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ХІБА
РЕВУТЬ?!

Як знайти гроші? 
- пояснює Максим 
Шевчук, експерт з 
інвестицій

Кого  звільняти? 
- відповідає Таїсія 
Левченко, директор 
КК ДІЯти! 

Прибуток з 
Інтернет-проектів - 
інструкції від Олексія 
Тітова, директора 
компанії “Інвест-
експерт“



ПЕРСОНАЛ

Зранку вмикати в Інтернет і читати: в бою під містом 
... загинули українські військові... Ввечері ввімкнути 
телевізор і чути: сепаратисти захопили міськраду, 
прокуратуру, міліцію... Протягом дня ловити 5-хвилинки 
по радіо – сутички в Одесі, Донецьку, Харкові, є 
постраждалі, є жертви... 
З цією інформацією підприємці, як і решта громадян 
України, починають новий день, нею ж закінчують. 
Чи можливо в такій ситуації щось планувати? Як 
працювати в умовах перманентного стресу та 
невизначеності?

Михайло Ходорковський, російський громадський діяч, 
в інтерв’ю Павлу Шереметі, журналісту “Української 
правди”, сказав (http://www.pravda.com.ua/arti-
cles/2014/05/5/7024410/) :
- Одна из опасных тенденций, которую я заметил 
в подходах на уровне бизнеса в Украине — люди 
откладывают принятие решений на завтра, ожидая 
того, как ситуация развиднеется. Но в таком случае 
ситуация не развиднеется!
Для того, чтобы стало легче и лучше, надо 
работать... Надо сразу делать тысячу дел и не 
ждать окончания президентской кампании и 
формирования нового правительства.
Люди не могут так долго ждать, надо работать 
сегодня.

Сподіваюсь, матеріали, створені для читачів журналу 
“Успішний підприємець”, допоможуть власникам 
бізнесу на Вінниччині та в Україні рушити вперед і 
зрозуміти: криза – не катастрофа, не привід для плачів 
і голосінь, а новий шанс, крок до нових горизонтів!
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Новини, події
Українські експерти-
практики діляться 
рецептами бізнес-
виживання
11 квітня 2014 року у Вінниці відбулась конференція 
“Ріст в умовах нестабільності”. Громадська ініціатива 
“Допоможемо знаннями бізнесу” та Ярослав Трофімов, 
продюсер заходу, власник маркетингової компанії, 
зібрали на одному майданчику 15 експертів в галузі 
менеджменту, фінансів, маркетингу, ІТ. Більш ніж 200 
підприємців  – керівників малого та середнього бізнесу 
– відвідали конференцію, щоб отримати актуальні 
знання та зрозуміти, як добитися успіху в кризові часи. 

Виступи спікерів-практиків були поділені на дві 
секції. В першій секції розглядались глобальні 
питання, які вирішують стратегічні завдання 
підприємств малого та середнього бізнесу. 
Друга секція присвячена практичним завданням, 
розв’язати котрі допоможуть напрацьовані й 
перевірені досвідом методики. 
Андрій Дригач з Києва, представник Візійного 
проекту “Нова країна”, познайомив присутніх з 
тенденціями, які панують нині у світі. 

Михайло Альперович, консалтингова компанія “Інтрон“

Індрій Дригач, Візійний проект “Нова країна“
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Економіка різних країн розвивається 
нерівномірно, тому має різні перспективи у 
майбутньому. Найоптимістичнішою є ситуація 
в країнах “третього світу”: в Китаї та Перу ВВП 
зросло більш ніж на 9% впродовж 2013 р. 
Політичні еліти цих країн сформували економіку, 
яка в майбутньому прогнозовано зростатиме.
Аналізуючи шляхи розвитку України, група 
з 1800 експертів сформулювала певний 
перелік пропозицій. На їхню думку, країні 
слід сконцентруватись на своєму вигідному 
логістичному положенні. Транспортні коридори 
сухопутні, водні, повітряні, з Заходу на Схід, з 
Півночі на Південь – Україна має можливість 
контролювати та отримувати прибуток з 
перевезення вантажів та пасажирів в усіх 
напрямках.
Розглядаючи перспективи економічної ситуації 
в різних регіонах України, Андрій пропонує 
місцевим елітам виявити найперспективніші 
напрями та концентруватись саме на них:
- Підвалини ефективності бізнесу на 
місцях – територіальний маркетинг. Україну 
врятують Вінниця і Харків. Вінниця – харчова 
промисловість, Харків – соціальні можливості. 
Для керівників малого та середнього бізнесу в 
кризовій ситуації головне – мінімізувати витрати, 
шукати нові ніші, берегти лояльних клієнтів і 
активи. Андрій Дригач пропонує підприємцям 
об’єднуватись, приймати участь у громадському 
житті:
- Чому підприємці не об’єднуються? Тому що 
не довіряють. Коли на білому одязі ми бачимо 
пляму, говоримо – весь брудний. Коли бачимо 
все сіре – говоримо, чистий. Підозрюючи один 
одного, ми програємо. 
Тетяна Герасимова, співробітник консалтингової 
компанії “Ведіс” (рос. “Ведис”), розповіла, як 
оптимізувати витрати в умовах кризи. Максим 
Шевчук, координатор проекту “Бізнес-ідея” - про 
технологію пошуку фінансових інвестицій для 
стартапів й для розвитку компаній. Михайло 
Альперович, консалтингова компанія “Інтрон” 
(рос. “Интрон”), пояснив, що керування 
бізнесом схоже на керування літаком – вимагає 

професійних знань та швидкої адекватної реакції. 
В практично-прикладній секції виступив Нікіта 
Семенов, кримський підприємець в галузі ІТ, 
котрий поділився унікальним досвідом бізнес-
”виживання”. Опинившись на окупованій 
території, зіткнувшись з різким зменшенням 
потоку клієнтів з України, Росії та закордону, він 
швидко зорієнтувався і віднедавна його прибуток 
навіть зріс.
Таїсія Левченко, директор компанії “ДІЯти!”, яка 
й запропонувала провести конференцію у Вінниці, 
пояснила керівникам малого та середнього 
бізнесу, як вирішувати питання із звільненням 
працівників – кого і чому варто звільняти, кого 
варто зберегти і правильно мотивувати.
7 ефективних маркетингових стратегій – 
ефектний подарунок вінницьким підприємцям від 
Ярослава Трофімов. Його виступ підсумовував 
конференцію “Ріст в умовах нестабільності”. 
Базова (“нульова”) стратегія для бізнесу в кризу:
- Вкладати засоби по вектору: спочатку в себе, 
далі – в клієнта, і тільки потім – у “відкритий 
космос”.

