б благали інвестувати у 
вашу компанію. Звичайно, це звучить занадто добре, щоб бути правдою, але це 
можливо. Коли ви успішно реалізуєте те, чого хоче інвестор, у вас буде справді 
непереборна презентація.

Ви щойно зіткнулися з колишнім клієнтом в аеропорту. Після обміну 
люб'язностями він запитує вас, чим займається ваша нова компанія. Ви 
відкриваєте рот, а потім зупиняєтеся. З чого ви почнете? 

Потім, коли ви намагаєтеся впорядкувати свої думки, його політ викликають, 

Майте шалений ентузіазм

Висновок

Промова для ліфту

«65% спілкування є невербальним. Зробіть свій виступ візуально 
захоплюючим».
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Презентація або промова для ліфту — це коротка переконлива промова, 
яку ви використовуєте, щоб викликати інтерес до того, чим займається ваша 
організація. Ви також можете використовувати її, щоб викликати інтерес до 
проекту, ідеї чи продукту – або до себе. Хороша промова для ліфту повинна 
тривати не довше, ніж коротка поїздка на ліфті від 20 до 30 секунд, звідси й 
назва. Вона повинна бути цікавою, лаконічною та легко запам’ятовуватися. 
Вона також повинна пояснити, що робить вас – або вашу організацію, продукт 
чи ідею – унікальними..

У кожного свій стиль. Проте є деякі основні стратегії та найкращі методи, які 
допоможуть вам це зробити.

Якщо ви можете йти впевнено та аукціонно, ви зможете краще контролювати 
розмову і зробити пропозицію більш конкурентною. Дійте так, наче ви впевнені, 
що отримаєте фінансування, будьте скромними, визнаючи, що ви хотіли б, щоб 
цей інвестор брав участь, але вам не потрібні вони чи гроші, щоб зробити це 
підприємство успішним.

Про дану техніку

Мистецтво презентації

«Попросіть грошей, отримайте пораду. Попросіть поради, отримуйте грошей в два 

рази більше»

• Обов'язково покажіть вигоду інвестору
• Чітко пояснюйте, чому саме вам потрібно інвестувати
• Переконайтеся, що ви правильно вказали свої цифри
• Покажіть, що ви навчаєтесь і є гнучкими
• Проект є реалістичним з сміливими результатами та етапами
• Не вважайте себе нужденним

і він уже в дорозі. Якби ви були краще підготовлені, ви б переконали його 
залишитися достатньо довго, щоб призначити зустріч.

Це одна з ситуацій, коли на поміч приходить «промова для ліфту». Це коротка, 
підготовлена промова, яка пояснює, чим займається ваша організація, чітко та 
коротко.
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Деякі люди думають, що такі речі корисні лише для продавців, яким потрібно 
презентувати свої продукти та послуги. Але ви можете використовувати їх і в 
інших ситуаціях. Наприклад, ви можете використовувати це, щоб представити 
свою організацію потенційним клієнтам або клієнтам. Ви можете використовувати 
їх у своїй організації, щоб продати нову ідею своєму генеральному директору 
або розповісти людям про ініціативу змін, яку ви очолюєте. Ви навіть можете 
створити промову, щоб розповідати людям, чим ви заробляєте на життя.

Може знадобитися деякий час, щоб написати правильну промову. Імовірно, 
ви переглянете кілька версій, перш ніж знайти переконливу, яка звучить 
природно в розмові. Виконайте ці кроки, щоб створити чудову презентацію, але 
майте на увазі, що вам потрібно буде змінювати свій підхід залежно від того, про 
що йдеться у вашій промові

Майте на увазі, що ваша промова має зацікавити вас перш за все; зрештою, 
якщо ви не захоплюєтеся тим, що говорите, цього робити не буде і ваша аудиторія. 
Ваш голос повинен викликати посмішку на обличчі та прискорити серцебиття. 
Люди можуть не пам’ятати всього, що ви говорите, але вони, швидше за все, 
запам’ятають ваш ентузіазм.

Поставте собі це запитання, коли ви починаєте писати: що ви хочете, щоб 
ваша аудиторія найбільше запам’ятала вас? 

Почніть з роздумів про мету своєї презентації. Наприклад, чи хочете 
ви розповісти потенційним клієнтам про свою організацію? У вас є чудова 
ідея нового продукту, яку ви хочете представити керівнику? Або ви хочете 
просту і захоплюючу промову, щоб пояснити, чим ви заробляєте на життя?

