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Постановка проблеми та цілі дослідження.  Ми  живемо у дуже 

цікавий час, тоді, коли технології стрімко розвиваються, роботи починають 

говорити і самостійно мислити, а повсякденні процеси стають 

автоматизованими. Щодня суспільство створює нові проекти, які так чи 

інакше пов’язані з технологіями, проте не всі вони завжди успішні.  

Перш ніж прийняти рішення про ідею проекту, необхідно визначити 

його мету. Метою проекту є досягнення очікуваних змін певної ситуації. 

Вона повинна бути чіткою, реальною та співвідноситися з планом реалізації 

проекту. Найбільш правильний спосіб формулювання мети – одне чи два 

речення, вони повинні бути лаконічні. Мета – загальний результат того, що 

заплановано досягти. 

Важливою складовою проекту є назва задуму. Вона повинна бути 

яскравою, яка приверне увагу інших. Слід також мати певне уявлення своєї 

ідеї. Найкраще підійде перелік запитань на яких відповіді повинні бути 

якомога коротшими: 

 Чому ініціатива важлива?  

 Яка цінність для навколишнього середовища? 

 Яку проблему вирішує проект? 

 Які зміни очікуються досягти після завершення проекту? 

 Чому важливо реалізувати цей проект? 

Основне завдання – покроковий результат, який буде досягнутий по 

закінченню впровадження проекту.  



На реалізацію проекту впливають багато факторів, один із основних – це 

є команда. Саме вона помагає проекту розвиватись швидше, покращувати 

його і  виводити на новий рівень. При формуванні команди важливо 

вибирати людей вже з досвідом, знання яких пригодяться безпосередньо у 

розробці та реалізації проекту. Інтереси кожного із учасників можуть 

впливати на цілі, результати виконання чи завершення проекту.  

Причиною провалу багатьох молодих проектів є нестача у фінансуванні. 

Адже це вагомий аспект у реалізації ідей, тому я б виділив декілька способів 

отримання інвестицій: 

1.Будуйте коло друзів ще до того, як воно вам знадобиться 

2.Талант відваги 

3.Організовуйте зустрічі під час яких, обгрунтуйте необхідність 

реалізації свого проект 

4.Станьте цікавим для інвестора, практикуючи свій speech. 

Результати дослідження. Дослідження полягало в тому, щоб в якомога 

короткі терміни реалізувати проект, отримати перші інвестиції і вивести його 

на новий рівень. Тому я вирішив поїхати на технологічну конференцію, яку 

щорічно відвідують безліч спікерів, інвесторів, підприємців, щоб 

переконатися та зрозуміти всі можливості, які дає Web Summit. Я дійшов 

висновку, що це чудовий шанс поспілкуватися та вибудувати широке коло 

друзів. 

Результатом дослідження стали зібрані мною принципи на яких 

базується залучення інвесторів та успішне просування проекту. Web Summit 

– це широке коло спілкування, за допомогою якого можна реалізувати свої 

ідеї. 

Почніть встановлювати тісніший контакт з людьми, яких ви вже давно 

знаєте. Слід будувати коло друзів та колег завчасно. Поставив собі за ціль 

кожного дня на веб саміті знайомитися з новою людиною, що наближало 

мене до успіху. 



Використовуйте кожну хвилину, здійснюйте свою мрію та будьте 

відважними, адже відвага – це талант, сила, магія, бо страх є перешкодою на 

шляху до успіху. Щоб впевнено почуватися пропоную кілька порад, з якими 

поділився один підприємець, тепер вже і мій друг John Aldon:  

 Знайдіть приклад для наслідування. 

 Навчіться говорити. 

 Не стійте осторонь. 

 Візьміться до виконання своєї мети. 

Плануючи організувати зустріч, сприймайте її як чудову можливість, яка 

наблизить до омріяної місії. В свою чергу, роль організатора надає особливий 

статус, який допомагає з легкістю наводити контакт та ставати цікавим для 

інвестора. Налагодивши зв’язок з певною людиною ви побачите що вести з 

нею розмову не так складно. 

Створіть атмосферу довіри. Покажіть що ваш проект є потрібним та 

цікавим, в який можна інвестувати. Приємна легка розмова – це мистецтво, 

для вдосконалення якого треба виконувати певні поради. Я зрозумів, що 

щирість та простота роблять диво. Якщо між людьми панує довірлива 

атмосфера, то шанси втілити ідеї в життя збільшуються втричі. 

Висновки. Проект – це чудова нагода попробувати свої сили у пошуку 

інвесторів, залученню нових людей та розвитку своїх ідей. Це мистецтво 

заводити корисні знайомства та будувати відносини, стати помітним у будь-

якому товаристві і цікавим для будь-якої людини. Варто все спланувати та 

відокремити, розставити за пріоритетами та чітко йти за своїм планом успіху. 

Web Summit є чудовим інструментом у реалізації «збудованого», добре 

обдуманого проекту. 

Керівник дослідження: к.е.н., доцент кафедри економіки та ІТ  Ноздріна Л. В. 
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