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аведено вважати, що Украiна вiдома у свiтi майже виключно як батьjкiвщина братiв Кличкiв, мiсце, де вибухнув Чорнобиль, i територiя,
на якiй ведуться активнi бойовi дii. Але ми насnравдi зна€мо, що дiй·
снiсть розма'iтiша за сrереотиnи. За роки незале.жностi нашоi краiни
талановитi укра'iнськi niдприе:мцi створили сотнi глобальних IТ-компа
нiй, чи'i продукти знають i люблять сотнi мiльйонiв користувачiв у свiтi.
Це найпопулярнiший сервiс перевiрки nравопису Grammarly, медiа
холдинг iз аудиторi€ю 100 млн осiб по всьому свiту Genesls, фотобанк
Depositphotos iз колекцi(ю в 55 млн фотографiй та багато iнwих к.омпа
нiй i сервiсiв. Про них i йдеться в цiй книжцj.
·

Укра'iну навряд чи можна назвати зразковою кра'iною з nогляду веден"
ня бiзнесу. Заплутаfiа податкова система, малий внутрiшнiй ринок - да
леко не всi проблеми нашо·i держави. Але IТ-бiзнес не на€ меж - l(Лi€н
ти укра·iнських комnанiй жиеуть у всiх куточках Земпi, вiд США i €вроnи
до Африки й АзГi.

Переклад з росiйсько"i Галини Сологуб
Дизайн Андрiя Бойцова

Yci героi книжки починали бiзнес iз нуля. У жадного з них не було бать
кiв-олiгархiв, усnадкованих мiльйонiв або великого виграшу в потерею.
Тиnова iсторiя ycnixy нових украiнських бiзнесменiв така: заюнчив шко
лу, вступив до iнаитуту, nоеднував роботу з навчанням i niсля отриман
ня диплома зайнявся власним бiзнесом. Схема дещо вiдрiзняtТься вiд
тiE:i, за якою наживали статки бiльшiсть найбаrатших учаснихiв списку
Forbes, чи не так?

В75

Ворона Т.В.

Стартап на мiлъйон. Як украшцi заробляють сrатки
на технологiях / Тiмур Ворона; nep. з рос. Г. Сологуб. Х.: Вiват, 2017. - 224 с.
ISBN 978-617-690-998-9

Иове поJ<Олiння украiнцiв ... Яке воно? Бiльшосri з йоrо предсrавни
кiв не виловнилося й сорока, лроте на Ixнix рахунках - мiльйони дола
рiв, а створеними ними продуктами користуються люди в усьому свiтi.
Джерело iхньоrо кап:iталу - не батъки-олiгархи й не поцупленj на держ

посадi грошi, а технологi'i. Depositphocos, Genesis, JооЫе, Grammarly
i десяток iнших IТ-компанiй - саме вони съогодн.i Е ropд.icno краiни,
П обличчям, яхе не хочеться ховаm, за яке нiколи не буде соромно.
Як укра.Iнцi здобувають мiлъйоню статки завдяки сво'iм знаниям, розуму,
наnолеrливосri й хисrу? Дiзнайтеся iз цici книжки.
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ISBN 978-617-690-998-9
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Я постарався зiбрати у виданнi якомога рiзноканiтнiшi icтopii
i вnев..
...,
нении, що кожен читач знаиде ту, яка надихне иоrо на нов� звершен·
ня. Своiми iсторiями подiпилися вiдомi украiнськi niдnриЕ:мцi: Владис
лав Чечоткiн iз «Розетки», E:rop Анчишкiн з Viewdle, Микола Палi€нко
з Promua та iншi фахiвцi, якi досяrли ycnixy в стартапi. Дещо окреме
мiсце посiдають у цiй книжцi iaopii кiберспор-rивноi команди NdVi
та Центру електронного бiзнесу «ПриватБанку>>: першим вдалося nере
творити захомення irрами на nрибутковий б,iзнес iз десятками мiльйо
нiв wанувальникiв у всьому cвin, а ,<ПриватБаню> завдяки Ол�ксандро
вi Витязю став найбiльш iнновацiйним банком свiту.
В Украiнi виросло «nоколiння next» - люди, яким виявилося до сна
ги пер�творити пострадянську ресnублiку на кузню iнновацiй1
як це вдалося зробити есrонцям. Сьогоднi ix не так багато, але що
року ста€ дедалi бiльше, i хочеться вi рити, що дiти читачiв кни:ж:хи
.. ...,
.
.
. .,
житинуть у нов1и держав, - еконон1чно розвинен1и, з держаВtiОЮ

пiд,римкою бiзнесу та iнновацiй, без суцiльно, кopynцii та ганебних
бiйок у Верховнiй Радi.

