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13

Кім Хвідкяр

Про важливість помилок
Причинами невдач стартапів можуть 

бути не тільки помилкові дії, але й безді-
яльність чи неуважність. Якщо ви не при-
ділили вдосталь уваги важливим речам, то 
це може призвести до значного негативно-
го впливу на компанію. Проте таких наслід-
ків можна було б уникнути, якби засновник 
повівся інакше. Водночас автор стверджує, 
що найчастіше до краху стартапу призво-
дить не одна помилка, а їх поєднання.

Також важливо розуміти, що вивча-
ти лише «історії успіху» – шкідливо. Адже 
коли ми фокусуємося тільки на тих, хто 
вижив чи досягнув прогресу, то ігноруємо 
досвід більшості, тобто тих, хто зазнав не-
вдачі. Це логічна помилка, що називаєть-
ся упередженням того, хто вижив. Отже, 
на думку автора, важливо вивчати усі типи 
невдач, яких може зазнати ваш стартап. Це 
допоможе збільшити ваші шанси на успіх.

Помилки ставлення
Стартап схожий на марафон – управ-

ляти ним складно, бо це вимагає певного 
стилю мислення, щоб вдало пройти най-
складніші моменти. Саме тому правильне 
ставлення істотно впливає на результат. Ав-
тор застерігає від таких помилок:

– не починати. Неможливо виграти зма-
гання, не розпочавши його . Існує бага-
то причин того, щоб не запускати свій 

Основна ідея
Усім відома статистика: 90% стартапів зазнають невдачі. І це навіть не під 
час рецесії! «Підприємництво – не для слабких духом», – запевняє автор. 
Він також отримав свою порцію досвіду невдач, залишившись у 31 рік без 
бізнесу, але з необхідністю годувати родину. Проте згодом зміг відновити фо-
кус, проаналізувати свої та чужі помилки і зробити висновки. Ба більше, він 
став одержимим дослідженням причин банкрутства стартапів: інтерв’ював 
засновників, аналізував їхні бізнес-плани, збирав безліч інформації та скла-
дав перелік стратегічних та операційних помилок. Саме цими знаннями він і 
ділиться у книжці.

стартап: від стабільної роботи до бра-
ку часу. Однак є достатня кількість ар-
гументів «за»: від контролю над влас-
ним майбутнім до любові до інновацій. 
Хтось боїться починати, бо здається 
собі застарим (проте автор запевняє, 
що, за статистикою, середній вік за-
сновників стартапів зростає.) Ще бага-
тьох стримує страх невдачі, яка часом 
здається чимось ганебним (проте це 
шкідлива стигма, якої варто позбутися);

– синдром самозванця. Інколи хвилювання 
стосовно того, що ми недостатньо квалі-
фіковані чи експертні, може поглинути 
нас настільки, що заважає рухатися впе-
ред. Як і у випадку з марафоном, сумніви 
навряд чи допоможуть підприємцю до-
сягнути успіху. Як побороти синдром са-
мозванця? По-перше, можна святкувати 
всі перемоги: великі й маленькі. По-дру-
ге, потрібно ділитися своїми сумнівами з 
друзями чи психологом. По-третє, автор 
радить вести щоденник досягнень або 
скласти список своїх сильних сторін і пе-
речитувати його;

– брак жаги до своєї справи. Автор пе-
реконаний, що якщо мотивація підпри-
ємця – лише збагачення, то він не до-
сягне успіху. Любов до своєї справи й 
пристрасть до неї – обов’язкові складові 
вдалого стартапу. Якщо їх немає, то по-
чинати дійсно не варто;



Найчастіше до краху стартапу призводить  
не одна помилка, а їх поєднання.  
Тому важливо вивчати усі типи невдач,  
яких може зазнати стартап.

Бути підприємцем – часто означає багато 
працювати над собою. Якщо ви не готові  
до цього, то варто замислитися,  
чи дійсно стартапи – це ваше.

На ідею стартапу потрібно дивитися як на 
малюнок олівцем, що показує шлях до кінцевого 
результату. Це не пункт призначення, а напрям.

Фінансування необхідне для виживання бізнесу, 
однак гонитва за грошима замість фокусування 
на продукті, якого потребує ринок, так само 
небезпечна, як і повна відсутність коштів.

Для запуску стартапів існують кращі й гірші 
сфери бізнесу, і, обираючи свою нішу, варто 
зважати на це. Проте багато підприємців 
ураховують лише свої компетенції та уподобання.