Автор дякує за співпрацю Ярославу 
Трофімову, власнику компанії “Inspire Meta-
marketing”. www.inspire.com.ua 

Стаття написана за матеріалами конференції 
“Ріст в умовах нестабільності” (Вінниця, 
11.04.14)

Ярослав Трофімов,
компанія “Inspire Metamarketing”
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- планують розширити поточну діяльність 
(збільшити оборотні кошти, закупити обладнання);
- планують суттєве (стратегічне) розширення, 
наприклад, вихід на нові ринки;
- планують продаж бізнесу.
Для власників фірм, які пережили етап 
становлення й налагодили бізнес-процеси, 
джерел ресурсів є 3:
- стратегічні інвестори;
- приватні інвестори;
- банки. 
Стратегічні інвестори – компанії, які працюють 
в тій же галузі, що й підприємець, який шукає 
інвестицію. Наприклад, вінничанин налагодив 
виробництво меблів і планує розширитись 
чи модернізуватись. Він може звернутись 
на меблеві фабрики Донецька, Львова чи 
Харкова і запропонувати співпрацю. Якщо йому 
відмовлять з міркувань, скажімо, конкуренції, 
варто поцікавитись можливостями Польщі 
– там є компанії, які, цілком ймовірно, не 
проти розширити виробництво й на Україну. 
Підприємець отримує ресурси для модернізації, 
купує обладнання, сировину, технології тощо – 
все це завдяки стратегічному інвестору. 
Види фінансування
БОРГОВЕ ФІНАНСУВАННЯ – фінансування, яке 
видається з дотриманням 3 умов: строковість, 
оплатність, повернення. Банківське кредитування 
та лізинг – форми боргового фінансування. Вони 
згодяться на підприємствах, які вже стабільно 

Алгоритм пошуку 
грошей для малого 
та середнього 
бізнесу
Технологія фінансування підприємства в умовах кризи

Де знайти гроші? Це питання тривожить 
підприємців-початківців і підприємців з 
досвідом. Дорогоцінну гривню шукають, щоб 
реалізувати нову задумку, підтримати роботу 
фірми, надати поштовх для подальшого 
розвитку. Максим Шевчук, виступаючи на 
конференції “Ріст в умовах нестабільності”, 
стверджує, що гроші на ринку є. Потрібно 
вміти їх шукати.

Існує “народна” схема фінансування під назвою 
3F: family, friends, fools (сім’я, друзі, дурні). Вона 
придатна на початкових етапах бізнесу, але 
можливості її обмежені. Максим пояснює, що є 
два види джерел коштів для підприємницької 
діяльності – боргове фінансування та інвестиції. 
До якого виду звертатись тоді, коли закінчились 
власні ресурси? Напрямок дій залежить від 
терміну існування бізнесу й того, на що кошти 
витрачатимуться.
Перші кроки
Найперше кожен підприємець має поставити собі 
питання:
чи дійсно мені потрібні додаткові кошти?
чи дійсно мені не вистачає власних ресурсів?
чи вичерпав я інші доступні варіанти 
фінансування (навіть загальновідомі 3F)?
В 90% випадках, як зауважує Максим Шевчук, 
гроші не потрібні, потрібно змінити підхід до 
питання. Якщо ж відповідь “так”, слід чітко 
визначитись:
на що підуть залучені кошти?
скільки грошей потрібно?
коли потрібні кошти?
В підприємця, який тільки-но створює компанію-
проект Start-Up, є “гола” ідея. Грошей – 
недостатньо, їх не вистачить навіть на відкриття. 
Для нього оптимальними є два варіанти – 
інвестування приватне та інвестування венчурне. 
Приватними інвестиціями займаються багаті 
громадяни, які мають бажання ризикнути своїми 
капіталами. Венчурні фонди вкладають ресурси в 
дуже ризиковані проекти, але такі, які принесуть 
надвисокі прибутки. 
Фірми, які налагодили свою роботу, відчувають 
потребу у додаткових фінансових вливаннях тоді, 
коли:

Максим Шевчук, 
координатор проекту “Бізнес-ідея“
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працюють. Їм потрібні кошти для
- поповнення оборотних коштів;
- купівлі основних засобів – обладнання, 
транспорту тощо.
Існує міф, що зараз отримати кредит (оформити 
лізинг) в банку неможливо: банки не кредитують, 
в них надто складна 
процедура отримання 
кредиту, надвисокі 
відсотки. Максим 
стверджує:
- Зараз є 4-5 
банків, які готові 
фінансувати малий 
і середній бізнес під 
нормальний процент. 
Чому? Тому що в 
них накопичується 
готівка, яку 
потрібно десь 
використовувати, 
є депозитна база. 
Банки навіть знизили 
коефіцієнт застави. Вони готові розглядати  
управлінську звітність з реально-вказаними 
прибутками. Спростили процедуру прийняття 
рішення щодо кредитування – сьогодні можна 
отримати гроші впродовж 10-15 днів.
Умови кредитування – традиційні. В підприємця
- є стабільні грошові надходження;
- є заставне майно і/або поручителі;
- є позитивна кредитна історія.
ІНВЕСТИЦІЇ – вкладення капіталу з метою 
отримання прибутку. При цьому три обов’язкові 
умови боргового фінансування не виконуються. 
Інвестор виграє (або програє) і тоді, коли отримує 
відсоток з прибутку, і тоді, коли отримує долю 
в бізнесі. Він ризикує разом з власником, тому 
більше схожий на партнера, ніж на байдужого 
кредитора-визискувача.
Шукати інвестиції, а не кредит, Максим Шевчук 
пропонує в 3-ьох випадках:
- для StartUp-проектів;
- для діючого бізнесу;
- при M&A (Mergers and Acquisitions, тобто злитті 
та поглинанні).
Інвестують кошти 4 
структури:
- приватні інвестори;
- венчурні інвестиційні 
фонди; 
- Private Equity Funds 
(Фонди прямих 
інвестицій, які 
вкладають кошти 
у власний капітал 
компанії);
- стратегічні інвестори.
- Кожен вид 
фінансування 
вимагає певного 

забезпечення. Це часто підприємці не 
розуміють. Якщо залучається венчурний, 
приватний, стратегічний інвестор, за це їм 
віддається доля в бізнесі. Приватні інвестиції 
під шалені відсотки – варіант існуючий, але 
малоймовірний.

Суть інвестиції – в 
резюме
Шукаючи джерело 
ресурсів, підприємець 
має обміркувати 
розмову з людьми, 
які причетні до 
прийняття рішень. Чітко 
сформульована бізнес-
пропозиція, по-перше, 
впорядковує хід думок 
самого підприємця, по-
друге, дає можливість 
заздалегідь підготувати 
переконливі аргументи. 
Рекомендується 

написати коротке резюме для Start-up й 
існуючого бізнесу.
В резюме автор викладає суть ідеї, її перспективи 
та пояснює, куди підуть гроші. Припустимо, у 
юного винахідника виник задум – налагодити 
випуск спеціальних лінз для смартфонів і 
планшетів. Лінзи розширюватимуть можливості 
відеозйомки і, на відміну від існуючих, 
матимуть універсальне кріплення – їх можна 
використовувати з різними моделями гаджетів. 
Автор пояснює, які кроки зроблені, щоб 
налагодити виробництво, скажімо, є прототип, 
є попередня домовленість з фабрикою. 
Потенційний інвестор розуміє, що над проектом 
працює людина, налаштована на плідну 
співпрацю, а не “прожектер”.
Якщо мова йде про існуюче підприємство, 
інвестора цікавить чітка структурованість бізнесу 
– куди він заходить? яка форма власності? Не 
прийнятний варіант, коли, скажімо, фермер 
пояснює: “він працює з 200 спд-шниками, на кумі 
записано трактор, на сестру – комбайн”:
- Потрібно структурувати бізнес в зрозумілу 

систему. Як на 
мене, нормальна 
система – ТОВ, в 
якому розподілено 
права та обов’язки 
співзасновників 
компанії. Крім того, 
пам’ятайте, що 
більшість інвесторів 
виводять фінансові 
операції в іноземну 
юрисдикцію, де 
краще захищені права 
міноритаріїв. 
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Структура бізнес-плану, яку рекомендує 
Максим Шевчук:
1. Резюме проекту.
2. Опис продукту.
3. Ринок:
     - конкуренти;
     - клієнти.
4. Маркетинг та збут.
5. Бізнес-модель.
6. Фінанси.