Чи вийде в них? Це залежить вiд вибору кожного - nротирати штани
на диванi чи просто зараз пiдвестись i почати змiнювати свiт навко
ло себе. Але краще все-таки niдвестись. Jнакwе вибиратимуть за нас
•

•

IHШI.

Автор
Киiв- Порту- Танжер - Кунбапtана. - Киiв
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€вген ЛЕН1,
доктор економiчних наук,
.., .
венчурнии п1дприtмець

За вiдсутностi iнституцiй розвитку ми - багато хто з нас - самi стали
своЕрiдними iнституцiями розвитку. Ми припинили спiлкуватися з полi
тиками й чиновниками - то марнування дорогоцiнного часу. Ми спiл 
куЕмося з колегами, чита€мо лекцi'i, зокрема в провiдних унiверситетах, за св1и рахунок 1здимо по кра1н1, сп,лкуючись 1з молоддю, видае:мо
книжки, пишемо аналiтику, малюЕ:мо графiки, викладаЕ:мо в Мережу
нашi думки й погляди. Ви всi знаете цих людей. Однi на свiй страх i ри
зик без будь -яко·i державно·i пiдтримки проводять iForum, другi ство 
рюють United Venture Capital Association, третi приводять до кра'iни за
хiдних iнвесторiв
зi свiтовим
за
свiй рахунок
Dealbook,
.
. iм'ям
. . . i видають
...,
.
.
.
.
четверт, пропагують досв1д одн1t1 з наиусп1шн1ших сьогодн, технолог,чних кра·iн - lзра·iлю. 1 всi ми разом - по краплинi, власними силами створюЕ:мо екосистему. Я пишаюся, що знайомий з такими людьми.
•u

Але багато люде й i держав нiби не помiчають змiн. Як писав
Геr'ель, у засто'i нема€ дiалектики (може, це жарт). Уряди й пол1тики цих держав, анал,зуючи навколишн,и св,т, досi користуються виробами Левенгука й Галiлея. Результат ми бачимо
неозброЕ:ним оком: вони так i не зрозумiли, що не можна пе
рехитрувати закони природи, суспiльства i взагалi, скажiмо,
«колесо, що його рухають боги». € iсторП успiшних i неуспiш
них суспiльств. Що ж, нехай неуспiшнi суспiльства далi ко
ристуються астролябiе:ю замiсть GPS.
•u

•

••

•

•

•

В укра'iнському lнтернетi нещодавно вiдбулася бурхлива дискусiя про
емiграцiю з нашо'i держави. Учасники обговорення мали рiзнi позицГi:
залишатись i будувати кра"iну, «валити» звiдси тоща. Дозвольте висло

••

вити СВОЮ думку ЩОДО

Багато держав це зрозумiли, багато - нi. Результат у нас пе
ред очима. На рахунку компанi'i Аррlетiльки вiльних коштiв близько 230 млрд. Цього вистачить для того, щоб купити
кiлька «Газпромiв» iз капiталiзацiЕ:ю близько 53 млрд! У Чилi
в певнi мiсяцi електроенергiя постачаЕ:ться в домогосподар 
ства безкоштовно. Пiсля запуску гiгантсько"i фабрики акуму
ляторiв /лона Маска в Невадi свiт знову зазирне за обрiй...
Певний час я не без апломбу казав: «Про укра'iнськi /Т напи
сано двi книжки. Обидвi написав я ( одну в спiвавторствi з Ев
геном (ИСО€ВИМ)». Зараз З1ЯВЛЯ(ТЬСЯ ще ОДИН збiрник, який
пiдготував Тiмур Ворона. Нашi професiйнi дороги вже пере
тинались, i сподiваюся, що цi зустрiчi збагатили новими сен 
сами кожного з нас. Менi запам1 ятався один iз Тимурових ви
словiв: «У сучасному свiтi тi, хто сто't'ть на мiсцi, деградують».