П’ять основних думок
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– забагато усього одночасно. Щоб уник-
нути цієї помилки, потрібна пріоритеза-
ція. Для цього автор пропонує складати 
списки «чого не робити» і дотримувати-
ся їх;

– синдром «самотнього вовка». Звичайно, 
якщо ви єдиний засновник стартапа, то 
маєте повний контроль над ситуацією, 
усі прибутки належать вам. Проте з усі-
ма проблемами також доведеться мати 
справу тільки вам. Натомість автор ра-
дить знайти свою «зграю», отримати 
досвід у тій сфері, де ви збираєтеся за-
пускати стартап, пошукати ментора.

Автор переконаний, що бути підприєм-
цем – часто означає багато працювати над со-
бою. Якщо ви не готові до цього, то варто за-
мислитися, чи дійсно стартапи – це для вас.

Помилки у бізнес-моделі
Одна з найпоширеніших помилок цієї 

категорії – погано складений бізнес-план 
або його відсутність. На диво багато під-
приємців розпочинають бізнес, маючи план 
лише у своїй голові. Автор радить не роби-
ти так, а завжди складати план на папері, 
використовуючи, наприклад, методологію 
Business Model Canvas Олександра Остер-
вальдера.

Важливий також правильний вибір сфе-
ри бізнесу. Як зазначає автор, краще бути 
дурним у «розумній» сфері, ніж розум-
ним – у «дурній» . Також він стверджує, що 
у випадку стартапів є кращі й гірші сфери 
бізнесу, тому, обираючи свою нішу, варто 
зважати на це. Проте багато підприємців 
враховують лише свої компетенції та упо-
добання. Якщо ви завжди мріяли відкри-
ти квіткову крамницю, то потрібно знати, 
що це малоприбутковий сектор. Тому ваша 
мрія не є нездійсненною, проте щоб стати 
успішним, потрібно мати дуже сильну стра-
тегію, розроблений план дій на випадок різ-
номанітних несподіванок і суттєву конку-
рентну перевагу.

Ще одна типова помилка – починати з 
рішення, а не з проблеми. Бізнес стає при-
бутковим, якщо вирішує усвідомлену по-

требу споживача. А якщо клієнти не знають 
про наявність у себе проблеми, ваші послу-
ги не будуть їм потрібні. Тому автор радить: 
визначте проблему першого рівня, тобто 
дійсно болючу для вашої цільової аудито-
рії (умовно кажучи, пігулку від головного 
болю, а не вітаміни). Якщо ви не можете 
цього зробити, то продовжуйте виписувати 
проблеми, доки не знайдете першорівневу.

На ранніх етапах розвитку стартапу ба-
гато засновників потрапляють у типову 
пастку – мислять занадто великими масш-
табами. Однак є й інші крайнощі, одна з 
яких – думати надмірно маленькими масш-
табами. Недостатньо міркувати: «Усе, чого 
я хочу, – це мати маленьку крамничку, за 
рахунок якої зможу оплачувати рахунки до 
кінця життя». Потрібно прагнути більшого. 
Варто створити буфер у бізнес-плані, який 
дозволить упоратися з усіма несподіванка-
ми, які неодмінно виникатимуть. У якості 
антидота до цієї помилки автор наводить 
правило 10х: множити свої цілі на 10. Тому 
у наведеному прикладі визначивши, яка 
сума прибутку потрібна для оплати рахун-
ків, її потрібно помножити на десять. І шу-
кати способів досягнути цієї мети. Якщо ви 
не можете знайти шляхів для досягнення 
такої цілі, то не варто починати бізнес, бо 
він буде надто крихким.

Помилки  
у маркетинговому 
дослідженні

Автор застерігає: якщо ви намагати-
метесь копіювати інших, то не варто спо-
діватися на великий успіх. Він радить за-
лишатися автентичними і дозволити світу 
копіювати вас. Звичайно, ніхто не застрахо-
ваний від існування схожих бізнесів, тому 
можлива ситуація, коли вже на пізній стадії 
розроблення ідеї ви побачите, що на ринку 
є дещо схоже. У такому випадку автор ре-
комендує поміркувати, як привнести щось 
зовсім інакше у свій бізнес. Можливо, ви 
зможете надавати послугу набагато швид-
ше або ефективніше, ніж конкуренти?