Один з найважливіших пунктів – фінансова 
модель. Для Start-up-проектів бюджет доходів 
і витрат необхідно розписати помісячно та по-
статейно протягом першого року. Сюди потрібно 
включити прямі, другорядні, адміністративні 
витрати. Для проектів розвитку робиться 
ретроспектива – звіт за минулий період, та 
бюджет доходів-витрат на 3 роки вперед. У розділі 
про фінансові результати, який створюється 
за Формою-2, розраховується потенційний, 
гіпотетичний прибуток, який можуть отримати 
власники бізнесу та інвестори.

Алгоритм залучення інвестицій:
1) прийняття рішення про необхідність 
залучення фінансових ресурсів;
2) визначення типу потенційного інвестора 
(кредитора);
3) аналіз пропозицій на ринку;
4) формування бази даних;
5) письмове звернення, проведення зустрічей.

База даних інвесторів
Створення бази даних потенційних кредиторів 
та інвесторів збільшує шанси підприємця 
знайти кошти в скрутний момент. Для цього 
потрібно ознайомитись з пропозиціями банків 
на корпоративних сайтах, обійти найближчі 
відділення, поспілкуватись з кредитними 
менеджерами, керівниками. Навіть якщо умови 
будуть неприйнятні, з часом вони зміняться на 
краще – про це знайому людину повідомлять 
швидше, ніж загал. В місцевих ЗМІ інколи звучить 
інформація про діяльність регіональних чи 
загальноукраїнських приватних чи стратегічних 
інвесторів – їхні імена та контакти, знайдені в 
потрібний момент, врятують підприємство.
Поради по формуванню бази даних кредиторів 
та інвесторів:
- сформувати якнайповніший список 
потенційних кредиторів (інвесторів) та 
регулярно його поповнювати;
- знайти контакти не тільки організацій, а 
й людей, які приймають рішення, джерела 
інформації – соціальні мережі (Facebook, Linke-
dIN).
Максим Шевчук, співробітник венчурної компанії, 
маючи 7-річний досвід роботи в інвестиційній 
галузі, підсумовує:
- Бізнесмен ніколи не може знати, коли йому 

Бізнес-план
Максим Шевчук, виступаючи на конференції, 
запитує в присутніх – як вони ставлять до бізнес-
плану? Превалює негативне ставлення:
- це марне витрачання часу, адже підприємець і 
на словах може пояснити свою ідею;
- ці папери і файли все рівно ніхто не читає;
- навіщо їх писати, якщо потім прийдеться 
переробляти;
- потрібно писати тоді, коли вже є інвестор;
- в бізнес-плані забагато вигадок та припущень, 
щоб ставитись до його створення серйозно.
Максим наполягає:
- Найважливіше в старт-апі – бізнес-план: без 
бізнес-плану не можливо залучити інвестора. 
Це базовий документ, дорожня карта – як 
будуватиметься новий бізнес. В голові у 
автора ідеї може бути чітка картинка, але 
коли він починає її описувати, аналізувати 
конкурентів, ринок, фінансову модель, 
амортизацію – він замислюється... 
Досвід Максима показує: часто люди закидають 
ідею, коли бізнес-план готовий на 30% - вони 
починають розуміти її реалістичність, складність: 
- Бізнес-план – системний документ, його пише 
підприємець сам для себе, щоб зрозуміти, 
наскільки його ідея перспективна. Якщо 
він повірить в свій бізнес-план, інвестори 
повірять в нього. Запам’ятайте, на рівні старт-
апів люди вкладають гроші у людей, а не в 
проекти. Я абсолютно не вірю в проект, я вірю 
в ініціатора проекту, який здатен втілити  ідею 
в даний час за існуючих умов. 

Існує міжнародна статистика успішності старт-
апів – з кожних 100 провальних 97. Ця статистика 
зібрана “Силіконовою долиною” для ІТ-проектів, 
які капіталізуються дуже швидко і дають велику 
віддачу. Малий і середній бізнес таких результатів 
не дає.
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будуть потрібні гроші, коли з’явиться можливість вийти на новий рівень, коли прийде клієнт, 
готовий купити продукції в 3 рази більше обороту. Тому моя порада – створіть базу даних 
та розбийте її на дві частини – борговий капітал та інвестиційний. В будь який момент, коли 
в підприємця з’являтиметься потреба у залученні ресурсів, він звертається до готової бази 
контактів і шукає варіанти. Залучення фінансування - це постійний процес, а не одномоментна 
дія!!!

Автор дякує за співпрацю
Максиму Шевчуку, координатору Проекту розвитку підприємництва  “Бізнес-ідея”
www.smeua.com , http://facebook.com/maksym.v.shevchuk , maksym.v.shevchuk@gmail.com

Стаття написана за матеріалами конференції “Ріст в умовах нестабільності” (Вінниця, 11.04.14)

Джерело інформації: http://banker.ua/officialrating/investment/
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відсотки за участь в проекті. Здійснити інтернет-
інвестицію можна за допомогою спеціальних сай-
тів, цей процес максимально спрощений та авто-
матизований. Тому кажуть, що ІІП – заробіток  для 
лінивих.
Інтернет-інвестиції можливі завдяки електро-
нній валюті й електронним системам розрахун-
ків, найвідоміші серед яких – PayPal (світова) та 
Webmoney (російська). Цифрові трансакції більш-
менш надійно захищені від шахраїв, електронні 
капіталовкладення анонімні і неконтрольовані. 
Однак інвестування в мережеві проекти реальних 
гривень, конвертованих в ел. валюту, залишаєть-
ся справою ризикованою. Часто великі відсотки в 
ІІП – приманка для довірливих та фінансово нео-
свічених. Тому перед тим, як увійти до цього біз-
несу, потрібно отримати хоча б мінімальні знання 
про термінологію, теорію, ризики.
Інвестуючи час, людина ризикує мінімально. Щоб 
приєднатись до ІІП, вона реєструється у так зва-
ній системі інтернет-серфінгу. Завдання учасни-
ка цієї системи – сидіти перед монітором і час від 
часу “клікати” на рекламні посилання. Тут не по-
трібні знання, але з’їдається весь вільний час 
“серфера”. Слід відразу попередити, гривень за-
робиться не багато. Мінімум заробітку – 1 долар 
за 8 годин роботи. Є можливість збільшити заро-
біток, виконуючи складніші завдання. Тоді можна 
отримати і 100 дол./міс. Ризик – можна натрапи-
ти на ошуканців, які не заплатять за виконану ро-
боту.