••

Прочитайте iсторП IТ-бiзнесу, якi зiбрав Тiмур. Подумайте, що "ix об'Ед
нуЕ:. А я торкнуся ще одного питання.

За десять рокiв yci сировиннi компанП, яi<i посiдали пер
шi рядки в капiталiзацi' i , не просто «здулись», а стали нi
кому не цiкавими. На перше мiсце вийшли iнтелект i мiзки,
а не те, що дають надра. Вирощена фермером пшениця
належить не иому, а тому, хто погодився за не, заплатити.
А як нi - то нехай собi працюЕ ...
V

..

Yci, про кого ви прочитаЕте в цiй книжцi, досягли ycnixy не завдяки,
а всупереч. lнституцiй розвитку в УкраТнi так i не створено. Шкода, якщо
найкращi мiзки ви·iдуть звiдси. Повiрте, вони потрiбнi в багатьох куточ
ках планети.

Минали роки. Витвiр Левенгука давно вiдправлено до музею.
Електронними мiкроскопами замiнено кумеднi лiнзи. На орбi
ту ви�едено телескоп НиЬЫе, йога технологП можна застосо
вувати для вивчення свiтiв, про якi ми навiть не пiдозрювали.

•

•

Держава Укра·iна не займае:ться розвитком нашо'i галузi. 1 це прекрасно!
Особиста я не вiрю державi, де людина, вiдповiдальна за реформи, го
ворит ь нашiй спiльнотi: «Не подобаЕться - ·1дьте». 1 це в моменти зламу,
коли глобальний цивiлiзований свiт зрозумiв, що найголовнiше - мiз
ки. Коли сто найбагатших укра·iнцiв, одночасно продавши всi активи,
не можуть купити навiть половини Facebook. Держава хiба що прихо
дить i вилуча€ сервери.

агато -багат. о рокiв тому. людство вивчало мiкросвiт за до
помога ю м1кроскопа 1-н. дерландського натуралiста днтонi
ван Левенгука. Професор Падуанського унiверситету Галiпео
г:
.
.., вв,в
. у вжиток телескоп-ре фрактор, i не
1 ал,леи
маЕ: значення, що iдею було викладено в листi венецiанського посланця
в .парижi, який отримав iнформацi_ю i натхнення з Нiдерпан
одержало 1нструменти, якi дали змод1в. Головне - людство
•
гу зазирнути в незв1дане, розглянути невидиме, спробувати
вiдповiсти на вiчнi питання.

•

---- -

1
.1

ЦЬОГО.

Менi все одно. Цього я навчаю i своТх студентiв. Головне, щоб була
можливiсть вибору" Вибiр кожен повинен зробити сам. Я не претендую
на роль Провидiння i дивуюся, коли iншi розповiдають про те, що пра
вильно: залишитися чи по·iхати. Зрозумiйте: можливiсть зробити свiдо
мий вибiр, просто можливiсть, залежить вiд кожного з вас. Кожен з вас
нехай йога i зробить. Самостiйно. Слухаючи тiльки себе i сво'iх рiдних,
ураховуючи сво·i прiоритети. А якщо у вас немаЕ мотивацi'i, ви не вчите
ся, не читае:те, не працюе:те над собою, дивитеся телевiзор...
Ви не матимете навiть можливостi вибору.
Кому ви потрiбнi ...
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ФОТОБАНК BAPTICTIO $100 МЛН
-

Укра1нський Depos,tphotos в.ходить до п'ят,рки

____

.__

най61льших фотобанк1s св,ту 1 f одн!fЮ з найб inы.1J
1

вiдомих на Заходi у�р�:11нських IТ-компанiй. Зас•"f:ОВ,НИ·!(

проекту Дмитро Cepr((B оцiнюЕ: йога в $100 млн
У колекц11 фотобанку - понад 55 млн фотоrрафiй; а иоrо
послугами користуються 3 млн користувач1в- nпатник�а
iз 192 кра1н свiту.
На запуск Depositphotos п1дприtмець Дмитро (ер.г.rЕе
витр,атив понад $1 мпн Перед тим ЯJ( :3,асну·ыг1rи свiи

