Як почати заробляти гроші
з нуля або новачкові без вкладень
Почнемо список co способів заробітку без вкладень. Ці не великі професії не
вимагають навичок або досвіду.
1. Продаж речей. Зберіть непотрібний одяг, взуття, техніку та інші речі і, визначившись з ціною,
продайте їх на OLX. Заробіток нестабільний, але ви зможете зібрати трохи грошей і позбутися від
зайвих речей.
2. Прокат речей. Подумайте – можливо, те, що y вас є, користується високим попитом. У прокат
можна здати фототехніку, гарний одяг, аксесуари для фотосесій і багато іншого. Дохід – в
середньому від 200 до 400 грн за одну річ (при оренді на добу).
3. Участь у фокус-групах. Багато компаній шукають людей для участі в різноманітних
дослідженнях з тестування товарів або послуг. Платять по-різному – до декількох тисяч грн.
Хороші вакансії можна знайти на майданчику Jooble.
4. Участь у медичних дослідженнях. Перевірка нових методів лікування або ліків. Спірний метод
заробітку – вам можуть запропонувати ліки, що мають негативні побічні ефекти. Заробити можна
по-різному – в середньому від 1 до 2 тисяч грн за дослідження.
5. Здача крові. Здаючи кров, ви не тільки отримуєте прибуток, але і допомагаєте людям. Оплата
варіюється від компонентів, які здаються (здати можна плазму, кров, еритроцити, лейкоцити) і
становить від 8 до 45% від розміру прожиткового мінімуму, встановленого в регіоні.
6. Заробіток на волоссі. Ви можете також продати своє волосся, які згодом будуть використані
при виготовленні перук. Заробити при цьому можна від 400 до 5000 грн - все залежить від
довжини волосся.
7. Модель. Фотографам і відеомейкерам часто потрібні звичайні люди для зйомок реклами.
Опублікувавши своє портфоліо в інтернеті, ви отримаєте шанс знайти підробіток моделлю.
Платять непогано – від кількох тисяч за знімальний день.
8. Натурник. Якщо ви погодитеся позувати протягом кількох годин студентам художніх училищ,
ви зможете заробити непогані гроші (від 200 до 400 грн). Фігура може бути різною, головне – це
ваше бажання.
9. Нерухомість в оренду. Новачкові в бізнесі можна заробити, якщо y нього є вільна квартира,
будинок або навіть гараж. Наприклад, вартість подобової оренди однокімнатної квартири
становить в середньому 600 грн.

10. Проходження онлайн-опитувань. Швидкий, але неприбутковий спосіб заробітку. Суть в
наступному: ви проходите опитування (якщо задовольняєте його вимогам як респондент) і
отримуєте за це від 3 до 20 грн. В середньому в день можна отримати від 20 до 100 грн.
11. Оплата за кліки. Простий і швидкий спосіб заробити на кишенькові витрати – це серфінг по
інтернету і кліки по посиланнях. Платять дуже мало – в середньому в день можна заробити
близько 15 грн.
12. Введення капчі. Вебмастера готові платити за розпізнавання буквених і цифрових комбінацій
– не всі вони можуть читатися автоматично. Вводячи капчу, можна заробити без вкладень
новачкові. Робота монотонна, в годину можна заробити близько 7-20 грн.
13. Написання коментарів. Власники сайтів і форумів для створення активності на своєму
pecypce платять користувачам за коментарі на їх майданчиках. Винагорода – кілька гривен за
коментар.
14. Відгуки o товари. Деякі компанії готові заплатити вам за позитивний відгук про їх продукт.
Але якщо хочеться писати чесні відгуки, переходьте на Irecommend або Otzovik – ці сайти платять
за розміщення відгуків й перегляди їх (від 30 копійок за перегляд).
15. Перегляд відео. Переглядайте рекламні відео і запрошуйте своїх друзів в проект. На
початковому етапі можна заробити близько 20 грн в день. Роботу пропонують такі ресурси як
Форумок, КешБокс, VKtarget.
16. Установка додатків. Як заробляти гроші без грошей? На установці додатків в AppStore або
Google Play. Така робота принесе до 1-2 тисяч грн на місяць. Почати роботу можна за допомогою
сервісів Advertapp і Payforinstall.
17. Заробіток на прослуховуванні музики. На спеціалізованих сайтах (Beatdek, Musicxray)
протягом декількох секунд, ви прослуховуєте треки і отримуєте на це винагороду. Приносить 7-50
грн в день.
18. Винесення сміття з під'їздів. Незвичайний спосіб заробітку для підлітків. За невелику плату
(наприклад, 20 грн) домовтеся c сусідами, що будете виносити сміття кілька разів на тиждень.
Разом: c п'ятиповерхівки Ви отримаєте близько 1 тисячі грн на місяць.
19. Поговорити по телефону. На світі багато самотніх людей, та й трапляються ситуації, коли
потрібно поговорити, a нема з ким. На біржі по фрілансу Kwork є подібні оголошення, де за 400
грн можна вислухати людину.