Заробіток “ліни-
вого” інвестора 
в інвестиційному 
Інтернет-проекті
Сайти інвестиційних Інтернет-проектів б’ють 
рекорди відвідуваності Facebook та залуча-
ють мільйонні кошти. Тим часом їхні інвестори 
грають в рулетку – серед тисяч фінансових пі-
рамід вони мають розпізнати реальний бізнес, 
а не втрапити до рук  пройдисвітів. Як здій-
снити успішну інвестицію в цифровому про-
сторі? 

Коли пересічний користувач “мандрує” Інтерне-
том, він мимохіть і несвідомо заробляє гроші для 
чужих людей. Ось він відвідує сторінку, читає 
статтю... Він читає, а комусь вже капнули грив-
ні. На екрані миготять рекламні баннери – 1-2 чи з 
десяток. Мандрівник “клікає” на яскраву картинку 
і переходить на сторінку інтернет-крамниці, тема-
тичного порталу, сайту-візитки. Він “клікає”, а ко-
мусь знов капнули гривні.
Небагато людей розуміють, що за відвідування і 
“клікання” вже двічі заплачено. Власник сайту за-
робив на рекламних баннерах і на “кліках”; суть 
його інвестиції – виділення  рекламних площ на 
сторінках порталу. Рекламодавець заробить на 
товарі, рекламі, “кліканнях”. І ця піраміда мікро-
скопічних взаємних міні-інвестицій нескінченна!
Щоб вигода була обопільною, мандрівник може 
прийняти участь в бізнесі 3 тисячоліття для під-
приємливих – Інвестиційному Інтернет-проекті 
(ІІП).
ІІП – вкладання (інвестування) в бізнес, який по-
вністю або частково працює у веб-просторі. Вкла-
дати можна свій час або свої гроші, отримуючи 

Олексій Тітов,
директор компанії “Інвест-експерт”

Зліва - Геннадій Поліщук,
директору Бізнес-клубу “Moneyfest”
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Грошова інвестиція в 
Інтернет-проект відбуваєть-
ся двома способами: або вкла-
даються кошти, попередньо кон-
вертовані в електронну валю-
ту, або здійснюється переказ ко-
штів з банківської карти. Систе-
ми електронних платежів нама-
гаються захистити обіг ел. валю-
ти від всюдисущих національних 
банків і податкової. Тому при-
буток від інвестицій в інтернет-
проекти – неофіційний. За ба-
жання, його можна задекларува-
ти в своїй податковій звітності. 
Особливість бізнесу, який нази-
ває себе Інтернет-проектом – 
залучення ел. інвестицій та ро-
бота у веб-просторі. Це може 
бути тематичний портал про ав-
томобілі чи  інтернет-магазин, 
який торгує парфумами. Це 
може бути реальна компанія, до діяльності котрої 
можна  торкнутись фізично – побачити офіс, ви-
робництво, продукцію, податкові декларації та фі-
нансові звіти.
В Інтернет-проект неможливо інвестувати в кла-
сичному значенні цього слова. Класична інвес-
тиція – це, наприклад, купівля акцій на біржі цін-
них паперів. Ця діяльність супроводжується вели-
кою кількістю документів, які зменшують ризики 
безповоротних втрат. Інтернет-інвестиція здій-
снюється через сайти-проекти консультантів-
посередників або через особливі програми, до 
яких підключаються через web-броузер.
Консультантів-посередників називають “спонсора-
ми”. Завдання спонсора – познайомити клієнта-
інвестора з існуючими проектами й переконати 
вкласти в них гроші. Він приваблює людей вели-
кими відсотками, вигідними умовами. Ризик спіл-
кування зі “спонсором” полягає в тому, що суть 
його роботи – створення якнайширшої мере-
жі вкладників в Інтернет-проект. Йому платять за 
кожного залученого інвестора, отож, безвідпові-
дальний спонсор не перевіряє надійність проек-
тів, які рекомендує. 
Деякі спонсори розробили спеціальне програмне 
забезпечення, що допомагає інвестувати в проек-
ти перевірені та більш-менш надійні. Надійними їх 
робить попередній фаховий аналіз за 3 критері-
ями: рівень організації реально-існуючого бізнесу, 
рівень маркетингу, рівень продукту. Застосо-
вується також спеціальна стратегія зменшен-
ня ризиків: диверсифікація (розподіл капіталу між 
кількома проектами), хеджування (дублювання 
вкладень в схожі проекти), страхування.
Олексій Тітов, один з вінницьких спеціаліс-
тів з ІІП, на практичному семінарі Бізнес-клубу 
“MoneyFest” проаналізував кілька проектів з точ-
ки зору трьох критеріїв надійності. На його дум-
ку, успішні – Ojooo, JMT Invest, Macros Capital, 

TauNigma. Менш вдалі – Amway та Rozetka. В 
Amway – не достатній рівень продукту, який про-
понує компанія. А Rozetka ігнорує можливос-
ті, які дає бізнесу перетворення в інвестиційний 
інтернет-проект.
Олексій радить звертати увагу на тривалість про-
екту – надійний і менше ризикований той, який 
живе більше року. Хоча й тут можливі варіанти:
- Скажімо, студент вигадує “бізнес-проект”, 
створює під нього сайт, пише “легенду” – істо-
рію бізнесу, підтримує роботу сайту впродовж 
року. Через рік він починає його посилено ре-
кламувати. Потенційні інвестори бачать – про-
екту рік! Якщо він вижив, то, мабуть, надійний! 
Ви ризикуєте втрапити в класичну “фінансо-
ву піраміду”, коли за рахунок коштів нових 
вкладників виплачуються відсотки старим. Я 
раджу в таких випадках перевіряти, наскільки 
проект реальний – точне ім’я власника, точна 
адреса офісу, реєстраційні документи.  
Мінімальний вклад в ІІП – стільки, скільки люди-
ні не шкода витратити, не погіршуючи фінансовий 
стан сім’ї. Наприклад, можна заробити пару дола-
рів на “серфінгу” і вкладати саме їх. Максималь-
ний вклад в ІІП, які рекомендує Олексій Тітов, – 
1000 доларів – саме стільки “спонсор” гарантова-
но виведе з проекту, якщо в інвестора раптово ви-
никне така потреба. 

Автор дякує за співпрацю
Олексію Тітову, директору компанії “Інвест-
експерт”
http://invest-expert.info/  , а також
Геннадію Поліщуку, директору Бізнес-клубу 
“Moneyfest”, організатору практичний семінар 
“Все про заробіток в Інтернет – міфи, факти і 
перспективи” (Вінниця, 15.02.14)
moneyfest.ua@gmail.com http://moneyfest.biz.ua  
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(відвідування сайту).
Олександр звертається:
- Всім бізнесменам рекомендую читати 
книги про просування бізнесу у мережі. Я не 
говорю, що потрібно ставати спеціалістами, 
але ази потрібно знати. Чому? Тому що все 
рухається в Інтернет. Тому що ви зрозумієте, 
коли обманюють недобросовісні фахівці. 
Найбільш довготривала та плідна співпраця 
між бізнесменом та Інтернет-маркетологом 
(фахівцем з просування в Інтернеті) виникає 
тоді, коли книги прочитані. Тоді ми з клієнтом 
говоримо на одній мові та довіряємо один 
одному. 