Почніть презентацію з опису того, чим займається ваша організація. 
Зосередьтеся на проблемах, які ви вирішуєте, і на тому, як ви допомагаєте 
людям. Якщо можете, додайте інформацію або статистичні дані, які 
показують цінність того, що ви робите.

ВИЗНАЧІТЬ СВОЮ ЦІЛЬ

ПОЯСНІТЬ, ЩО ВИ РОБОТИТЕ

Коли використовувати промову для ліфту

Створення промови для ліфту
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Ваша рекламна промова також має відображати вашу унікальну 
торгову пропозицію. Визначте, що робить вас, вашу організацію чи 
ідею унікальними. Ви захочете розповісти про свою унікальну торгову 
пропозицію після того, як розповіли про те, що ви робите. 

Після того, як ви повідомите про вашу унікальну торгову пропозицію, 
вам потрібно залучити свою аудиторію. Для цього підготуйте відкриті 
запитання (запитання, на які не можна відповісти «так» чи «ні»), щоб 
залучити їх до розмови. Переконайтеся, що ви можете відповісти на будь-
які запитання, які можуть виникнути.

ПОВІДОМТЕ ПРО ВАШУ УНІКАЛЬНУ ТОРГОВУ ПРОПОЗИЦІЮ

ВКЛЮЧІТЬ ДО ПРОМОВИ ЗАПИТАННЯ

ПРИКЛАД:

ПРИКЛАД:

Уявіть, що ви створюєте промову, яка описує, чим займається ваша компанія. 
Ви плануєте використовувати її на заходах з налагодження зв’язків. Можна 
сказати: «Моя компанія пише програми для мобільних пристроїв для інших 
компаній». Але це не дуже запам’ятовується!
Краще пояснення було б: «Моя компанія розробляє мобільні додатки, 
які підприємства використовують для дистанційного навчання своїх 
співробітників. Це призводить до значного підвищення ефективності для 
менеджерів організації».
Це набагато цікавіше і показує цінність, яку ви надаєте цим організаціям.

Щоб підкреслити, що робить вашу компанію унікальною, ви можете сказати: 
«Ми використовуємо новий підхід, тому що, на відміну від більшості інших 
розробників, ми відвідуємо кожну організацію, щоб дізнатися, що саме 
потрібно людям. Хоча це займає трохи більше часу, це означає, що в 
середньому, 95 відсотків наших клієнтів задоволені першою бета-версією 
даного додатка».
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ПРИКЛАД:

ПРИКЛАД:

Ви можете запитати: "Як ваша організація справляється з навчанням нових 
людей?"

Ось якою може бути ваша промова для ліфту:
«Моя компанія розробляє мобільні додатки, які підприємства 
використовують для дистанційного навчання персоналу. Це означає, що 
керівники вищого рівня можуть витрачати час на інші важливі завдання.
«На відміну від інших подібних компаній, ми відвідуємо кожну організацію, 
щоб дізнатися, що саме потрібно людям. Це означає, що в середньому 95 
відсотків наших клієнтів задоволені першою версією свого додатка.
«Так, як саме ваша організація справляється з навчанням нових людей?»

Коли ви завершите кожен розділ 
свого виступу, складіть все докупи. 
Потім прочитайте його вголос і за 
допомогою секундоміра відміряйте, 
скільки часу це займе. Тривалість 
не повинна перевищувати 20-
30 секунд. Інакше ви ризикуєте 
втратити інтерес людини або 
монополізувати розмову. Потім 
спробуйте вирізати все, що взагалі 
не повинно бути там. Пам’ятайте, 
що ваш виступ має бути швидким 
і переконливим, тому чим він 
коротший, тим краще!

З'ЄДНАЙТЕ ВСЕ РАЗОМ
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ПРАКТИКУЙТЕСЬ
Як і все інше, практика робить все досконалим. Пам’ятайте, те, як ви 

говорите, так само важливо, як і те, що ви говорите. Якщо ви не тренуєтеся, 
швидше за все, ви будете говорити занадто швидко, звучатимете 
неприродно або забудете важливі елементи своєї промови. Поставте собі 
за мету регулярно практикувати свою промову. Чим більше ви тренуєтеся, 
тим природнішим буде ваш виступ. Ви хочете, щоб це звучало як плавна 
розмова, а не агресивна реклама.