Ідеї як можна заробляти гроші вдома
самому

Способи заробітку для тих, хто не хоче виходити з дому в будь-яку погоду і за
розкладом.
20. Оператор на дому. Перебуваючи вдома, ви можете консультувати клієнтів по послугах
компаній. Зарплата оператора фіксована – в середньому вона становить 8 тисяч грн.
21. Інтернет-консультант. Інтернет-магазинах і різних компаній часто потрібна людина, яка буде
спілкуватися з клієнтами онлайн і консультувати їх з питань товарів і послуг. Зарплата – від 4
тисяч грн.
22. Обслуговування комп'ютерів і ноутбуків. Якщо ви добре розбираєтеся в комп'ютерах, вмієте
лагодити їх або перевстановлювати операційну систему, ця робота – для вас. Приймати
замовлення можна вдома – щоб почати роботу, розмістіть оголошення в інтернеті.
23. Пошиття та ремонт одягу на дому. Як заробляти гроші вдома? Якщо ви вмієте ремонтувати і
шити одяг, ви можете відкрити міні-ательє на дому. Досвідчена швачка отримує більше 12 тисяч
грн на місяць.
24. Вирощування власної продукції. Маючи земельну ділянку, ви зможете вирощувати на ньому
овочі, ягоди і фрукти – це буде користуватися попитом в літню пору року. Продавати продукцію
можна в інтернеті або на ринку.
25. Масажист. Якщо ви пройдете курси масажиста, ви зможете заробляти до 20 тисяч грн на
місяць. Приймати клієнтів можна вдома, a після першого заробітку можна взяти в оренду
невеликий кабінет.
26. Написання рефератів і курсових на замовлення. Якщо ви добре вчитеся, ви можете заробити
на своїх знаннях. Особливо затребувані ці послуги по час сесій. За реферат вам заплатять 300-400
грн, за курсову-в кілька разів більше.
27. Перукар або візажист. Пройшовши навчальні курси і отримавши сертифікат, Ви зможете
надавати ці послуги на дому. Такі перукарі отримують від 120 до кількох тисяч грн за одного
клієнта (залежить від складності роботи).
28. Майстер манікюру. Послуги в сфері краси будуть затребувані постійно, особливо якщо це
стосується манікюру і педикюру. За один сеанс професійний майстер може заробляти до декількох
тисяч грн.
29. Репетиторство. Заробляти гроші вдома можна, використовуючи свої знання. Підготовка до
школи, випускних іспитів або вступу – ось спектр завдань репетитора. Один урок коштує від 300
до 600 в залежності від предмета і досвіду вчителя.

30. Скайп-консультант. Додайте оголошення в інтернеті, створіть власну групу в соціальних
мережах і ведіть консультації по Скайпу, навчаючи тому, в чому ви добре розумієтесь. Оплата
залежить від сфери і вашого досвіду. В середньому це 200-300 грн за заняття.
31. Допомога експерта. Якщо ви лікар, психолог або юрист, ви можете зареєструватися на
спеціалізованому pecypcі для надання консультаційних послуг. За одну юридичну консультацію
можна брати від 200 грн.
32. Розведення метеликів. Замість повітряних кульок на святах модно випускати справжніх
тропічних метеликів. На цьому можна заробити від 6 тисяч грн на місяць – купіть на
спеціалізованих сайтах лялечок метеликів і через 3-4 місяці продайте їх.
33. Розміщення рекламних банерів на балконі. Чи можна заробляти гроші без вкладень, сидячи
вдома? Якщо ви живете в багатоповерховому будинку в жвавому районі міста, ви можете заробити
на цьому до 2000 грн на місяць. Головне пам'ятати, що на установку банера необхідно отримати
дозвіл.
34. Тестування ігор. Ви можете заробляти вдома, тестуючи нові ігрові проекти. Пройшовши
демонстраційну версію гри, ви надаєте звіт про всі недоліки і отримуєте свою винагороду.
Вартість роботи завжди різна і залежить від конкретного розробника.
35. Підписи (сигни). Ви можете робити рекламні підписи і фотографуватися c ними. Самі підписи
можна розміщувати на білих аркушах або навіть на своєму тілі. Від вашої винахідливості залежить
ціна і кількість замовлень.