Боротьба за рейтинг
Мета сучасної пошукової системи – максимально 
задовольнити попит користувачів в інформації. 
Для цього створено спеціальні алгоритми, які 
аналізують сайти і періодично ранжують їх 
залежно від ряду показників. Отже, позиція 
сайту – категорія змінна і залежить від висновку 
пошукової системи про його якість. 
Мета бізнесмена – перемістити свій Інтернет-
проект в рейтингу якнайвище усіма можливими 
(дозволеними) методами.
Тому просування в мережі – це безупинне 
пристосування до алгоритмів пошукової системи, 
своєрідна “боротьба” за місце в рейтингу. Експерт 
розповідає:
- Якщо просувати свій бізнес в Інтернеті так, 
як рекомендує офіційна довідка  пошукових 
систем, на це піде дуже багато часу й коштів. 
Бізнесмен не може чекати рік-два, поки його 
помітять. Тому й потрібно використовувати 
спеціальні методи. 

Технології 
популяризації 
бізнесу в Інтернеті
Підприємець з найвіддаленішого закутка 
нині добре знає чи, принаймні, чув про те, що 
веб-сайт, сторінка в соціальній мережі, блог 
– це престижний, корисний та обов’язковий 
атрибут сучасного бізнесу. Проте навіть 
пасивна присутність у мережі вимагає: вашу 
діяльність мають помітити. Якщо сайтом 
ніхто не цікавитиметься, крім власника та 
клієнтів, які отримали візитку з веб-адресою, 
його створення стане марнуванням коштів. За 
допомогою спеціальних технологій бізнесмен 
змусить працювати вкладені кошти та отримає 
зиск.

Фахівець з інтернет-просування Олександр 
Ніколаєв, директор одного з вінницьких ІТ-
агентств, говорить, що не варто нехтувати 
прибутком, який можуть дати підприємству 
клієнти, залучені за допомогою Інтернет. Зараз 
цей сектор в українській економіці знаходиться 
на початковій стадії. Але тенденції свідчать, що 
майбутнє популяризації бізнесу – в цифровому 
світі.
Експерт розповідає про бізнес свого закордонного 
клієнта, досвідченого в Інтернет-рекламі. Ця 
людина сформулювала  проблему наступним 
чином: веб-сайт фірми має перебувати в першій 
трійці результатів пошуку, яку видає пошукова 
система у відповідь на запит користувача. 
В такому випадку він може закрити офіс, 
мінімізувати кількість співробітників та отримувати 
прибуток лише за рахунок Інтернет-трафіку 
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Базова пошукова оптимізація (SEO - Search 
Engine Optimization).
Потенційний клієнт знаходить інформацію в 
Інтернеті за допомогою пошукових систем – 
GOOGLE.COM, YANDEX.RU, META.UA тощо. 
В спеціальному рядку він вводить слово чи 
словосполучення, яке його цікавить. У відповідь 
система згідно з певним алгоритмом, який 
регулярно вдосконалюється, видає перелік 
сайтів, що ідеально відповідають запиту.
Тому перший крок для створення ефективного 
сайту, інструктує Олександр, - це підбір ключових 
понять (запитів, тобто словосполучень), які 
відповідають специфіці бізнесу. Ці ключові 
поняття називають “семантичним ядром” 
та підбираються за допомогою спеціальних 
інструментів пошукових систем.
Експерт заглиблюється в технологію формування 
семантичного ядра:
- Наприклад, є просто слово “кондиціонери”. 
А є – “купити кондиціонери”. Є - “купити 
кондиціонери”, а є - “купити кондиціонери 
в Києві чи у Львові”. Саме ці запити цікаві 
бізнесу, бо вони свідчать, що людина дійсно 
хоче купити.
В Інтернеті дуже багато сайтів схожої тематики, 
тому існує таке поняття, як конкуренція запитів 
– тобто наскільки багато сайтів відповідає на 
певний запит. Якщо їх надто багато, варто 
щось перефразувати і загострити увагу на 
особливостях саме вашого бізнесу.
- Тоді ви у майбутньому витрачатимете менше 
коштів для просування сайту, – зауважує 
Олександр. 
Другий крок – створення оригінальних статей 
(контенту) під кожен пошуковий запит. Цю роботу 

виконують  журналісти або копірайтери, або й 
власник бізнесу, якщо має для цього час. Ще 
два роки тому активно використовувались SЕО-
тексти, що містять заданий відсоток ключових 
фраз. Статті, побудови за канонами SЕО, звучать 
досить штучно, погано задовольняють потреби 
користувачів. Тому пошукові системи навчились 
відфільтровувати SEO-тексти, тлумачачи їх як 
пошуковий спам.
- Пошукові системи стали “розумними”… Тому 
зараз вони більше стежать за поведінкою 
відвідувача сайту. Тобто на те, як людина 
його читала: чи перейшла на іншу сторінку, чи 
прочитала текст, наскільки довго знаходилась 
на сайті та як швидко повернулась на сторінку 
результатів. Як це визначає пошукова 
система? Практично на кожному сайті стоять 
лічильники - Веб-аналітікс, Яндекс-метрика 
– які й надсилають пошуковим системам 
інформацію. І це не єдині інструменти для 
аналізу контенту.
Якщо сайт наповнений неякісними матеріалами, 
пошукова система за опосередкованими 
ознаками розмістить його, скажімо, 200-им 
на сторінці результатів. Відомо, що більшість 
користувачів Інтернету переглядає лише перші 
3 сторінки, отриманих у відповідь на запит (див. 
рис. на ст. 12). Якщо ваша інформація опиниться 
надто далеко, її так ніхто і не побачить.
Олександр Ніколаєв акцентує на трьох основних 
рисах, яким має відповідати матеріал:
- Він має бути читабельним, цікавим, 
ґрунтовним. Потенційний клієнт має знайти 
відповіді на свої питання: опис, фотографію, 
ціну, технічні характеристики тощо.
Важливий момент у просуванні – правильно 
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ці посилання були куплені і може накласти 
фільтр. Крім того є таке поняття як вибух 
посилань - не може молодий сайт отримати 
нізвідки масу цитувань (зворотних посилань). 
Тому цим методом потрібно користуватись 
планомірно й акуратно. Я рекомендую 
купувати постійні посилання.
Постійні посилання відносно “вічні” та 
існують досить довго. Коли у вас раптом 
закінчаться гроші, вони лишаться і 
неприємностей з рейтингом не буде.
Ще один метод – реєстрація у платних каталогах. 
Адміністратори каталогу Яндекс та Google 
зареєструють безкоштовно, якщо ваш сайт 
насичений корисною інформацією. Але комерційні 
ресурси – тільки платні. Наприклад, заплативши 
2,5 тис. грн., можна потрапити у престижний 
Яндекс-каталог. 
Зараз існують спеціальні довідкові сервіси, 
де за гроші, або й безкоштовно, пропонують 
реєструвати регіональні Інтернет-ресурси. 
Олександр радить не розмінюватись на  
низькорейтингові каталоги та “боронь-боже, не 
реєструватись в них автоматично за допомогою 
спеціальних програм”:
- Трафік, який ви отримаєте в підсумку, буде 
меншим 1%. Тому на нього можна не зважати. 
Краще звертатись до якісних каталогів – одне 
посилання у них в 100 разів більше впливає 
на пошук, ніж 100 безкоштовних або дешевих.
Реклама – контекстна та баннерна (медійна).
Дієвим методом просування в мережі Інтернет є 
реклама.
Контекстна реклама – це рекламні оголошення, 
які користувач Інтернету першими бачить на 
сторінці результатів пошуку (рис. на ст. 12, 13).
- Чим хороша ця реклама? – пояснює експерт – 
Вона налаштовується протягом кількох днів – 
підбираються ключові слова, вигідні вашому 
бізнесу, підбираються кращі сторінки сайту, 
куди найперше потраплятимуть відвідувачі. 
Дієвість реклами постійно аналізується. 
Реклама може працювати на певні регіони, 
наприклад, тільки на Львів, чи тільки на 
Одесу. Вона може працювати з ранку до 
вечора або з ранку до обіду, або лише годину 
на добу. Це дуже гнучкий інструмент.
Великі пошукові системи пропонують рекламні 
сервіси: Яндекс-Директ, Google-AdWords.
Баннерна (медійна) реклама – рекламні 
зображення, які розміщують на сторінках сайту в 
помітних місцях (див. рис. на ст. 16). Її перевага, 
особливо на сторінках соціальних мереж – 
можливість вузького налаштування на цільову 
аудиторію. Скажімо, баннер демонструється 
чоловікам від 35 до 45 років, які цікавлять 
рибальством та політикою, або жінкам до 50 
років, які проживають у певній місцевості та 
мають дорослих дітей. Користувачі соціальних 
мереж прагнуть відкритості, тому ця інформація 
доступна.