Переконайтеся, що під час розмови ви усвідомлюєте свою мову тіла, яка 
передає слухачеві стільки ж інформації, скільки і ваші слова. Тренуйтеся 
перед дзеркалом або, ще краще, перед колегами, поки промова не стане 
природною.

Коли ви звикнете викладати свою промову, можна трохи змінити її – ідея 
полягає в тому, щоб вона не звучала надто шаблонно або ніби заздалегідь 
підготовлена, навіть якщо це так!

Додамо кілька порад:

• Говоріть повільно та промовляйте
• Будьте трішки збуджені. Ваша промова не повинна звучати так, ніби ви її 

завчили. Дуже допомагають інтонація, послідовність та проектування
• Будьте точними та лаконічними
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• Будьте точними та лаконічними
• Подивіться на аудиторію. Вам не потрібно встановлювати зоровий 

контакт з окремими людьми, лише з ділянками натовпу. Люди в цих 
зонах подумають, що ви встановили з ними зоровий контакт

• Не використовуйте загальні фрази для переходів («отже...»)
• Поясніть, що ви дійсно робите, і зробіть це швидко
• Якщо ви робите великий перехід, чітко укажіть це та поясніть чому
• Не будьте «милими» зі своїми пунктами, будьте декларативними
• Якщо жартуєте, сигналізуйте про це. Якщо ви не впевнені, що жарт 

вдасться, не використовуйте його
• Не приховуйте хороші речі, тому що ви скромні, виділіть їх особливо 

на початку
• Використовуйте природну мову та прості речення, тобто жодних 

речень із трьома дієсловами
• Не вживайте слів, які ви не вживали б у звичайній розмові
• Якщо прикладом є реальна людина, дайте зрозуміти, що ви говорите 

про реальну людину, а не про модель користувача

М
и збираємося додати кілька порад:
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Атрибут:

Адаптуйте вашу промову

Можливо, вам захочеться мати при собі невеликі речі на виніс, які ви зможете 
роздати людям після того, як ви донесете свою презентацію. Наприклад, це можуть 
бути візитні картки чи брошури, які розповідають про ідею вашого продукту чи 
бізнес.

Не забудьте адаптувати презентацію для різних аудиторій, якщо це доречно.
Отже, тепер ми можемо підбити підсумки:
Презентація або промова для ліфту — це коротка переконлива промова, яку 

ви можете використати, щоб викликати інтерес до того, чим займається ваша 
організація. Ви також можете використовувати його, щоб викликати інтерес до 
проекту, ідеї чи продукту.

Намагайтеся тримати при собі візитну картку чи іншу річ на виніс, яка допоможе 
іншій людині запам’ятати вас і ваше повідомлення. І приберіть будь-яку інформацію, 
яка не обов’язково має там бути.

• Вона має бути стислою, передаючи важливу інформацію.
• Щоб створити чудову промову, виконайте такі дії.
• Визначте свою ціль.
• Поясніть, що ви робите.
• Повідомте про свою унікальну торгову пропозицію.
• Включіть до промовт запитання.
• З’єднайте все разом.
• Попрактикуйтесь.
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Електронна комерція та 
електронні продажі
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Технічно електронна комерція ведеться регулярно протягом понад 50 років, 
але лише за останні 15 років вона стала звичним – практично обов’язковим – для 
підприємств будь-якого розміру. Вона перетворилася з копіткого та повільного 
підключення бізнесу-бізнес до галузі, що найшвидше розвивається в світі. Сьогодні 
більшість нових бізнесів починаються в режимі онлайн, завдяки значно нижчим 
операційним витратам та спрощеному ланцюжку процесів, які є доступними. Але 
ще важливішим, ніж витрати чи ефективність, є той факт, що ведення бізнесу 
в Інтернеті дає змогу будь-якій компанії мати глобальне охоплення прямо з 
офісу. Навіть маючи обмежений капітал, сьогодні легко створити бізнес завдяки 
зростанню електронної комерції. Оскільки споживачі все більше покладаються на 
покупки в Інтернеті (за оцінками, до 2040 року 95% покупок буде здійснюватися 
в Інтернеті), електронна комерція відкриває двері можливостей для незліченної 
кількості підприємців.