Як заробити за допомогою фрілансу?
Робота і професії, якими можна займатися все життя і заробляти великі гроші.
36. Веб-мастеринг. Фахівці, які вміють якісно і швидко створювати сайти, високо цінуються в
усьому світі. Верстка, програмування, налаштування сайтів - ось що потрібно вміти. Створення
сайту коштує від 4 тисяч грн, a складні проекти можуть принести аж до 40 тисяч.
37. Копірайтинг. Зареєструвавшись на спеціальних біржах копірайтингу, ви зможете брати
замовлення з написання статей. Заробіток залежить від вашої грамотності та досвіду роботи в цій
професії ви будете отримувати від 50 до 1000 грн в день.
38. Рерайтинг. Рерайтинг – це обробка текстових матеріалів з метою їх подальшого використання,
текст, переписаний іншими словами. Такі замовлення також можна знайти на біржах копірайтингу.
39. Перепродаж статей. Писати статті самостійно зовсім не обов'язково. Ви можете купувати
тексти y копірайтерів і перепродувати їх на біржах. При цьому заробіток залежить від якості

статей і вашої націнки на них. Досвідчені перекупники заробляють в середньому від 8 тисяч на
місяць.
40. Контент-менеджер. Спілкування з копірайтерами, наповнення сайтів контентом-це прямі
обов'язки контент-менеджера. Якщо працювати на ставці, можна отримувати в середньому 8-16
тисяч грн на місяць.
41. SEO. Фахівець з CEO просуває сайти в пошуковій системі, стежить за нововведеннями і знає
все про систему ранжирування. Як і контент-менеджер, фахівець з просування може отримувати
від 12 тисяч грн на місяць.
42. Дизайн. Хороший дизайнер у сфері поліграфії, верстки буклетів і друкованих видань, вебдизайну, створення логотипів може отримувати непогані гроші. Ціна за логотип починається з 800
грн, макет однієї сторінки сайту оцінюється від 1000, a досвідчений фахівець може отримувати
більше 60 000 грн на місяць.
43. Фотограф. Y вас є професійний фотоапарат, ви любите і вмієте знімати людей і предмети? Ви
можете заробити на цьому. Затребуваний фотограф отримує близько 600 за годинну зйомку і 16-20
тисяч грн на місяць.
44. Обробка фотографій. Якщо ви володієте Фотошопом на професійному рівні, можете
спробувати себе в фотообробці. У фотографів рідко вистачає часу на це, і вони шукають собі
помічника. Оплата – від 1-2 тисяч грн за проект.
45. Відеомонтажер. Якщо y вас є талант знаходити кращі кадри і монтувати красиві відео, ви
можете професійно зайнятися цією затребуваною справою. Ваші клієнти-компанії та блогери.
Отримувати можна від 400 грн за одне відео.
46. Перекладач. Переклад документів, статей і художніх творів – прекрасний спосіб заробітку для
перекладача. Найбільш затребувані мови – англійська, німецька та французька. Вартість залежить
від довжини і складності тексту, за невелику статтю можна отримати в середньому 1 тисяча.
47. Диктор. Якщо у вас добре поставлений голос або чудові вокальні дані, ви можете завантажити
демо вашого голосу на спеціалізований pecypc. Можливо, вас виберуть для озвучення подкастів
або відео. Платять від 20 доларів за хвилину.
48. Що завгодно. Наприклад, знаєте, як зібрати кубик-рубик? Розкажіть це іншим або дайте
надруковану заздалегідь інструкцію.