1

J

найуспiшнiwии проект, с·ергЕ:fВ nробував f:)Озвие.ати
бiзнес у найр1зноманiтн1ших наr1рямах вiд i-c,pritз.n1

китаисьt,;;ими спортивними костюмами до арЬ1тра.жу

1

iнтернет -- трафiку i ств,орення r::)дного з наибiлt�1.JJих у Lta1т1
J ,-.�
фай.пообм1нниl(iв <· Я справжнiй ав.антюрист i сr§р,йни:;-1
�

�"'

.

't

f:

пiдпри(мець, - розnов1да€ Дмитро ·- Люд.и нз, йК iм
-�
�
ь
(f}Ок�ино не живет .ся, яка весь час у ст�с1 и ш:�1 К<.}f.: щ-с)(ь
ноее>}

ПЕРЕДIСТОРIЯ
ПРОЕКТУ

1

1

r
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Сергеев народи ся й вирiс у мiстi Яросл авлi
в родинi акrор , але надовго в Pocu не затри
мався" На другому курсi вiн кинув вивчати riолi
тологiю в унiверситетi i з головою nоринув у свiт
бiзнесу дев'яносгих. Бiзнесмени того часу подi
лялись на двi категорiI: однi за безцiнь скупо
вували rriдприемства й закладали пiдrрунтя для
багатомiльйонних сrаткiв; дpyri робили 11твидкi
грошi на торгiвлi товарами широкого вжитку
(технiкою, одягом, iмпортними продуктами).

r
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Стартап на мiльйон
Depositphotos •

Сергеев належав до друrо1 категорП. Пiсля развалу Союзу
до пострадянських краш ринув потiк дешевих iмпортних
товарiв, i зголоднjлi за раки дефiциту люди буквально
змiтали Ух з полиць. Десятки тисяч колишнiх студентiв,
учителiв, будiвельникiв в одну мить стали пiдприе:мцями
i заробляли на тому, що за Радянськоrо Союзу називалося
спекуляцiЕю i каралося кримiнальним кодексом.
<<У дев'яностi раки люди мчали до Польщi з одними това
рами, а поверталися з iншими. Туди я вiз якесь залiзяччя,
•
•
а назад - спортивн1 костюми, 1 це дуже захоплювало.
Набагато цiкавiше, нiж навчання в у нiверситетi.. Хотiлося
жити, хотiлося грошей, хотiлося щось робити>> , - роз
повiдае Д. Серге:е:в в iнтерв'ю <<Економiчнiй правдi>> [1].
. ольщi Cepr€€B почав працювати з Кита€м - туди
Пiсля П
везли радянськi ковзани, а назад - тi самi спортивнi
костюми. <<За сво€ житгя я займався найрiзноманiтнiшими
проектами, i всi вони були в дусi часу й простору, у якому
ми жили. Головне, що вони давали прибуток>>, - згадуЕ
В1Н.