Інтернет –  чудовий, оскільки він дає змогу залучити клієнтів. Насправді, завдяки 
добре розробленому веб-сайту ваш бізнес може охопити стільки ж людей, скільки 
охопить набагато більша компанія.
Більше того, створення сайту електронної комерції ніколи не було таким простим, 
що дозволило продавати його глобальній аудиторії 24 години на добу.
Ось три кроки, які допоможуть вашому бізнесу скористатися перевагами 
електронної комерції:
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Розробіть план

Створіть свою присутність в електронній комерції

Почніть з онлайн-стратегії – плану 
дій, який спрямовує вашу діяльність в 
Інтернеті, підтримуючи загальні бізнес-
цілі. Відсутність планування може 
призвести до втрати грошей і зусиль.

Ваша онлайн-стратегія має визначати 
цілі вашої присутності в Інтернеті, 
цільової аудиторії, стратегії вмісту, 
включаючи ключові повідомлення, і 
мобільну стратегію, щоб забезпечити 
доступ до вашого контенту на телефонах 
та планшетах.

І врешті-решт, вам потрібен план дій, 
включаючи графік, хто що робитиме та 
графік публікації онлайн-контенту.

Далі вам знадобиться веб-сайт з інтернет-магазином, який залучає інтернет-
трафік і переконує відвідувачів купувати те, що ви продаєте. Існує багато варіантів 
в залежності від вашого бюджету. Найпростішим рішенням для підприємців з 
невеликим досвідом роботи в Інтернеті є найняти веб-дизайнера для створення 
сайту з підтримкою електронної комерції. Якщо ви більше дбаєте про бюджет, 
ви можете розглянути різні безкоштовні або недорогі послуги електронної 
комерції. Приклади безкоштовних послуг включають OpenCart і PrestaShop, тоді 
як такі постачальники, як Shopify, Volusion і eBay Stores, стягують невелику плату.

Пам’ятайте: під час створення свого інтернет-магазину додайте привабливі 
зображення продуктів, чіткі описи та зручний макет, щоб відвідувачі могли 
швидко знайти те, що вони шукають.

Статистика щодо поведінки покупок в електронній комерції неймовірно 
показова: 43% покупців в Інтернеті повідомили, що роблять покупки в 
ліжку, 23% в офісі і 20% у ванній або в автомобілі.

ФАКТ:
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Будьте готові виконувати замовлення

Перш ніж запустити свій сайт, переконайтеся, що ваша компанія готова 
працювати з новим бізнесом. Вам знадобиться інфраструктура для обробки 
замовлень, доставки та повернення.

Також не забудьте об’єднати свої зусилля в Інтернеті з іншими операціями. 
Наприклад, торгові представники повинні знати про будь-які онлайн-акції.

Виконання замовлень є важливою частиною електронної комерції, але 
для бізнесу це є частою затримкою. Якщо у вас є всі ці замовлення, але ви не 
можете їх виконати або припускаєтеся помилок і отримуєте величезну кількість 
повернень — ваші інвестиції йдуть.

Враховуючи ту роль, яку випивка відіграє у здійсненні покупок в 
Інтернеті, не дивно, що 42% онлайн-покупців зробили покупку, про яку 
пошкодували, а 21% випадково придбали те, що їм не хотілося.

1. Веб-сайти - це ваш хліб з маслом.
2. Перше враження має значення

ФАКТ:

ФАКТ:
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Різні категорії 
електронної комерції
Існує 6 категорій електронної комерції:

B2B

C2B

B2C

B2A

C2C

C2A

БІЗНЕС-БІЗНЕС

БІЗНЕС-СПОЖИВАЧ 

Електронна комерція бізнес-бізнес відноситься до всіх електронних 
транзакцій товарів і продажів, які здійснюються між двома компаніями. Цей тип 
електронної комерції зазвичай пояснює відносини між виробниками товару та 
оптовими торговцями, які рекламують продукт для покупки споживачам. Іноді 
це дозволяє оптовикам випереджати своїх конкурентів.

