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ЗНАЧЕННЯ СТАРТАПІВ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Хаврова К.С., Плужнікова Л.М. Значення стартапів у підприємницькій діяльності. У статті прове-
дено контент-аналіз теоретико-смислових конструкцій у визначеннях терміна «стартап». Надано авторське 
бачення терміна «стартап», під яким пропонується розуміти нову перспективну форму ведення бізнесу, що 
пропонує інноваційний продукт або послугу, мета якого – швидке зростання і масштабування. Розглянуто 
відмітні риси стартапів, до яких віднесено короткий операційний життєвий цикл, унікальну ідею, розро-
блення високотехнологічного продукту та інноваційної технології, масштабування та високі ризики інвес-
тування. Розкрито основні стадії розвитку стартапів, а саме: посівна стадія, запуск, раннє зростання, роз-
ширення, вихід. Визначено окремі проблеми у розвитку стартапів. Окремо досліджено види й особливості 
стартапів інформаційних технологій: стартапи фінансових технологій; стартапи медичних технологій; стар-
тапи юридичних технологій; стартапи освітніх технологій.

Ключові слова: стартап, підприємницька діяльність, краудфандінг, бізнес-акселератори, інвестування.
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Хаврова К.С., Плужникова Л.М. Значение стартапов в предпринимательской деятельности. В ста-
тье проведен контент-анализ теоретико-смысловых конструкций в определении термина «стартап». Пред-
ставлено авторское видение термина «стартап», под которым предлагается понимать новую перспективную 
форму ведения бизнеса, предлагающего инновационный продукт или услугу, целью которого является бы-
стрый рост и масштабирование. Рассмотрены отличительные черты стартапов, к которым относятся ко-
роткий операционный жизненный цикл, уникальная идея, разработка высокотехнологичного продукта и 
инновационной технологии, масштабирование и высокие риски инвестирования. Раскрыты основные ста-
дии развития стартапов, а именно: посевная стадия, запуск, ранний рост, расширенин, выход. Определены 
отдельные проблемы в развитии стартапов. Отдельно исследуются виды и особенности стартапов инфор-
мационных технологий: стартапы финансовых технологий; стартапы медицинских технологий; стартапы 
юридических технологий; стартапы образовательных технологий.

Ключевые слова: стартап, предпринимательская деятельность, краудфандинг, бизнес-акселераторы, ин-
вестирование.

Khavrova Kateryna, Pluzhnikova Lyudmila. The importance of startups in entrepreneurship. With the 
existing complexity and variability of the modern market, the question of the expediency of further development 
and support of entrepreneurial activity remains relevant. In a reality where large funds are earned from the sale of 
information, communication, gadgets and computer entertainment, for a successful and rapidly growing business, 
you need to create your own startup. The main purpose of this work is to study the content analysis of the term 
"start-up", the specifics of the development of start-ups in entrepreneurial activity and the development of proposals 
for their activation. The article contains a content analysis of theoretical and semantic constructions in the definition 
of the term "startup". The author's vision of the term "startup" is provided, by which it is proposed to understand 
a new promising form of doing business, offering an innovative product or service, the purpose of which is rapid 
growth and scaling. The distinctive features of startups are considered, which include: short operational life cycle; 
unique idea; development of a high-tech product and innovative technology; scaling and high investment risks.  
The main stages of start-up development are revealed, namely: the seed stage; launch; early growth; extensions; 
exit. Certain problems in the development of startups have been identified. The types and characteristics of infor-
mation technology startups are investigated separately: financial technology startups; medical technology startups; 
legal technology startups; educational technology startups. Complex process of development of startups in business 
should be: increased investment in intellectual potential; state support of domestic technological startups; infor-
mation support for startups. Within the framework of the study, startups are recognized as key players in the ven-
ture capital market and are the main driver of innovative development of entrepreneurial activity, which increases  
interest in its unambiguous definition and research. It is the development of start-ups that contributes to the deve-
lopment of entrepreneurial activity, since with the emergence of an opportunity to embody ideas, innovations are 
introduced into business, science and other spheres of life.