Утім не варто плутати автентичність з 
надмірною і непотрібною оригінальністю. 
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Перше – це рецепт успіху, друге – невда-
чі. Якщо ніша, в яку ви плануєте потрапити, 
порожня, потрібно провести додаткове до-
слідження, адже на те може бути причина. 
Наприклад, подібний товар або послуга не 
потрібний клієнтам або навіть створює зай-
ві проблеми.

Ще однією помилкою є спроба позма-
гатися з мережевим ефектом. Що більше 
людей використовують певний продукт, то 
ціннішим він стає. Саме тому конкурувати з 
Facebook сьогодні було б дуже дорогою та 
невдячною справою.

Існують різні види мережевого ефекту:
– прямий (коли цінність продукту зростає 

експоненційно у міру збільшення кіль-
кості користувачів);

– непрямий (коли цінність продукту зро-
стає завдяки іншим продуктам, що його 
доповнюють);

– двосторонній (коли є дві групи корис-
тувачів: які щось пропонують та які чо-
гось потребують, обидві додають цін-
ності);

– локальний (коли всередині мережі існу-
ють менші групи, що пропонують вто-

П’ять застережень для новачків стартаперів

Страх 
розпочати

Брак часу, вік, невпевненість 
у результаті – це лише 

відмовки тих, хто боїться 
взяти відповідальність 

за своє життя

Націленість 
тільки на прибуток

Неможливо досягнути 
справжнього успіху, якщо 
прагнути тільки заробітку. 

Результат отримують ті, 
хто любить справу, якою 

займається

Ставка тільки 
на себе

Одна людина, якою б 
талановитою 

і цілеспрямованою вона не 
була, не в змозі виконувати 

всі ролі. Коли поряд є ті, 
на кого можна покластися, 

шлях до успіху стає набагато 
легшим

Розпорошеність 
цілей

Зробити все неможливо. 
Досягнути мети можна 
тоді, коли є розуміння 

пріоритетності завдань 
і кроків

Невпевненість 
у собі

Від помилок не застрахований 
ніхто. Відчуття нестачі 

експертності є майже у кожної 
розумної людини.  

Але це не привід для того,  
щоб нічого не робити
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ринну вигоду і стимулюють інших долу-
чатися).
Утім не варто надмірно боятися мере-

жевих ефектів. На думку автора, важливо 
оцінити, чи мережа вже має критичну масу. 
Якщо так, то запускати конкуруючий про-
дукт не варто, натомість можна стартувати 
з пропозицією, яка доповнить наявний.

Багато помилок засновників стартапів 
стосуються клієнтів. Скажімо, у 2001 році 
стартап із доставки продуктів Webvan за-
знав краху, тому що забув проконсультува-
тися зі споживачами. Компанія вважала, що 
її пропозиція безпрограшна, тому не прово-
дила фокус-групи, інтерв'ю та досліджен-
ня. І, зрештою, випустила з виду важливі 
«дрібниці»: скажімо, вимагала від клієнтів 
розміщувати замовлення щонайменше за 
24 години. А вони, як виявилося, не були 
на це згодні.

Отже, дослідження необхідно проводи-
ти обов'язково. Скажімо, спілкуватися нао-
динці з ринковими експертами, отримувати 
зворотний зв’язок від клієнтів, робити опи-
тування та проводити A/B тестування (про-
понувати дві версії концепту двом групам із 
вашої цільової аудиторії та порівнювати ре-
зультати).

Помилки у фінансуванні
Нестача грошей може призвести до бан-

крутства навіть найперспективнішого стар-
тапу. Проте фінансування не має стояти на 
першому місці, ще до продукту. Так, воно 
необхідне для виживання бізнесу, але го-
нитва за грошима замість фокусування на 
продукті, якого потребує ринок, так само 
небезпечна, як і повна відсутність коштів.

Отже, гроші не можуть виправити сер-
йозні помилки. Проте якщо «знайти» кошти 
занадто рано, ще до перевірки своїх гіпотез, 
то вони зможуть приховати невдачу і прихо-
вувати той факт, що ваш продукт не потрі-
бен ринку. Тому перш ніж залучати фінансу-
вання, потрібно знайти перших клієнтів.

Погане бюджетування також небезпеч-
не для бізнесу. Наприклад, для багатьох 
стартапів основна стаття витрат – зарпла-
ти працівників. І багато компаній роблять 

типову помилку, наймаючи забагато пра-
цівників раніше, ніж потрібно. Щоб уник-
нути цього, а також не впустити інші важ-
ливі деталі, потрібно детально прописувати 
бюджет, зазначаючи усі види витрат. По-
стійними витратами зазвичай є оренда, 
страховка, виплата кредиту тощо, а змінни-
ми – зарплати, реклама, матеріали, комісій-
ні тощо. Після внесення основних видатків 
до бюджету, можна «погратися» з ключо-
вими метриками. Скажімо, подумати, що 
буде, якщо ви наймете трьох додаткових 
продавців? Або зменшите рекламний бю-
джет на 10%? Це допоможе вам побачити 
й проаналізувати різні сценарії.