Мабуть, найпоширеніша форма електронної комерції, електронна комерція 
бізнес-споживач, стосується електронних ділових відносин між підприємствами 
та споживачами. Багатьом людям подобається цей шлях електронної комерції, 
тому що він дозволяє їм робити покупки за найкращими цінами, читати відгуки 
покупців і часто знаходити різні продукти, з якими вони інакше не зіткнулися 
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СПОЖИВАЧ-СПОЖИВАЧ

БІЗНЕС-АДМІНІСТРАЦІЯ

СПОЖИВАЧ-АДМІНІСТРАЦІЯ

Цей рівень електронної комерції 
охоплює всі електронні транзакції, які 
відбуваються між споживачами. Як 
правило, ці транзакції надаються 
онлайн-платформами (наприклад, 
PayPal), але часто здійснюються за 
допомогою соціальних мереж (Facebook 
Marketplace) і веб-сайтів.

СПОЖИВАЧ-БІЗНЕС 

Це не найбільш традиційна форма електронної комерції, електронна 
комерція споживач-бізнес відтворюється,  коли споживач робить свої послуги 
чи продукти доступними для придбання компаніями. Прикладом цього може 
бути графічний дизайнер, який налаштовує логотип компанії, або фотограф, 
який фотографує для веб-сайту електронної комерції.

Ця категорія електронної комерції відноситься до всіх операцій між 
компаніями та державною адміністрацією. Це сфера, яка включає в себе багато 
послуг, зокрема в таких сферах, як соціальне забезпечення, працевлаштування 
та юридичні документи.

Ще одна популярна категорія електронної комерції, електронна комерція 
споживач-адміністрація, охоплює всі електронні транзакції між фізичними 
особами та державною адміністрацією. Прикладами цього є податки (подача 
податкових декларацій) та здоров’я (призначення зустрічі за допомогою 
онлайн-сервісу).

Яка категорія, на вашу думку, краще підходить для вашої ідеї?

ЗАВДАННЯ:

б у світі роздрібної торгівлі. Ця категорія електронної комерції також дозволяє 
компаніям розвивати більш персоналізовані відносини зі своїми клієнтами
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Додайте свою компанію до списку місцевих компаній

Зараз люди переглядають 
список місцевих компаній в 
Інтернеті, щоб знайти компанії. 
Розміщення вашої компанії 
в цих списках допоможе вам 
представити такі відомості про 
вашу компанію, як:

Одне питання, яке хвилює кожного власника бізнесу:
Як просувати свій бізнес в Інтернеті?
Звичайно, Інтернет дає вам доступ до людей з усього світу. Але ви керуєте 

місцевим бізнесом, який обслуговує переважно людей у вашій місцевості. Вам 
потрібна стратегія, щоб охопити людей, які, ймовірно, прийдуть у ваш бізнес.

Поради – як просувати свій бізнес в Інтернеті

Подумайте про те, що сьогодні майже кожен використовує Інтернет, 
щоб знайти продукти та послуги.

• Ім'я
• Адреса
• Номер телефону
• Веб-сайт

• Напрямок
• Карта
• Послуги
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Деякі популярні списки компаній, до яких ви повинні додати свою компанію:

• Google My Business: це найважливіший місцевий перелік для вашої компанії, 
оскільки він допомагає йому займати місце в пакеті локальних карт Google. 
Ваші клієнти також можуть залишити свої відгуки тут, щоб їх могли побачити 
інші потенційні клієнти. 
• Yelp: це ще один популярний місцевий список для вашої компанії. Ви можете 
створити обліковий запис Yelp для свого бізнесу або подати претензію, якщо 
ваша компанія вже вказана на платформі.
• Facebook для бізнесу
• Телефонні довідники

How many times have you used the internetto find
a local business in the last year?
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Хоча є одне попередження. Переконайтеся, що дані про вашу компанію 
(особливо ім’я, адреса та номер телефону (NAP)) збігаються в усіх місцевих 
записах. Це допомагає пошуковим системам закріпити довіру до вашого бізнесу.

Зараз більше людей переглядають Інтернет за допомогою мобільних 
пристроїв, ніж настільних комп’ютерів, і сайти мають бути готові до індексації 
Google на основі мобільних пристроїв, яка тепер є стандартною для нових веб-
сайтів. 

Переконайтеся, що ви можете використовувати інструмент тестування 
Google для мобільних пристроїв, щоб перевірити зручність ваших сторінок для 
мобільних пристроїв.