підібрати домен, тобто унікальне мережеве ім’я 
для сайту:
- В ідеалі, домен має бути коротким та 
відкривати суть вашого бізнесу. Якщо ви 
пропонуєте, скажімо, товари певної марки, 
то має зміст включити назву марки у домен. 
Одночасно, назва має бути простою, щоб 
людина могла запам’ятати її на слух.
За користування доменом бізнесмен платить 
певні кошти, хоча можна зареєструвати 
безкоштовні піддомени на спеціальних сервісах 
(наприклад, UCOZ.UA). При цьому в імені сайту 
буде певна позначка – AT.UA, UCOZ.UA – яка 
говоритиме обізнаним клієнтам, що власник 
вирішив зекономити (а це не завжди йде на 
користь бізнесу). 
Платні домени, які закінчуються на COM.UA, 
коштують дорожче, ніж регіональні – VN.UA 
(Вінниця), LVIV.UA (Львів), KIEV.UA (Київ). 
Якщо підприємець зареєстрував торгову марку, 
він може відкрити сайт в зоні .UA, якщо його 
діяльність виходить за межі України – .RU (для 
Росії) або .COM (міжнародний ринок збуту).
Останній крок після запуску готового веб-сайту 
– додавання в базу пошукових систем, щоб 
потрапити в пошук. Тільки після цього власник 
ресурсу побачить позицію сайту в результатах 
пошуку (за обраними ключовими фразами). Це 
місце – результат впливу Інтернет-маркетолога 
на внутрішні фактори – вдале семантичне ядро, 
якісні статті, виграшна назва і т.п. Крім внутрішніх, 
існують зовнішні фактори, які допомагають 
підняти рейтинг й потрапити на очі потенційному 
клієнту.

Зовнішні фактори просування в мережі.
Зазвичай, ІТ-фахівці самостійно вирішують, 
яким чином піднімати рейтинг вашого сайту. Але 
власнику бізнесу слід обов’язково поцікавитись 
цим питанням, щоб оцінити витрати  та ймовірні 
ризики при недостатній фаховості найнятих 
людей.
Посилання.
Наприклад, пошукова система Яндекс рахує 
кількість та якість посилань на матеріали 
сайту із сторонніх ресурсів за допомогою ТІЦ 
– Тематичного Індексу Цитування (є й інші 
показники). Чим вищий ТІЦ, тим оцінка вища і тим 
кращі позиції займатиме сайт (див. рис. на ст. 12).
Олександр Ніколаєв розповідає підприємцям, що 
одним із найпоширеніших способів підвищення 
цитованості ресурсу є купівля посилань - в 
Інтернеті існують сайти, власники яких за певні 
кошти розмістять потрібні вам гіперпосилання.  
Бізнесменам важливо знати, що існують покупні 
посилання двох видів – постійні й тимчасові. 
Експерт застерігає:
- Тимчасові посилання дешевші. Але коли у 
вас закінчать гроші, то вся маса посилань 
раптово зникне. І будь-яка пошукова система 

як “двічі по два чотири” зрозуміє, що 
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Проте не варто нехтувати методами пошукової 
оптимізації на користь реклами:
- Так, реклама працює миттєво, але поки у вас 
є гроші. Гроші закінчились, реклами немає, 
в Інтернеті вас немає, відвідувачів немає, - 
акцентує Олександр.
Та застерігає: 2-3 роки тому спеціаліст 
гарантував, що сайт потрапить, скажімо, на перші 
місця пошукових результатів Яндексу та Гугл. 
Але алгоритм роботи великих пошукових систем 
постійно змінюється, реально розгадати його 
неможливо. Тому якщо сьогодні людина відразу 
дає такі високі гарантії – це аферист.
Цільова E-mail розсилка.
Для просування бізнесу в Інтернет також доцільно 
використовувати Email-маркетинг – розсилання 
інформації про ваш бізнес на електронні адреси 
потенційних клієнтів. Це відносно недорогий 
метод просування. Наприклад, одноразова 
розсилка на 1,5 тис. e-mail-адрес по базі 
користувачів одного з веб-сайтів коштуватиме 
всього 150 грн.
- Є бізнесмени, які отримують 70% продажів за 
рахунок електронної розсилки, - відгукується 
експерт.
Як відрізнити розсилку від спаму?
Є дві риси, які роблять надісланий ел. лист 
спамом:
по-перше, адресат не реєструвався для 
отримання повідомлень;
по-друге,  неможливо відмовитись від 
отримання листів.
НЕ спам – надсилання електронних рекламних 
листів лише тим відвідувачами сайту, які 
зареєструвались та погодились отримувати 
його новини. Тому якщо підприємцю пропонують 
скористатись чужою базою адрес, зібраною з усіх 
просторів Інтернету, його реклама гарантовано 

сприйматиметься поштовими сервісами як спам: 
- Користувачі спам не люблять. Тому я не 
рекомендую ним займатись, бо ви легко 
втратите свою репутацію.
Олександр Ніколаєв підсумовує:
- Все просування у мережі, яке ви здійснюєте 
– не важливо, якими методами – потрібно 
відслідковувати, робити висновки та 
планувати майбутні кроки. Нині Інтернет 
– впливове доповнення до традиційного 
маркетингу. Наприклад, за допомогою веб-
аналітики сайту Ви помітите, що люди 
почали більше цікавитись кондиціонерами 
певної марки – отже, їх потрібно закупити 
більше. Тобто ви знаєте, як змінюються 
смаки споживачів. Будь-який власник бізнесу 
повинен це розуміти.