Помилки у розробленні 
продукту

Нерідко засновники стартапу, коли 
йдеться про їхній продукт, мислять занад-
то вузько. Вони застрягають на власному 
баченні товару або послуги і не готові його 
гнучко змінювати. Водночас автор ствер-
джує, що на ідею стартапу потрібно диви-
тися як на малюнок олівцем, який показує 
шлях до кінцевого результату. Це не пункт 
призначення, а напрям. Можливо, ви ніколи 
не дістанетесь фінального пункту, бо стар-
тап постійно еволюціонуватиме… І це ціл-
ком нормально.

Щоб уникнути помилок при створен-
ні продукту, автор радить запам'ятати три 
правила:

1. Ваша компанія – це не ваш продукт. 
PepsiCo стала відомою завдяки Pepsi, але 
вона має й багато інших продуктів. Так само 
й ваш бізнес і ваш продукт – не є синоні-
мами.

2. Досвід ваших клієнтів – це не ваш 
продукт. Досвід суб'єктивний, і люди мо-

Неможливо виграти 
змагання, не 
розпочавши його



Варто 
замислитися

Чи аналізуєте ви історії  
не тільки успіхів, а і невдач?

Які упередження щодо 
підприємництва ви маєте?

Що є вашим продуктом,  
і яку цінність він створює  
для клієнта?

Перевірити, чи не віддаєте 
ви кореневі функції  
на аутсорс.

Навчитися складати  
списки «чого не робити».

Святкувати перемоги  
будь-якого масштабу разом 
із командою.

Варто зробити

1

3

2

1

2

3
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жуть відчувати різне стосовно вашого про-
дукту.

3. Ваш маркетинговий план – це не ваш 
продукт. Якщо ви вмієте створити шум дов-
кола свого товару або послуги, це добре, 
але це ще не все.

Підприємцю необхідно чітко розуміти, 
що є його продуктом, як він створює цін-
ність для клієнта. Якщо цього немає, по-
трібно повернутися на попередні етапи й 
знову провести маркетингове дослідження.

Також автор застерігає від надмірного 
використання аутсорсингу, особливо на 
ранніх етапах існування бізнесу. Його варто 
застосовувати тоді, коли компанія вже міц-
но стоятиме на ногах і буде готова оптимі-
зувати некореневі функції. Що ж стосуєть-
ся кореневих компетенцій, то їх ніколи не 
можна віддавати стороннім організаціям.

Організаційні помилки
Для стартапу команда – це наче елемен-

ти конструктора, з якого засновник будує 
свою мрію. Тому помилитися тут – означає 
зруйнувати мрію.

Найкращі управлінські команди – це не 
добірка «клонів». Навпаки, їхні члени до-
повнюють один одного. Водночас праців-
ники повинні рухатися в одному напрямку, 
мати спільні цілі й плани. Люди в команді 
можуть мати різні сильні сторони 
та грати різні ролі, проте кожен 
повинен виконувати свою роботу 
та підтримувати інших, тоді вся 
компанія матиме більші шанси 
на успіх.

Також дуже важлива готов-
ність важко працювати, мати ві-
зію та пристрасть. Проте це не 
означає бути постійно заклопо-
таними та сумними: автор радить 
святкувати перемоги разом із усією коман-
дою. А для лідера важливо вміти доносити 
свою візію працівникам, щоб вони не відчу-
вали себе відірваними від того, що відбува-
ється довкола.

Хоча надмірно швидке збільшення кіль-
кості працівників може призвести до не-
гативних наслідків, «заморожувати» най-

мання людей повністю теж не варто. 
Головне – не поспішати, адже, як свідчать 
дослідження, що пильніше ви обиратимете 
працівника, то довше він залишатиметься з 
вами. Автор зі свого досвіду радить прово-
дити щонайменше три інтерв'ю з кандида-
том на посаду.