Як правило, використання теми, адаптованої до мобільних пристроїв, може 
зробити ваш сайт набагато зручнішим для мобільних пристроїв.

Маючи 3,356 мільярда користувачів у соціальних мережах, більшість ваших 
потенційних клієнтів також відвідують кілька платформ соціальних мереж. Як 
місцевий бізнес, ви можете зв’язатися зі своєю аудиторією, щоб побудувати 
міцні стосунки. А отже, переконайте їх перевірити ваші послуги.

Деякі платформи соціальних мереж, які слід розглянути для маркетингу в 
соціальних мережах:

Маркетинг у соціальних мережах

• Facebook
• Instagram
• Twitter
• LinkedIn
• Pinterest
• Snapchat
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Як місцевому бізнесу, вам не потрібно бути активним на всіх платформах 
соціальних мереж.

Які соціальні мережі популярні серед ваших потенційних клієнтів? Будьте 
активні на цих платформах, щоб максимально використовувати свої ресурси.

Існує нескінченна кількість 
причин, чому цифровий 
маркетинг є чудовим рішенням 
для багатьох компаній, але 
якщо ви тільки починаєте, ось 
дві, які матимуть найбільший 
вплив на те, як ви рекламуєте і 
продаєте своїм клієнтам. 

Переваги 
цифрового маркетингу

Інтернет — це ваші ворота до людей, які одного дня можуть стати вашими 
клієнтами. Завдяки присутності в Інтернеті ви можете охопити набагато більше 
потрібних людей, ніж ви будет рекламувати свою компанію виключно офлайн. 
І якщо ви зробите це правильно, ви зможете стати перед людьми, які, ймовірно, 
стануть вашими клієнтами в потрібний момент на шляху їхнього покупця.

Пряма розсилка та холодні дзвінки – це застаріла тактика. Ми проводимо все 
більше часу в Інтернеті та постійно використовуємо наші смартфони. Це сувора 
правда: більшість людей пропустять друковану рекламу чи брошуру, яку ви 
намагаєтеся розмістити перед ними, тому що вони занадто зайняті, дивлячись 
на цифровий екран.

Ще одна величезна перевага полягає в тому, що цифровий маркетинг 
дозволяє маркетологам бачити точні результати в режимі реального часу. Якщо 
ви коли-небудь розміщували оголошення в газеті, ви знаєте, що неможливо 
виміряти вплив реклами на ваш бізнес. З іншого боку, за допомогою цифрового 

Звертайтеся до потрібних людей, у потрібному місці, у потрібний час

Отримуйте точні результати, які будуть основою вашої стратегії
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Як веб-дизайнери, ми 
розуміємо фактор витрат, 
пов’язаний із створенням 
якісного веб-сайту. Ми 
також розуміємо важливість 
наявності веб-сайту. Мати 
щось –  краще, ніж нічого, 

навіть якщо це безкоштовно.
WordPress.com проведе вас через простий у використанні покроковий 

процес створення безкоштовного простого веб-сайту, який ви можете 
використовувати для просування свого бізнесу та спілкування з аудиторією.

Подання інформації в онлайн-довідники, присвячені певним регіонам або 
галузям, є ще одним чудовим способом показати ваш бізнес якомога більшій 
кількості людей.

Створення бізнес-аккаунтів у соціальних мережах, таких як Facebook і 
Twitter, абсолютно безкоштовне. Інтеграція використання соціальних мереж у 
вашу маркетингову мережу має свої переваги, якщо це ваш цільовий ринок. 

7 способів безкоштовно рекламувати ваш бізнес в 
Інтернеті

Створіть простий веб-сайт за допомогою безкоштовного конструктора 
веб-сайтів

Зареєструйтеся в місцевих онлайн-каталогах

Створіть облікові записи в соціальних мережах для свого бізнесу

маркетингу ви можете виміряти результат реклами за допомогою аналітичного 
програмного забезпечення.

Все, що має цінність, рідко буває безкоштовним, незалежно від кількості 
реклами, яка стверджує інше. Ось чому ми хочемо поділитися з вами варіантами 
маркетингу вашого бізнесу в Інтернеті безкоштовно, лише за ціну вашого часу.
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Проста практика пропонування 
привабливого контенту та взаємодії 
з вашими клієнтами та впливовими 
особами в соціальних мережах 
може стимулювати ваші зусилля 
щодо брендингу та поставити ваше 
ім’я на перший план у свідомості 
вашої аудиторії, знову ж таки, якщо 
саме там живе ваша аудиторія.