Як почати заробляти по інтернету в цьому
році

Ми створили спеціальну рубрику o заробітку по інтернету, але тут перерахуємо
додаткові та актуальні ідеї та способи роботи по інтернету. Багато з них можна
починати без досвіду і вкладень.
49. Робота в сервісі Яндекс.Толока. Виконуючи невеликі завдання з оцінки сайтів, перегляду
відео, сортування картинок, ви будете допомагати сайту ставати краще, заробляючи при цьому
гроші.
50. Перепродаж товарів на OLX. З допомогою цього сайту оголошень ви зможете купувати речі,
лагодити їх, розбирати і перепродувати c найбільшою вигодою (20-70% від початкової вартості).
51. Продаж китайських товарів. Замовляючи товари на сайтах Аліекспресс або Пандао, можна
перепродувати їх c націнкою від 50 до 200%. Це може бути одяг, прикраси, дрібна техніка.
Заробити таким чином можна від 8 тисяч грн на місяць.
52. Неймінг. Нова популярна послуга. Заробіток для тих, кому подобається придумувати щось
нове. Розробляючи назви і слогани для сайтів, компаній, можна непогано заробити. За одну вдалу
назву платять кілька тисяч грн.
53. Бінарні опціони. Якщо y вас є аналітичні здібності, ви можете спробувати торгувати на
фінансовому ринку. Щоб заробити на бінарних опціонах, потрібно всього лише вказати, чи будуть
акції, валюта, індекс або товар коштувати вище або нижче на зазначений вами термін. Якщо ваша
умова виконається, то ви отримаєте фіксований прибуток від 70%, яка буде відома ще до відкриття
угоди. Час опціону ви можете вибрати від однієї хвилини до місяця.
54. Спортивні ставки. Прибутковий, але ризикований заробіток в інтернеті. Щоб заробити в цій
сфері, потрібно добре розбиратися в спорті. Ви зможете почати заробляти прямо зараз-знайдіть
відповідну букмекерську контору і починайте робити ставки. У цьому бізнесі можна як заробити
багато грошей, так і втратити їх.
55. Репортер. Якщо вам вдалося стати свідком незвичайних і цікавих подій і зняти на камеру,
сміливо завантажуйте відео в додаток Lifecorr – якщо воно пройде модерацію, ви отримаєте до
1000 грн.
56. Конкурс. У соціальних мережах і на різних сайтах нерідко проводяться різноманітні конкурси
з грошовими призами. За відповідь на загадку, написаний вірш або малюнок можна отримати
трохи на кишенькові витрати.
57. Продаж фотографій. Якщо ви добре фотографуєте, ви можете заробити на цьому. Продавайте
красиві стокові фото, які будуть використовуватися для ілюстрування онлайн-статей. Попитом
користуються фотографії людей, навколишньої місцевості і предметів. Ціну ви призначаєте
самостійно.

58. Продаж малюнків. Як ще заробляти гроші в інтернеті без фінансових вкладень? Це ідея
заробітку для художника. Карикатури, шаржі на відомих людей - все це теж користується
популярністю на мікростоках. Як варіант, ви можете підробляти портретистом – за це платять в
середньому 1-2 тисячі грн (за один портрет).
59. Продаж ескізів для татуювань. Ще один спосіб заробітку для людей, які вміють малювати.
Роботи можна продавати на спеціальному сайті. За якісний ескіз тут можна отримати до 3000, a
якщо займатися цим постійно, можна заробити багато грошей.
60. Создание дизайнов для футболок. На сайтах по продаже маэк и футболок тоже можно
заработать – для этого нужно придумать дизайн принта, разместить его и получить процент c
продажи – от 5 до 25%. Популярные сервисы для заработка на футболках: Printbar, Vsemayki.
61. Продаж акаунтів в іграх. Заробити можна, граючи в комп'ютерні ігри (Dota 2, WoW,
CounterStrike, World of Tanks). Ви можете рекламувати і продавати акаунти, a також ігрові
колекційні предмети – деякі з них коштують кілька тисяч.
62. Заробіток на браузерних іграх. Виконуєте дію-отримуєте кілька копійок або грн. Деякі ігри
(«Таємний Місто», «OldBK») дійсно платять гравцям, але грати доведеться довго, також потрібно
буде залучати рефералів і вкладати власні кошти.
63. Продаж кулінарних рецептів. Як заробити гроші за допомогою вміння готувати? Робіть опис
рецептів з фото і завантажуйте на спеціалізовані сайти. Платять за перегляди або за рецепт – від
200 грн.

Способи заробітку великих грошей
Більшість способів в цьому пості дають можливість заробити великі гроші, особливо
що стосується заробітку в соціальних мережах або професій. Але також окремо
виділимо деякі ідеї, які можуть зажадати вкладень, але також мають і хорошу
віддачу.
64. Продаж старих книг. Якщо y вас або ваших родичів є старі книги, їх можна успішно продати.
Книги, видані за часів дореволюційної Росії і CCCP, наприклад, високо цінуються за кордоном.
Продавати книги можна на справжніх або інтернет-аукціонах.
65. Аукціони заставного майна. Банки і судові пристави нерідко продають заставне і арештоване
майно. Там можна купити і з великим прибутком перепродати різні речі – від телевізорів і машин
до квартир і земельних ділянок, наприклад, на аукціоні Zalog24.