Key words: start-up, entrepreneurial activity, crowdfunding, business accelerators, investment

Постановка проблеми. За існуючої складності та 
мінливості сучасного ринку актуальним залишається 
питання доцільності подальшого розвитку та під-
тримки підприємницької діяльності. У реаліях сього-
дення, де великі кошти заробляють на продажу інфор-
мації, комунікації, гаджетів та комп’ютерних розваг, 
для успішного та швидко зростаючого бізнесу необ-
хідно створювати свій стартап. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням ролі стартапів у підприємницькій діяльності 
присвячено праці таких зарубіжних фахівців, як: 
С. Бланк, Б. Дорф [1], М. Бабич [7], Д. Збанацький [9], 
О. Мрихіна [4], Ю. Робул [8] та ін. Сьогодні тему стар-
тапів досліджують не лише вчені, а й інвестори та без-
посередньо стартапери, які можуть поділитися своїм 
успіхом та досвідом. Поряд із тим значення їхньої під-
приємницької діяльності висвітлено недостатньо. 

Формулювання завдання дослідження. Головною 
метою цієї роботи є дослідження контент-аналізу тер-
міна «стартап», специфіки розвитку стартапів у під-
приємницькій діяльності та розробленні пропозицій 
щодо їх активізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під-
приємництво є складним явищем, до якого можливо 

віднести особистість підприємця, підприємницьке 
середовище і підприємницьку діяльність. Безпосеред-
ній розвиток ринкового господарства є основою для 
змін у підприємництві, його організаційних формах і 
функціях, масштабах і сферах застосування.

У сучасному підприємництві ключового зна-
чення набула здатність перетворювати умови діяль-
ності відповідно до тенденцій розвитку потреб спо-
живачів і виробництва, що потребує представників 
бізнесу розробляти нові підходи та стратегії органі-
зації підприємницької діяльності, засновані на інно-
ваціях. У зв’язку із цим значного поширення та зна-
чення в підприємницькій діяльності набуває поняття  
«стартап». 

Слово «стартап» походить від англійського поняття 
start-up – «стартувати, запускати» і означає, на думку 
Стівена Бланка та Боба Дорфа, «тимчасову структуру, 
спрямовану на пошук і реалізацію масштабованої  
бізнес-ідеї» [1].

Оксфордський словник дає визначення стартапу 
як «початку ризикованого підприємства або угоди, яке 
найчастіше носить комерційний характер» [2].

Інші вчені [3] під стартапом розуміють «нову ком-
панію в початковий період свого розвитку, яка створю-
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ється для реалізації перспективної ідеї з метою отри-
мання високого прибутку».

Стартапи, як зазначається в роботі [4], – це «про-
цес виходу на ринок новоствореного підприємства з 
інноваційним проєктом, зазвичай у короткостроковий 
термін і з мінімальними капіталовкладеннями».

Слід погодитися з думкою вчених [5], які вважають, 
що стартапи слід досліджувати в рамках розвитку під-
приємництва. Але існує низка виняткових особливостей 
стартапів, що відрізняють його від інших типів бізнесу.

Розглянемо відмітні риси стартапів:
– стартап має короткий операційний життєвий цикл;
– в основі стартапу лежить унікальна ідея, яка 

ефективно вирішує проблему споживачів;
– у рамках стартапу розробляється високотехноло-

гічний продукт, розробляються інноваційні технології;
– обов’язкова умова розвитку стартапу – масшта-

бування;
– високі ризики інвестування у стартап [6].
Ураховуючи вищенаведене, автори пропонують 

розуміти під стартапом нову перспективну форму 
ведення бізнесу, що пропонує інноваційний продукт 
або послугу, мета якого – швидке зростання і масшта-
бування.

Як уже згадувалося раніше, стартап передусім орі-
єнтується на знаходження інноваційного рішення в 
різних сферах, основним орієнтиром стартапу є праг-
нення до створення унікальної пропозиції, що не має 
аналогів. Засновники стартапу прагнуть брати курс на 
створення нового продукту, унікальної пропозиції.

Щодо фінансування, то важливо підкреслити, що 
для малого бізнесу стартовим капіталом можуть бути 
власні фінансові вкладення, матеріальні засоби друзів, 
сім'ї, а також банківські кредити.