Автор дякує за співпрацю
Олександру Ніколаєву, директору
РА “MetaStudio’’ (Вінниця)
http://www.metastudio.com.ua/
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і розвитку, саме їх зусилля приносять організації 
найбільший прибуток. Ознаки, за якими можна їх 
впізнати, наведено на рис. 
Таких співробітників потрібно берегти як зіницю 
ока! Для  цього слід продумати систему мотивації, 
яка міцно прив’яже їх до результату та компанії. 
Утримання працівників категорії “А” на чистій 
ставці означає використовувати їх потенціал 
менше ніж на половину можливого. Разом з тим 
необхідно слідкувати, щоб вони не “захворіли на 
зіркову хворобу” і цим не звели свій потенціал до 
нуля.
Співробітники категорії “В” – “серце компанії”, 

компетентні працівники, 
здатні якісно виконувати 
поставлені  завдання. 
Щоб вони працювали 
краще, їм потрібно 
ставити чіткі та зрозумілі 
задачі. Вони потребують 
прозорої системи 
мотивації, стимулів 
до саморозвитку. 
Керівник компанії 
має забезпечувати 
справедливий зворотній 

зв’язок – тобто нагороджувати у випадку 
досягнень й карати у випадку промахів.
Категорія “С” – співробітники з, порівняно, 
найгіршими показниками ефективності. Їх 
ефективність - наслідок низького потенціалу та 

Доторкані і майже-
недоторкані 
працівники – кого і 
чому звільняти чи 
не звільняти?
Керівнику складно звільнити людину, коли 
він знає її зблизька – її сімейні проблеми, стан 
здоров’я, життєві інтереси. Окрім всього, 
власники малого та середнього бізнесу не 
можуть делегувати звільнення комусь іншому, 
адже всі питання щодо існування фірми 
виключно в їхній компетенції. Таїсія Левченко 
на конференції “Ріст в умовах нестабільності” 
полегшує головний біль підприємців. Її поради 
допомагають оптимізувати кадровий склад 
компанії. Залишаються дійсно ефективні 
співробітники, а йдуть ті, хто тягне фірму на 
дно.

Аналіз доторканих

Серед співробітників компанії недоторканих 
немає. Кожного розглядають скрупульозно, 
оцінюючи його вклад і перспективи співпраці. 
При цьому відразу виокремлюється група, щодо 
яких Таїсія Левченко, засновник і директор 
консалтингової компанії ДІЯти!, радить бути 
безжальними. Це група так званих “мінусів” – 
негативна діяльність цих персонажів йде на 
шкоду підприємству, адже
“плюс”*”мінус”=”мінус”
“Саботажники”, “панікери”, “пожирачі часу”, 
“дембелі”, “трутні”, “інфанти”, “жертви обставин” 
(докладніше – див. рис.) – якщо на підприємстві 
виявляються такі люди, з ними треба негайно 
прощатись. Вони ослаблюють позиції компанії 
на ринку, роблять 
її діяльність менше 
ефективною, а це – 
неприпустима розкіш в 
кризу.
Решта працівників 
ділиться на три 
категорії залежно 
від того, який вклад 
вони вносять в 
розвиток компанії.  
Співробітники, що 
відносяться до цих 
категорій, мають різну ефективність, різний 
потенціал, а також,  потребують різних підходів до 
їх мотивації (див. рис.).
Співробітники категорії “А” – найцінніший 

ресурс для компанії. Вони сприяють її росту 

Таїсія Левченко, 
консалтингова компанія ДІЯти!
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можливостей, наслідок небажання працювати 
на результат. Діяльність таких працівників варто 
проаналізувати та вирішити: 
- чи дійсно вони потрібні компанії, чи дійсно вони 
виконують необхідну роботу?
- чи можна їх замінити 
на працівників, які 
проявлять себе краще?
- чи можна їхні 
обов’язки поділити 
між співробітниками 
категорії “В”?
- скільки коштує 
утримання цього 
робітника? чи не 
коштує він дорожче, ніж 
приносить вигоди?
Приймаючи остаточне 
рішення по таких працівниках, Таїсія радить 
поставити собі одне просте запитання:
- Чи взяв би я його на роботу, якби зараз 
наймав заново?
Якщо відповідь негативна – з людиною варто 
прощатися.
Якщо відповідь ствердна, керівник має 
запланувати ряд кроків, щоб допомогти цьому 
співробітнику стати більш ефективним. 
Джек Уелч, який впродовж 20 років був 
генеральним директором General Electric, говорив 
щодо категорії “С”:
- Дехто вважає жорстоким і неетичним 
звільнення цих слабких десяти відсотків. Я ж 
вважаю жорстокістю і “ фальшивої добротою 
“ залишати людей на робочих місцях , які 
не дають їм перспектив для зростання і 
можливостей розбагатіти... Мене можна 
звинуватити в тому, що я перегинаю палку . 
Але я дотримуюся мого головного принципу: 
основним активом компанії є люди , а не 
продуковані товари.

Аналіз майже-недоторканих

В компанії в умовах кризи немає недоторканих. 
Єдина людина, кого в більшості випадків 
звільнити неможливо – сам власник. Якщо він не 
продає і не ліквідує засноване ним підприємство, 
він, апріорі, в компанії лишається. Власник є 
і далі буде першопричиною успіхів і невдач 
бізнесу. Отже, він мусить проаналізувати власну 
ефективність так само, як це робив стосовно 
персоналу.
Для проведення максимально ефективного 
самоаналізу варто скористатися дуже 
інформативним інструментом – звичайним... 
дзеркалом! Управлінець повинен глянути на себе 
збоку та об’єктивно оцінити. Лише тоді він зможе 
робити висновки, ким насправді є кожен з його 
підлеглих. Головне – глянути на себе правильно!

Дзеркало
Якщо покірне кошеня в дзеркалі побачить 
лева – це не буде об’єктивним відображенням 
дійсності! Так само неправильно і деструктивно, 
коли худеньке дівча бачить в дзеркалі товстуху, 

а 40-річний чоловік з 
пивним животиком – 
накачаного 20-річного 
добра-молодця. 
Помилкова самооцінка 
підштовхує до 
неадекватних рішень 
у кризових ситуаціях. 
В нормальних 
економічних умовах 
є час та можливості 
для виправлення цих 
помилок, криза вимагає 

чітких та безпомильних рішень.
Колесо балансу
Щоб отримати власне адекватне “відображення 
в дзеркалі”, можна використати методику 
“Колесо балансу”, пропонує Таїсія Левченко. 
Людина самостійно визначає певну сукупність 
факторів, які характеризують її як керівника. Їх 
можна оцінити певними балами і скласти чіткий 
план дій для збільшення власної управлінської 
ефективності. 
Згідно з методикою, спершу керівник формує 
список 20 рис ефективного управлінця. 
Список складається згідно з його особистими 
уявленнями, тому в кожного вони будуть 
індивідуальні. Хтось згадає про силу духу  і 
харизму, а хтось – про принциповість і педантизм. 
Головне, щоб ці риси сповна характеризували той 
образ, ту ціль, до якої людина прагне. 
Не може бути єдино правильного образу 
ефективного менеджера! Залежно від контексту, 
в якому цей менеджер працює, будуть суттєво 
відрізнятися і вимоги до нього. Наприклад, вимоги 
до керівника агенції з організації свят і керівника 
металургійного підприємства точно будуть 
відрізнятися.