Наявність блогу як ключової частини вашого веб-сайту дає на 434% більше 
шансів отримати високий рейтинг у пошукових системах. ЩО?! Я знаю! Це 
божевільно! Я розповім це далі: маркетологи е-комерції бізнес-бізнес, які 
використовують блоги як частину свого контент-маркетингу, залучають на 
67% більше потенційних клієнтів, ніж маркетологи цієї комерції, які цього не 
роблять. А коли такі платформи, як WordPress.com, пропонують безкоштовну 
службу ведення блогів, чому б і ні?? Навіть Facebook і LinkedIn також мають 
вбудовані функції для просування історії, хоча вони інтегровані з вашим 
сайтом, вони не впливатимуть на рейтинг вашої пошукової системи таким же 
чином.

Для ведення блогів, опис вашого бізнесу і вашої галузі можна 
використовувати для підвищення довіри до вашого бізнесу та збільшення 
трафіку вашого веб-сайту в геометричній прогресії. Ваші статті в блозі можуть 
дати відповіді на запитання, які часто задають у вашій галузі. І коли люди 
знайдуть якісну інформацію, якій вони можуть довіряти, вони згадають, хто їй 
її надав, і в результаті почнуть будувати довіру з вами.

Заведіть блог
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Коли ви зареєструєте безкоштовний обліковий запис електронної пошти 
для маркетингу в MailChimp, ви зможете отримувати до 12 000 листів на місяць і 
2 000 підписників. Це багато підписників і БАГАТО ЛИСТІВ за нульовою власною 
ціною. 

Це не звучить як зламаний рекорд, але така діяльність, як-от соціальні 
мережі та ведення блогів, вимагає часу для налаштування облікового запису, 
створення ваших списків та вмісту електронної пошти, тому майте це на увазі, 
коли починаєте роботу.

YouTube все ще залишається 
безкоштовним онлайн-сервісом для 
відео (принаймні наразі) і надає 
неймовірні можливості для обміну відео, 
пов’язаними з вашими продуктами, 
послугами та/або галузевими знаннями.

Кожного разу, коли ви завантажуєте 
відео, ви можете використовувати свої 
облікові записи в соціальних мережах та 
електронний маркетинг, щоб сповістити 
своїх підписників. Ви також можете 
розмістити його на своєму веб-сайті як 

ресурс або як допис у блозі, а потім поділитися ним у соціальних мережах. Я 
міг би продовжувати, але ви бачите мою думку

Кожна трішки допомагає, правда? Подумайте про цю пропозицію як про 
використання цифрового «сарафанного» підходу до ваших маркетингових 
зусиль в Інтернеті.

Якщо ваш бізнес організовує, бере участь у багатьох подіях або спонсорує 
їх, не забудьте подати інформацію про подію в якомога більше безкоштовних 
онлайн-календарів спільноти. Це гарантовано приверне до вас деяку увагу з 
боку людей, яких ви, можливо, не мали можливості охопити іншим способом.

Скористайтеся перевагами безкоштовних послуг електронного маркетингу 

Публікуйте відео на YouTube

Подавайте свої події в онлайн-календарі спільноти
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Ці 7 безкоштовних способів продати свій бізнес, перераховані вище, 
є чудовою відправною точкою без шкоди вашому бюджету. Давайте 
будемо реалістами: якщо не брати до уваги витрати, маркетинг вашого 
бізнесу може бути складним завданням у багатьох аспектах, які можна 
перерахувати.

Здається дурним не скористатися перевагами безкоштовної онлайн-
реклами, чи не так? Якщо ви хочете гордитися, вам потрібно з чогось 
починати, і, починаючи з цих вищевказаних методів, ви не тільки 
допоможете собі безкоштовно продати бізнес, але також отримаєте 
досвід роботи в Інтернеті та створите можливості для розширення ваших 
маркетингових зусиль у майбутньому.

Ви готові РОЗПОЧАТИ БІЗНЕС СВОЄЇ МРІЇ ОНЛАЙН?

Занотуйте свої перші кроки:
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ВІД ІДЕЇ 
ДО БІЗНЕСУ
Як розпочати бізнес – Покроковий гайд