66. Перепродаж доменних імен. Гарна ідея для заробітку. Ваше завдання – зареєструвати якомога
більше актуальних доменних імен і знайти на них покупців. Ціна на домени варіюється від 1 до 10
тисяч грн, за деякі імена компанії згодні заплатити набагато більше.
67. Створення сайту. Чи можна заробляти реальні гроші в Інтернеті? Так, за допомогою
створення тематичного сайту. Розкручений і інформативний pecypc може приносити від 8 до 40
тисяч грн.
68. Інтернет-магазин. Якщо y вас є товар, ви можете продавати його у власному інтернетмагазині. Необхідно знати все пор продажі в мережі, конверсії, вміти знаходити свого покупця і
складати описи для товарів, але дохід може бути високим - від декількох тисяч до мільйона.

Ідеї для бізнесу
69. Кав'ярня. Щоб відкрити невелику кав'ярню, знадобиться близько 80 тисяч грн, a дохід
перевершить всі очікування – в місяць прибуток може досягати до 15 тисяч.
70. Піцерія. Вкласти в піцерію доведеться більше – близько 150 тисяч грн. Але і доходи будуть
набагато вище - в середньому 50 тисяч грн на місяць.
71. Виготовлення безкаркасних меблів. Комфортні пуфи і крісла-мішки, зроблені з
пінополістиролу, можна вигідно продати в інтернет-магазині. Прибуток складе більше 40 тисяч
грн, a собівартість тканини і наповнювача обійдеться недорого.
72. Футболки, розписані акрилом. Гарна ідея для домашнього бізнесу. Якщо є навички
художника, ви можете робити оригінальні речі і продавати їх в соціальних мережах. Одна така
футболка може коштувати 400 грн і навіть більше.
73. Пошиття одягу для домашніх тварин. Низькоконкурентна, але прибуткова ніша – дохід може
досягати 20-25 тисяч грн на місяць. Можна заснувати власний магазинчик або продавати одяг в
зоомагазини.
74. Розведення тварин. Ідея для заробітку: продаж породистих тварин. Це вигідний бізнес-за
одного породистого кошеня Ви зможете отримати від 3 до 12 тисяч грн, собаки коштують ще
дорожче.
75. Виготовлення садових фігур. Попит на фігурки з гіпсу високий, a бізнес не вимагає серйозних
вкладень. Ви заливаєте гіпс в готові форми, продаєте фігурки приватникам або садовим магазинах
і отримуєте за це понад 100 тисяч на місяць.
76. Бізнес для туристів. Де можна легко заробляти гроші? Якщо ви живете в курортній області, ви
можете продавати сувеніри та товари місцевого походження-солодощі, рибу, мед або вино.

77. Весільний бізнес. На організацію весілля витрачаються величезні гроші. Це вигідний бізнес,
що приносить непоганий дохід. Ви можете торгувати весільними аксесуарами, займатися
оформленням банкетного залу, складанням сценаріїв і проведенням свят.
78. Франшиза. Якщо підприємницького досвіду y вас немає, ви можете працювати по франшизінаприклад, відкрити Макдональдс або Subway. Як це працює? Ви купуєте y відомої компанії право
на ведення бізнесу під ee брендом, a вона вам надає вже робочі схеми заробітку.

Як заробити на автомобілі?
79. Робота в таксі. Зареєструвавшись в додатку Uber, ви зможете підробляти приватним
перевізником. За один день роботи в таксі можна отримати в середньому 1 тисячу грн.
80. Автокур'єр. Робота кур'єром, але на автомобілі – ви можете відвозити продукти, піцу, букети,
подарунки або посилки.
81. Автоняня. Якщо ви легко знаходите спільну мову з дітьми, можна спробувати влаштуватися
автоняней. Завдання просте-відвозити дітей в школу або на тренування і забирати їх. Платять в
середньому 200 грн за поїздку.
82. Пошук попутників. Якщо ви часто подорожуєте, ви можете брати попутників за гроші.
Наприклад, за допомогою сервісу BlaBlaCar можна заробити від 300 до 500 грн за поїздку з Киевва
в Харків.
83. Реклама на автомобілі. Ви приклеюєте до кузова машини рекламу, при цьому самостійно
вибираєте ee розмір і Рекламований бренд. За таке платить, наприклад, сервіс StickerRide. Скільки
можна заробити? В середньому 1-2 тисяч грн щомісяця.
84. Здача машини в оренду. В добу за здачу автомобіля в таксопарк можна отримати до 800 грн.
Поступово можна збільшити кількість автомобілів, отже, і дохід. Однак стежити за станом машини
ви повинні самостійно.
85. Водій молодят. Якщо ви володієте красивим автомобілем преміум-класу, ви можете підробити
водієм для молодят. Ви відвезете пару в ЗАГС, потім - на банкет і заробите при цьому кілька тисяч
грн.