Цікаво: ті риси, які спливають в пам’яті 
найпершими – наслідок стереотипів, які панують 
у суспільстві, ті, що народжуються вже більш  
напружено – внутрішнє переконання.

Наступний крок: з 20 рис слід обрати 8 ключових 
– таких, що найбільше впливають на загальну 
ефективність управлінця. Далі створюється 
так зване, “Колесо балансу” – див. рис. Кожен 
сектор отримує назву за однією з 8-ми рис у 
списку пріоритетних.  Максимально можливий 
розвиток риси (компетенції, якості) – це 10 балів, 
сектор кола повністю заштриховується. Якщо 
риса не проявляється – проставляється бальна 
оцінка “0”, цей сегмент не заштриховується 
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Таїсія Левченко, виступаючи перед підприємцями, 
резюмує:
- Якщо Ви прийшли до думки, що з 
персоналом у Вас явно не все добре, то 
найперше, що Вам варто зробити – це 
наважитись на не просту і, можливо, 
малоприємну розмову. Розмову “по-душам”. 
Розмову з самим собою… Пам’ятайте, що 
коли Ви вказуєте на когось пальцем, то в цей 
же час, три інших Ваших пальці вказують на 
Вас… Ви-першопричина. Завжди. У всьому. 
Починайте з себе, і тоді все буде складатися 
правильно. Найважча і найважливіша з 
перемог – це перемога над собою…

Автор дякує за співпрацю
Таїсії Левченко, засновнику і директору 
консалтингової компанії ДІЯти!, практику 
і розробнику ряду унікальних методик 
посилення ефективності персонал-ресурсу 
компаній.
www.facebook.com/diyaty.com.ua   
www.facebook.com/taisiya.levchenko 

Стаття написана за матеріалами конференції 
“Ріст в умовах нестабільності” (Вінниця, 
11.04.14)

зовсім. Виходячи з цих двох “крайніх” випадків, 
управлінець оцінює себе самостійно. Він 
визначає, як сильно та чи інша риса проявляється 
в його управлінській практиці – балами від 0 до 
10. Далі заштриховується частина сектора, яка 
пропорційно відповідає бальній оцінці: 7 балів – 
70% заштриховано; 3 бали – 30% і т.д.
В результаті вимальовується унікальна фігура. 
В когось вона буде більш-менш схожа на коло, 
в когось – на безформну пляму. Обрис цієї 
фігури – візуалізація цілісності, наповненості 
і гармонійності управлінських вмінь власника 
бізнесу. Детально проаналізувавши її, він зможе 
зробити важливі й необхідні висновки, які 
сприятимуть розвитку його особистості та його 
компанії. 
При аналізі варто звернути увагу на те, що 
найбільш виражені риси – це найсильніші сторони 
управлінця. Ті ж, які проявляються найгірше – 
його “слабинка”. Над недоліками потрібно почати 
працювати негайно – скласти план заходів, 
котрі якнайшвидше виправлять ситуацію. Якщо 
“Колесо балансу” має неправильну форму з 
яскраво-вираженими піками й впадинами – 
воно незбалансоване. Це привід поміркувати: 
як дисгармонія якостей менеджера впливає 
на бізнес-процеси в компанії, і що потрібно 
зробити аби згармонізувати ситуацію. Аналіз 
“Колеса балансу” й постійна робота над собою 
– методи, завдяки якому єдина неторкана в 
компанії людина ставатиме більш ефективною 
та виправдовуватиме місце, яке вона займає по 
праву. 
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Що вміє 
персональний 
асистент керівника
Джерело http://www.training.com.ua/

Помічник (асистент) керівника – людина, чиї 
обов’язки виходять далеко за межі обов’язків 
секретаря, референта та офіс-менеджера. 
Він управляє, радить, мотивує, тобто має 
надширокі повноваження, делеговані 
менеджментом вищої ланки. Помічник – 
аватар керівника: ще одне його тілесне 
втілення, ще один голос, ще одна пара рук, ще 
один мозок для вирішення бізнес-проблем.

Зазвичай людина, яка працює на посаді 
помічника, має інший запис в трудовій книжці. 
Її іменують буденно – секретар. Секретар 
має нормований робочий день: працює з 
кореспонденцією, відповідає на дзвінки, 
організовує прийом відвідувачів тощо. Помічник 
керівник має ненормований робочий день, тому 
що:
- приймає на себе частину обов’язків керівника 
підприємства щодо управління бізнесом;
- налагоджує контакти з зовнішнім світом та 
співробітниками;
- вирішує особисті проблеми керівника.
Він постійно знаходиться поруч з директором, 
власником, менеджером вищої ланки управління, 
все знає і все пам’ятає.
Вимоги до помічника (асистента) керівника 
наступні:
- володіє певними професійними знаннями та 
навичками, 
- компетентний в галузі, в якій працює 
підприємство, 
- має особисті якості, які дозволять  
спілкуватись з членами колективу, клієнтами, 
постачальниками тощо.
Одна з обов’язкових вимог – практичний досвід 
від 1 до 3 р. Прекрасне підґрунтя – робота 
на посаді секретаря, референта чи офіс-
менеджера. На цих посадах набуваються навички 
організаційні, комунікативні, перевіряться 
надійність та відповідальність. Помічник – 
наступна сходинка у кар’єрі, яка свідчить про 
цілеспрямованість та компетентність.
Базові знання помічника керівника:
- основи проектного менеджменту;
- фінанси, бухгалтерський облік;
- діловодство;
- іноземна мова;
- основи управління персоналом;
- основи бізнес-етикету, 
- організація зустрічей, заходів;
- планування ділових поїздок;

- тайм-менеджмент;
- організація роботи офісу;
- навички ефективного спілкування. 

Участь у плануванні
Персональний помічник керівника повинен 
орієнтуватись в бізнес-процесах на рівні власника 
компанії. Він слідує системі управління, створеній 
керівником бізнесу. За потреби – генерує 
нові системи, які сприяють досягненню цілей. 
Саме тому  успішний асистент має навички 
оперативного та стратегічного планування 
– вміє визначати та розв’язувати поточні та 
довготермінові проблеми-цілі.

Робота з персоналом
Нерідко саме помічник доносить до співробітників 
позицію керівництва та мотивує до результативної 
праці. На великому підприємстві доки вказівка 
доходить до того, кого стосується, втрачається 
більше 50% корисної інформації. Тому один з 
обов’язків помічника – донести її максимально 
чітко, використовуючи спеціальні технології 
комунікації.

Зарплата асистента – від 3000 грн. (Київ)

Помічник (асистент) керівника змінюється 
як термостат. Якщо потрібно підняти градус 
спілкування, вирішуючи бізнес-проблему, 
- він нагрівається. Треба понизити градус – 
охолоджується. Асистент пристосовується, 
компенсує, додає те, чого не вистачає в різних 
підрозділах, на різних етапах бізнес-процесів. 
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