11

У 2005 роцi CeprrEв запустив один iз найбiлъших у свiтi файлообмiнникiв
Depositfiles. На пiку nопулярностi його сайт входив у топ-100 найбiлъш вiд
вiдуваних iнтернет-сайтiв у свiтi за вepciEIOA/exa.com: на ньоrо 30-40 млн
унiJ<альних вiдвiдувачiв на мiсяць щодня завантажували десятки терабайтiв
iнформацiУ. У той час файлообмiнники були повнiстю легалъними й iнших
способiв обмiну файлами мiж користувачами не iснувало. Створювачi таких
сервiсiв спо:вiдували те, що обмiнюватися файлами в Iнтернетi можуrь yci,
хто бажае, i в разi порушення авторських прав виробники контенту повиннi
висувати претензit не сервiсу обмiну файлами, а користувачам.
Але в реалъностi все було навпаки: власники контенту почали
вiдстоювати своI права, i файлообмiннi сервiси щодня отримували сотн1 лист1в в�д юристш р1зних компан1и �з вимогами видалити 1хню власнiсть. <<Щодня ми видаляли мiль
йони файлiв. Ми наймали юристiв, виписували спецiальнi
акаунти для правовласникiв, i вже тодi було видно, що чогось
доброго годi й чекати», - розповiдаr Дмитро. Вiн не прихову€ радосn, що иому вдалося вчасно знаити покупця на цеи
проект i зайнятися новим бiзнесом. <ol завжди намагався вiд
ходити вiд сiрих моделей i рухатися в бiк бiлоrо бiзнесу», зауважу€ Cepr€€B.
Вiн продав бiзнес дуже вчасно - за пiвроку до цькування
файлообмiнних сервiсiв долучилися ФБР та Iнтерпол, поча
лося кримiнальне переслiдування в ласникiв подiбних iнтер
нет-ресурсiв. Багато з них, наприклад власник MegaUpload
Кiм Дотком, були заарештованi.
Наприкiнцi 2016 року щоденна аудиторiя Depositfiles
скоротилася в кiлька разiв i зараз становить
14 млн користувачiв на мiсяцъ. Суму продажу
проекту Сергrе:в не розголошуе, але зауважу€, що
це були досить скромнi rpoшi - фактично вар
тiсть програмного коду i бренду. За даними укра
Унського Forbes, ця сума могла становити $ 10 млн.
Ще до запуску Depositphotos Сергеев баrато екс
nериментував iз клонами популярних сервiсiв пробував повторити успiх ВКонтакте, запустити
копiю УоиТиЬе, сервiс мiкроблогiв, сайт вiдгукiв
про бренди та багато iнших. Та пiс ля продажу
Depositfiles вiн вирiшив зосередити.ся на створеннi
фотобанку з подiбною назвою - Depositphotos.

За певний час Сергеев iз друзями вiдкрив кiлька нiчних
клубiв. <<Люди приходили до нас танцювати, - каже пщ
приемець, - а полiтики просили нас казати i"м у мiкро
фони те, що вони хотiли чути. Ми не казали, ми бунту
вали, нас закривали, i все починалося спочатку. Ви знасrе,
я.к складно було налрикiнцi дев'яностих i на початку
двохтисячних. Бандити, рейдери, продажна мiлiцiя, але
все одно було весело ...>>
Але незабаром дев' яностi закiн ч ились, i настав час
.шукати новi можливостi для заробiтку. На змiну тор. .
.
г1вл1 костюмами та ковзанами прии"' шла торг1вля трафiком. У 2001-2002 роках Серге:е:в iз п артнер ом вiд
крили бiржу, що торгувала трафiком. Саме тут Дмитро
заробив свiй перший мiльйон, який вклав у наступнi
•
1нтернет-проекти.
Ще за два раки вjн при1хав до Кие:ва в гостi до свого друга
Фагота з ТНМК i ... залишився там жити. «Це був 2003 рiк,
усе вирувало. Я тодi шалено закохався в одну жjнку, зали
шився з нею, а потiм уже закохався i в Укра iну>> , - зrадУЕ:
бiзнесмен.
Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>
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У той час на ринку вже було кiлька великих гравцiв. Першим у свiтi

сервiсом, який масово продавав фотографГi через lнтернет, став
заснований канадцем Брюсом Лiвiнгстоном у травнi 2000 року аме
риканський iStockphoto. Згодом було запущено Shutterstock, Fotolia,
Dreamstime i Bigstock.
Бiзнес-модель таких сервiсiв полягае в тому, щоб дати фотографам
можливiсть заробити на продажах сво1х знiмкiв кiнцевим користу
вачам. Фотобанки е посередниками мiж двома сторонами й зароб
ляють на комiсiях iз продажiв. ФотографiУ продаються не ексклю
зивно - один знiмок може купити кiлька сотень чи навiть тисяч
користувачiв, але за рахунок великого розма1пя й гiгантськоI бази
привабливiсть ексклюзивностi втрачасrъся. Завдяки цьому вартiсть
однiсi фотографiI становить лише $ 3-5, а не $ 100, як це було
•
•
до появи м�кростоюв.