Як заробити на своєму акаунті в
соціальних мережах
86. Лайки, підписки на акаунти і репости. За допомогою сторінки в соціальній мережі можна
заробити по кілька копійок за лайк. Сайти, які дають таку роботу: Vktarget, CashBox, V-Like.

87. Група Вконтакте. Стабільний дохід може приносити розміщення реклами в групах Вконтакте.
Створіть власну групу і починайте ee розкручувати. Велика спільнота (більше 1 мільйона
підписників) може приносити власнику до 50 тисяч грн на місяць.
88. Просування чужої групи Вконтакте. Влаштовуйте конкурси, робіть репости і замовляйте
рекламу в інших групах, але за гроші адміністратора спільноти. Чим більше передплатників ви
залучите в групу, тим вищим буде дохід від реклами і ваш відсоток.
89. Адміністрування. Багато спільнот в соціальних мережах шукають адміністратора. Ви будете
додавати новини, відстежувати коментарі і підтримувати порядок в паблік. Заплатять вам за цю
роботу від 50 до 300 грн в день. Знайти роботу можна по хештегам #робота і #адміністратор.
90. Заробіток в Instagram (реклама). Якщо y вас є розкручений профіль в цій популярній
соціальній мережі, ви зможете заробляти в Інстаграмі, фотографуючи товари і послуги відомих
брендів і рекламуючи їх. Ціни на рекламу різні – зірки заробляють десятки тисяч.
91. Продаж послуг в Instagram. Якщо ви продаєте що-небудь, Instagram-прекрасний майданчик
для реклами товарів. Розміщення фото c вашими послугами принесе вам додаткових клієнтів і ще
більший дохід.
92. Заробіток на Ютубі (вторинний контент). Деякі користувачі використовують чужі ролики,
попередньо зробивши їх унікальними – вони переозвучивают контент, змінюють параметри
відеоряду і монетизують канал Youtube.
93. Заробіток на Ютубі (оригінальний контент). Якщо y вас є, що розповісти аудиторіїстворюйте канал на Ютубі і викладайте цікаві ролики. Прибуток від вбудованої реклами для
початківців каналів стартує від декількох тисяч грн.
94. Ігровий стрімінг. Маючи потужний комп'ютер, вебкамеру і хороший мікрофон, можна
заробити c допомогою ігор. Суть така: ви граєте і передаєте це на свій канал, a глядачі
пересилають вам гроші в якості винагороди за контент. Майданчики: YouTube або Twitch.

На чому можна заробити, якщо y вас є
блог
Тут ми переглянемо основні способи заробітку власників блогів або сайтів. До речі,
багато з них також стосуються відео блогерів або тих, хто ведесь власні акаунти в
соціальних мережах.

95. Контекстна реклама. Ви, як власник сайту, вставляєте спеціальне посилання в блог, за
допомогою якої відвідувачі pecypca будуть переглядати відповідну саме їм рекламу. Такий вид
заробітку пропонують Google і Яндекс.
96. Банерна реклама. Ви будете отримувати гроші за покази банерів користувачам або за
переходи по посиланнях. Зазвичай сервіси з підключення банерної реклами платять близько 5075% від ціни рекламних кампаній.
97. Тизерна реклама. Тизер – невелике рекламне повідомлення, що включає картинку і
інтригуючий текст. Видається найчастіше блоками по кілька оголошень. Вартість одного кліка по
тизерному оголошенню становить від 30 копійок до 3 грн.
98. Партнерські посилання. Залишаючи в блозі посилання партнера, ви отримуєте дохід c
кількості переходів по ній. Якщо ваші читачі перейшли за посиланням, зареєструвалися на
партнерському сайті або зробили покупку, ви отримаєте відсоток.
99. Рекламна стаття або анонс. Розмістивши в своєму блозі рекламну статтю, присвячену якомунебудь товару, Ви можете заробити кілька тисяч. Все залежить від обсягу поста і кількості
підписників вашого блогу.
100. Продаж блогу. Розкручений і популярний віртуальний щоденник можна продати. Блог в
соціальній мережі з тисячею підписників оцінюється приблизно в 2-5 тисяч грн (залежить від
тематики і майданчика блогу).
101. Інфобізнес: навчальні відеокурси. Ви можете заробити на своїх знаннях – знімайте відео o
роботі, красі, спорті, рукоділлі або відносинах, робіть посилання сплатили курс.
Такі курси можуть приносити від 1 тисячі грн до декількох мільйонів в місяць.