Усе більш популярним стає краудфандінг – колективне 
співробітництво людей, що добровільно об’єднують 
свої кошти, щоб підтримати діяльність стартапів. Однак 
найбільш поширеним варіантом фінансування залиша-
ється залучення коштів від приватних інвесторів, вен-
чурних фондів і венчурних інвесторів [8].

Розвиток стартапу прийнято ділити на декілька 
основних стадій (рис. 1). Прийнято вважати, що поки 
стартап знаходиться на перших двох стадіях розвитку, 
то він знаходиться в «Долині смерті», або у збитку, 
тому має великі ризики, непідтверджений продажами 
ефект і мало інвесторів.

Найчастіше, говорячи про вітчизняні стартапи, 
маються на увазі стартапи зі сфери інформаційних 
технологій. Частка IT-стартапів на ринку досягає 90%. 
Це найбільш поширений вид стартапів через постійне 
зростання Інтернет-аудиторії і збільшення її купівель-
ної спроможності. У початківців стартапів є всі шанси 
сформувати велику аудиторію і згодом монетизувати її, 
окупивши інвестиційні витрати.

IT-ринок знаходиться у стані постійної зміни. Ідеї 
сервісів, продуктів і послуг застарівають дуже швидко. 
Це диктує гравцям ринку необхідність постійно адап-
туватися до нововведень і передбачати напрями розви-
тку ситуації на ринку, які будуть актуальні в найближ-
чому майбутньому.

Сьогодні склалася парадоксальна ситуація. На ринку 
з'явилися інвестори, бізнес-ангели й інкубатори, готові 
вкладати кошти в серйозні та оригінальні проєкти, але 
самих проєктів, які були б гідні цього, недостатньо. 

Замість того щоб стартапери стояли в черзі до 
інвесторів, фахівці фіксують конкуренцію самих інвес-
торів за цікаві проєкти.

Успішним прикладом IT-стартапів у вітчизняній 
практиці є Центр розвитку стартапів на Сході Укра-
їни (м. Маріуполь) – 1991 Open Data Incubator, який 
слугує навчальним та розвивальним простором для 
IT-ініціатив. Передбачається, що основними напря-
мами роботи центру є акселеративні та освітні про-
грами для молоді, підприємців та IT-фахівців, прове-
дення стажувань для студентів, а також коворкінг із 
доступом до спеціальних технічних умов.

До основних проблем розвитку IT-стартапів в Укра-
їні можна віднести:

1) державну підтримку. Незважаючи на створення 
бізнес-акселераторів, фондів і венчурних компаній, в 
Україні погано розвинена державна підтримка з видачі 
інвестицій на розвиток стартапів; 

2) фінансування. Слабка розвиненість краудфан-
дінгових майданчиків, високі ставки за споживчими 
кредитами, недолік або зовсім відсутність інвести-
цій з боку інвесторів сильно підривають розвиток 
IT-стартапів. Найуспішніші стартапи починаються із 
задумок, які можуть здаватися невдалими. Однак зго-
дом багато з них виростають у величезні компанії, що 
полегшують життя і змінюють мислення людей по 
всьому світу;

3) бізнес-акселераторів. На вітчизняному ринку 
функціонує безліч бізнес-акселераторів, що надають 
інвестування, менторів та необхідні знання твор-
цям стартапів в обмін на певний відсоток у компанії. 
Найбільше таких проєктів у 2020 р. було у США – 
45 004 стартапи. В Україні їх набагато менше – лише 
236. Говорячи про бізнес-акселераторів і державну 
підтримку в США, варто відзначити, що один з акселе-
раторів із державною підтримкою надає інвестування 
стартапам і зовсім на безоплатній основі;

4) якість освіти. Якість освіти в університетах, без-
умовно, варто суттєво покращувати. Окрім технічного 
боку знань, треба вчити студентів не боятися ризику-
вати, розвивати в них креативність і шукати нові шляхи 
розвитку. Окрім того, вишам варто переорієнтуватися з 
теорії на практику і зробити це співвідношення опти-
мальним;

5) стереотипи. Стереотипи офісної кар'єри, боязнь 
ризиків і неодмінне бажання впевненості у завтраш-
ньому дні – усім цим рясніє пострадянський простір;

6) брак професіоналів. Брак людей, які допомагали б 
команді грамотно вивести проєкт на ринок за прийнят-
ними цінами. Учасники стартапів знають, як розробити 
продукт, але не знають, як організувати бізнес, як управ-
ляти підприємством та як продавати цей продукт.