Якщо ж виявиться, що ви зробили по-
милку, найнявши певну людину, не варто 
боятися звільнити її. Існує дві основні при-
чини для звільнення: якщо виявилося, що 
працівник вам не підходить, або якщо він 
коштує вам занадто дорого, а ви не може-
те цього собі дозволити. На додачу ж автор 
наводить таке правило: якщо ви сумніває-
теся, чи варто когось звільняти, то це озна-
чає, що варто. У стартапі немає місця для 
сумнівів.

Помилки продажу
Продаж – це кровоносна система стар-

тапу. Тому найгірша помилка у цій катего-
рії – це не мати відділу продажу взагалі. 
Така функція має бути серцем бізнесу, ва-
шим основним фокусом. Якщо це не так, то 
потрібно зробити крок назад і змінити прі-
оритети.

Окрім наймання продавців, потрібні та-
кож метрики та їх регулярне оцінювання. 
Засновнику не можна лишати будь-які ас-

пекти продажу без нагляду чи невимірюва-
ними. Адже щоб знати свій бізнес добре, 
потрібно розуміти, як він «почувається» у 
кожен момент.

Наступний must-have для стартапу – 
це чіткий процес продажу і структура. Для 
цього буде корисним мати CRM-систему та 
вміти використовувати воронку продажу. 

Команда стартапу – це 
елементи конструктора, 
з якого засновник будує 
свою мрію
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правильне це рішення? Чи на правильних 
речах я фокусуюся? Чи залишаюся я вір-
ним моїй місії?».

Підприємцю потрібно бути дуже обе-
режним із рішеннями, які він ухвалює, 
адже причина більшості невдач стартапів 
– це наслідок поганого вибору. Щоб цьо-
го уникнути, автор радить використовувати 
ментальні моделі для кращого прийняття 
рішень. Зокрема, «евристику доступності». 
Цей концепт стверджує: ми віримо, що те, 
про що ми найбільше думаємо, є найбільш 
релевантним та поширеним, ніж те, про 
що ми мало чули. Скажімо, атаки акул на-
справді зустрічаються дуже рідко, але всі 
ми чули багато історій про це, тому нам 
здається, ніби це цілком імовірна подія. 
Підприємцю варто подумати: а які помил-
кові переконання він має внаслідок «еври-
стики доступності»?

На думку автора, CRM-системи не лише до-
помагають управляти локальними процеса-
ми, але й дозволяють побачити велику кар-
тину бізнесу. Тому вони особливо корисні 
для підприємців-новачків.

Також варто розуміти, що якщо ваш 
продукт слабкий або недороблений, то на-
віть сильна команда продавців не врятує 
ситуацію. Отже, варто ретельно підготува-
тися до старту продажу або бути готовим 
до невдачі.

Помилки зростання
Успішність управління бізнесом та його 

зростання зазвичай зводиться до того, як 
засновник вміє управляти собою. Щоб до-
сягнути вагомих результатів, йому потріб-
но не лише бути впевненим у своїх силах, 
але й здатним до інтроспекції. Він має бути 
готовим знову і знову запитувати себе: «Чи 

Основні помилки стартаперів

Планування
• Відсутність бізнес-

плану чи його 
погана якість

• Неправильний 
вибір сфери 
бізнесу

• Недостатній аналіз 
потреб споживача

• Занадто великий 
чи занадто малий 
масштаб бізнесу

Маркетинг
• Намагання скопіювати 

лідерів
• Недостатня увага  

до обраної ніші
• Змагання з мережевим 

ефектом
• Недостатність досліджень

Продажі
• Відсутність  

відділу продажу
• Відсутність 

системи постійного 
оцінювання роботи 
членів команди

• Недостатньо чіткий 
процес і структура 
продажу

• Вивід на ринок 
неостаточно 
готового продукту

Фінансування
• Фокус на залученні  

коштів, а не на продукті
• Неуважний підхід  

до бюджетування

Організація
• Намагання зібрати 

у команду схожих 
людей

• Невміння власника 
донести візію  
і місію проєкту  
до команди

• Дуже швидке 
зростання кількості 
працівників чи 
замороження 
росту команди

• Страх звільнити 
працівника

Розробка продукту
• Відсутність гнучкості щодо 

продукту чи послуги
• Недостатнє розуміння того, 

що є продуктом стартапу
• Надмірне використання 

аутсорсингу

Зростання
• Відсутність у 

лідера вміння 
рефлексувати  
й аналізувати  
свої дії та рішення

• Невміння бачити 
потенційні невдачі 
й оперативно їх 
корегувати

• Відсутність 
процедури аналізу 
можливих варіантів 
майбутнього