ЗАПУСКIРОЗВИТОК
DEPOSITPHOTOS

Iдеею створити фотобанк· Сергеев зобов'язаний своУй дру
жинi-фотографу. <<Я сидiв удома й роздивлявся приклади
вiдомих фотобанкiв, - розповiдае пiдприемець в iнтерв'ю
"Економiчнiй правдi". -Раптом пiдходить Оля i каже: но!
То яз ними працюю, iнодi Iм файли заливаю на продаж".
Ми вирiшили робити щось, внутрiшньою структурою схоже
на попередню модель файлосховищ. Для реалiзацi1 запро
сили дизайнера IгоряКалюжного, який продавав сво1 роботи
через Shutterstock. Вiн, власне, сам у пiдвалi, в окремому
кабiнетi робив усе з основ. Вiн айтiшник, вправний дизай
нер i просто разумна людина з гарним смаком. Менi взагалi
дуже щастить iз людьми. Я вважаю, мiй головний плюс умiння зiбрати команду класних людей навколо себе. Я дуже
вдячний 1м за те, що вони долучилися до маго бiзнесу ... >> [2].
Внутрiшня структура фотобанку була дуже схожа на файло
обмiнник, i Дмитровi не довелося довго шукати спецiалiс
тiв для запуску нового сервiсу. Першими спiвробiтни·ками
Depositphotos стали розробники Depositfi.les. <<Ми швидко
адаптували нашу команду ПIД новии проект 1 почали працювати>>, - розповiдае Сергеев.
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За словами Дмитра, Depositphotos змiг увiрватися в цей бiзнес здебiль
шого завдяки сильнiй командi розробникiв. «Багато захiдних проек 
тiв були зробленi нашвидкуруч, Ix розробники неуважно ставилися
до швидкiсноI передачi файлiв, високого навантаження i спрощення
iнтерфейсу. Ми запропонували всi цi речi користувачам i змогли
заскочити в останн1и вагон по1зда: наш проект став останн1м глобальним гравцем, який вийшов на цей ринок», - зrадУе засновник
сервiсу першi днi роботи.
Але rоловним стимулом для фотографiв i користувачiв ресурсу стали
rpoшi. Cepr€€B вклав близько $ 1 млн у закупiвлю фотографiй i потiм
на тривалий час запустив безкоштовний тестовий перiод для всiх
покупцiв, щоб вони могли оцiнити сайт. Згодом умовно безоплатну
модель було скасовано, але завдяки 1й проект отримав перших корис
тувачiв i покупцiв.
Для наловнення ресурсу Depositphotos оrолосив акцiю iз залучення нових
фотографiв - за кожну розмiщену на сайтi фотографiю вiн платив
по 1 О центiв. Захiднi конкуренти платили значно
менше, i до Сергеева потоком потяrлися автори,
якi наповнювали сайт контентом. Одна людина
могла за два днi заробити кiлъкасот доларiв, i за рiк
на сайт було завантажено понад мiльйон фотогра
фiй. На момент виходу книжки фотобанк щомiсяця
вiдвiдуr 15 млн унiкальних користувачiв, а в архi
вах сайту - 50 млн фотографiй. Платними функ
цiями користуютъся 3 млн осiб.
За кiлька мiсяцiв пiсля запуску Depositphotos iз неве
ликоI групи друзiв i однодумцiв почав перетворю
ватися на велику компанiю. <<Спочатку знадобилися
SЕО-спецiалiсти 1 , потiм почали наймати маркетологiв, розробникiв, рекрутерiв, бухгалтерiв ...
З часом ми пере1хали з невеликого пiдвального
офiсу на Подiл, потiм винайняли триповерховий
будинок, а коли нам i там стало тiсно, орендували
4 ООО квадратiв у бiзнес-центрi бiля станцn метро
"Полiтехнiчний iнститут", де зараз 300 працiвникiв», - розповiдае: Сергеев.
• '\,J
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Фахiецi з оптимiзацi'i для пошукових систем (англ. search engine
optimization).
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