До основних видів IT-стартапів можна віднести:
1. Стартапи фінансових технологій – FinTech (від 

англійського Financial technology) – галузь, що скла-
дається з компаній, що використовують технології та 
інновації, щоб конкурувати з традиційними фінансо-
вими організаціями в особі банків і посередників на 
ринку фінансових послуг.

2. Стартапи медичних технологій – Medtech (від 
англійського Medical Technology). Medtech – це медичні 
технології, які використовуються для порятунку життя  
або поліпшення її якості. Сучасні медичні технології да- 
ють змогк діагностувати, контролювати і лікувати хвороби.
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3. Стартапи юридичних технологій – Legaltech 
(від англійського Legal technology). Щорічно кількість 
Legaltech-стартапів у світі зростає, й інновації почина-
ють займати значну частину ринку. Окрім створення 
продуктів, які вирішують проблеми, що турбують 
людей щодня, зростає і сама кількість фахівців, що 
працюють на стику технологій і права.

4. Стартапи освітніх технологій – EdTech (від 
англійського Educational technology). Онлайн-навчання 
і нові технології в освіті.

Таким чином, комплексним процесом розвитку 
стартапів у підприємницькій діяльності повинно стати:

– підвищене інвестування в інтелектуальний 
потенціал;

– державна підтримка вітчизняних технологічних 
стартапів;

– інформаційне забезпечення стартапів.
Висновки. У рамках проведеного дослідження 

стартапи визнано ключовими гравцями венчурного 
ринку і головним двигуном інноваційного розвитку 

Рис. 1. Стадії розвитку стартапу
Джерело: складено авторами за [6–8]

Стадії розвитку стартапів 

Посівна стадія (seed) 

Засновники стартапу тестують ідею, 
організовують бізнес,  
шукають інвестиції.  

Основними інвесторами на даній 
стадії найчастіше виступають 

знайомі, родичі, гранти  
або бізнес-ангели 

Запуск (startup) 

Підприємство починає працювати і 
приносити перший прибуток від 

зроблених вкладень. Основні 
інвестори на даній стадії – це бізнес-

ангели, гранти та посівні фонди 

Раннє зростання (early growth) 

Активне зростання підприємства 
після виходу на ринок, продукт 
починають впізнавати, прибуток 

збільшується. Основні інвестори – 
венчурні фонди з великими сумами 

інвестування. На цій стадії стає 
зрозуміло, чи здатний стартап до 

масштабування 

Розширення (expansion) 

Розширення бізнесу, збільшення 
обсягів продажів, ринкової частки, 

обсягів виробництва, зростання 
прибутку. Інвестують на даній стадії 
переважно венчурні фонди, і стартап 

здатний взяти банківський кредит 

Вихід (exit) 

Стартап продається новому 
власнику або продовжує 

розвиватися як високоприбутковий 
бізнес. До інвестування на даній 

стадії підключаються стратегічні і 
портфельні інвестори і великі 

підприємства, також відбувається 
виведення компанії на IPO (Initial 

Public Offering) 
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підприємницької діяльності, що підвищує інтерес 
до його однозначного визначення і дослідження. 
У сучасній науковій практиці немає чіткого визначення 
поняття «стартап», воно визначається залежно від 
того, як автор ідентифікує даний термін. Під поняттям 
«стартап» автори розуміють нову перспективну форму 

ведення бізнесу, що пропонує інноваційний продукт 
або послугу, мета якого – швидке зростання і масшта-
бування. Саме розвиток стартапів сприяє розвитку під-
приємницької діяльності, тому що поява можливості 
втілювати ідеї дає змогу впроваджувати інновації в  
бізнес, науку та інші сфери життя.
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