Де можна підробити у вільний час
Як заробити гроші в вільний час
102. Заробіток на посередництві. Якщо власний бізнес відсутній, ви можете заробляти на
продажу чужої продукції за комісію. Це можуть бути послуги або товари. Відсоток становить
зазвичай 10-50%.
103. Виконання доручень. Як і де можна підробити у вільний час? З допомогою сайту YouDo ви
зможете це зробити – там можна знайти безліч вакансій на тимчасову роботу.
104. Промоутер. Заробити швидко можна, влаштувавшись промоутером. Ви будете брати участь у
презентаціях товарів або роздавати листівки на вулицях. Оплата - від 40 до 100 грн на годину.

105. Розклеювання оголошень. Озброївшись клеєм і оголошеннями, ви зможете заробити на
кишенькові витрати. Прекрасна ідея для заробітку школярам. За зміну (3-4 години) вийде в
середньому 200-300 грн.
106. Аніматор. Заробіток для школярів і студентів – підробіток аніматором або його помічником
на дитячих заходах. Звертатися слід в Рекламні агентства, також роботу можна знайти в мережі.
Оплата – від 40 до 100 на годину.
107. Хостес або офіціант. Ресторанам часто потрібен персонал (особливо в літній час). Можна
влаштуватися на підробіток і виходити на зміну тільки у вихідні. За 12 годин роботи ви отримаєте
близько 400 грн + чайові від вдячних клієнтів.
108. Діджей. Варіант для творчих людей, що мають музичне обладнання. Професійні діджеї
заробляють кілька тисяч за одну ніч роботи в нічному клубі.
109. Вуличний музикант. Якщо підберете вдале місце і цікавий репертуар, то вже за кілька днів
зможете трохи заробити. За цей час можна зібрати з глядачів кілька тисяч.
110. Агентство нерухомості. Заробіток для людей, які легко спілкуються з оточуючими. Ви
можете збирати заявки від орендодавців і продавати інформацію o квартирах орендарям. Нагорода
зазвичай становить 20-50% від вартості житла.
111. Таємний покупець. Ви будете оцінювати продукти, послуги компаній і магазинів і
отримувати за це гроші. В місяць, підробляючи таємним покупцем, ви зможете заробити від 2 до 4
тисяч грн.
112. Черга за гроші. На онлайн-сервісах побутових послуг можна знайти подібні вакансії – ви
стоїте за людину в черзі в лікарні, візовий центр або виставку, a він вам за це платить від 200 до
1000 грн. Хороший спосіб заробити гроші без вкладень і швидко.
113. Піший кур'єр. У вільний час можна виконувати замовлення по доставці товарів, продуктів і
невеликих посилок. Допоможе в цьому сайт Достависта або будь-який інший подібний pecypc.
114. Збір металобрухту. Купіть металошукач, знайдіть автомобіль c містким багажником і
вирушайте на пошуку "скарбу". Здаючи метал, можна заробляти по 400 грн в день.
115. Менеджер з продажу. Продажі завжди приносили гроші. Щоб непогано заробити, можна
влаштуватися на неповний робочий день в компанію з продажу будь-яких товарів. У місяць можна
заробити близько 10 тисяч (залежить від компанії) + відсоток від продажів.
116. Автомаляр. Це нескладна професія, вхід в яку коштує близько 12-20 тисяч грн, але ця сума
окупиться вже через 10 фарбувань.

117. Фотографування товарів. У деяких компаніях набирають людей для фотографування
товарів в магазинах і заповнення анкет з приводу тієї чи іншої послуги. Платять 100-200 рублів на
годину.
118. Екскурсовод. Знання вашого міста і його неформальних пам'яток може піти на користь. Ви
можете збирати групи в соц. мережах або підходити до туристів на вулиці. За одну екскурсію
можна брати від 200 до 400 грн з людини.
119. Вигул домашніх тварин. Як отримати реальну оплату за свою працю? Влаштуйтеся
выгульщиком собак. Так ви зможете весело провести час і заробити на кишенькові витрати.
Заробити можна 100-200 грн в день c одного собаки.
120. Перетримка домашніх тварин. Іноді господарі домашніх улюбленців їдуть і залишають
своїх вихованців на перетримку. Ви можете заробити, доглядаючи за твариною. Брати за таку
послугу можна по 100-200 грн на добу.
121. Няня. Робота по догляду за дітьми підходить для жінок, в тому числі для молодих мам.
Можна дивитися за кількома малюками одночасно. В годину за таку роботу платять від 60 до 100
грн.
122. Доглядальниця. Літні люди або їхні родичі іноді наймають людей з навичками
доглядальниці. Якщо y Вас буде від 3 до 5 старичків під опікою, вам не потрібно буде турбується o
додатковому заробітку. C такою роботою можна отримувати 7-12 тисяч грн на місяць.
123. Чоловік або дружина на «годину». Чоловік може лагодити сантехніку і електрику,
допомагати c ремонтом, a жінка-готувати або допомагати з прибиранням. Такі вакансії можна
знайти на дошках оголошень в мережі.
124. Прибирання приміщень: квартир або офісів. Взявши в руки віник, мітлу або швабру, ви
зможете заробити додаткові гроші. За неповний робочий день прибиральник може отримувати
близько 4-6 тисяч грн на місяць.
125. Нагляд за будинком або дачею. Ще один спосіб заробітку, за допомогою якого можна
зібрати трохи грошей. За місяць такої роботи можна заробити від 2 до 4 тисяч грн, іноді більше.
126. Консультації по харчуванню. Є багато людей, які багато знають про харчування або навіть
працюють в даній сфері. Якщо ви один з них, то ви можете заробляти додатковими
консультаціями.

Ідеї заробітку своїми руками

127. Домашня кондитерська. Варення, торти, тістечка, капкейки та інші солодощі – затребуваний
товар, який беруть в якості подарунка або частування. Створіть групу в соціальних мережах, щоб
знайти клієнтів і дерзайте. Таким способом можна заробити 5-8 тисяч на місяць.
128. Соління і маринування овочів. Не всі роблять заготовки з овочів, деякі вважають за краще
купувати соління в магазинах. Якщо ви робите смачні заготовки, ви цілком можете скласти
конкуренцію супермаркетам. Ближче до зими ваші баночки з смаколиками будуть активно
купувати.
129. Шиття або в'язання. Багато хто любить авторські ексклюзивні речі, зроблені своїми руками,
вони готові платити за них. Вигода від в'язання може скласти до 500%, a витрати невеликі.
130. Дитячі товари. Чи можна заробляти гроші без інтернету? Ви можете майструвати пінетки,
мобілі з фетру, милі м'які іграшки або дитячі альбоми. Ціну при цьому ви визначаєте самостійно, в
місяць може вийти близько 5-7 тисяч.
131. Різьблення по дереву. Високим попитом користуються авторські аксесуари з дерева.
Виготовляйте панно, багети для картин, посуд і меблі. Така робота може приносити професійному
майстру 12-15 тисяч грн на місяць.
132. Судо - і авіамоделювання. Створюючи колекційні штучки своїми руками, можна непогано
заробити. Ціна однієї модельки красивого корабля може досягати десятків тисяч грн. Як варіант,
можна вчити дітей конструюванню.
133. Скрапбукінг. Вітальні листівки, авторські щоденники і записники-все це можна створювати
своїми руками. Просувати свої вироби можна на дошках оголошень або спеціалізованих pecypcax,
де продають товари hand made.
134. Мило ручної роботи. Миловаріння – це просто і цікаво, і цьому можна навчитися в інтернеті.
Можна брати готові рецепти або експериментувати – одне мило ручної роботи обійдеться
покупцеві в середньому в 80-120 грн.
135. Косметика своїми руками. Використовуючи натуральні інгредієнти, ви зможете виготовляти
і продавати очищаючі скраби, бальзами для губ, креми і лосьйони для обличчя і тіла. На
початковому етапі, при активній роботі в місяць таким чином можна заробити 2-4 тисяч грн.
136. Біжутерія. Маючи необхідні витратні матеріали, ви зможете робити популярні серед дівчат
етнічні прикраси, браслети з бісеру, прикраси з полімерної глини і біжутерію в техніці валяння.
Дохід на місяць може досягати 4-6 тисяч грн.
137. Створення букетів. Популярність набирають всілякі букети з цукерок, сухоцвітів, фруктів і
навіть овочів. Для такої роботи потрібно тільки талант і фантазія, a заробляти можна від 4 до 8
тисяч в місяць.

138. Ароматні подушечки. На чому ще можна заробити гроші? На подушечках, наповнених
травами і ароматними саше. Вам знадобиться комплект ароматизаторів і машинка для пошиття
красивих чохлів.
139. Виготовлення свічок. Оригінальні свічки c різними декоративними елементами набувають
на подарунок близьким і рідним людям. Набір маленьких красивих свічок може коштувати до 120
грн.
140. Відновлення антикваріату. Вдихайте нове життя в старі речі і отримуйте за це гроші.
Вантажні предмети можна знайти на барахолці і продати колекціонерові. За відновлення
старовинного стільця можна отримати приблизно 1500 грн.

Дисклеймер
 Про проект тут https://itstatti.in.ua/pro-proekt.html
 Карта сайту тут https://itstatti.in.ua/karta-sajty.html 

https://itstatti.in.ua

