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Мета статті полягає в аналізі розвитку ринку стартапів в Україні, огляді успішних українських стартап-компаній. Проаналізувавши достатню 
кількість наукових праць і матеріалів, авторами узагальнено та синтезовано основні причини провальності та успішності стартапів. Наголо-
шено, що в епоху проривних технологій і прискорення цифровізації різноманітних бізнес-процесів, щоб зберегти своє місце на ринку та бути 
конкурентоспроможним, дуже важливо використовувати сучасні технології і бізнес-рішення, де основним джерелом свіжих ідей і нестандарт-
них рішень для великого бізнесу стають стартапи. На основі аналізу основних рейтингових майданчиків стартап-проєктів зроблено висновок 
про потужний розвиток ринку стартапів в Україні за активної підтримки з боку держави. Проаналізовано основні платформи та ресурси для 
просування стартапів на міжнародному ринку та різноманітні дослідження відносно виділення критеріїв успішності як вітчизняних стартап-
проєктів, так і закордонних. У результаті дослідження, незважаючи на те, що кожен стартап-проєкт унікальний та пов’язаний з поєднанням 
безлічі деталей, було синтезовано узагальнені чинники успішності та провальностістартапів. Визначено сукупність внутрішніх і зовнішніх фак-
торів, які безпосередньо впливають на успішність проєктів, аналіз і врахування яких є першочерговим завданням перед входом стартапу на 
ринок. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є розробка та запровадження механізмів підвищення ефективності діяльності 
стартап-компаній. Особливу увагу слід звернути на захист права інтелектуальної власності. Важливою задачею є аналіз міжнародного досвіду, 
на основі якого має бути створено максимально комфортне середовище для впровадження інноваційних технологій, що стане потужним драй-
вером для успішного розвитку вітчизняних підприємств та економіки в цілому.
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Иванченко Н. А., Подскребко А. С., Сидлецкая А. А. Основные проблемы и перспективы развития рынка стартапов в Украине

Цель статьи заключается в анализе развития рынка стартапов в Украине, обзоре успешных украинских стартап-компаний. Проанализировав 
достаточное количество научных трудов и материалов, авторами обобщены и синтезированы основные причины провальности и успешности 
стартапов. В статье отмечено, что в эпоху прорывных технологий и ускорения цифровизации различных бизнес-процессов, чтобы сохранить 
свое место на рынке и быть конкурентоспособным, очень важно использовать современные технологии и бизнес-решения, где основным источ-
ником свежих идей и нестандартных решений для крупного бизнеса становятся стартапы. На основе анализа основных рейтинговых площадок 
стартап-проектов сделан вывод о стремительном развитии рынка стартапов в Украине при активной поддержке со стороны государства. 
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Ivanchenko N. O., Podskrebko O. S., Sidletska A. O. The Main Problems and Prospects for the Development of the Startup Market in Ukraine

The article is aimed at analyzing the development of startup market in Ukraine, reviewing the successful Ukrainian startup companies. After analyzing a suf-
ficient number of scientific works and materials, the authors summarized and synthesized the main reasons for the failure and success of startups. The article 
specifies that in the era of breakthrough technologies and accelerating the digitalization of various business processes, in order to maintain their place in the 
market and be competitive, it is very important to use modern technologies and business solutions, where startups become the main source of fresh ideas and 
non-standard solutions for big business. Based on the analysis of the main ranking websites for startup projects, a conclusion has been made about the rapid 
development of the startup market in Ukraine with active support on the part of the State. The article analyzes the main platforms and resources for promoting 
startups in the international market and a variety of studies on the selection of criteria for the success of both the national startup projects and the foreign ones. 
As a result of the study, despite the fact that each startup project is unique and associated with a combination of many details, the generalized factors of success 
and failure of startups are synthesized. The authors define a set of the internal and external factors that cause direct influence on the success of projects, analysis 
and accounting of which are a priority before entering the startup into the market. Prospects for further research in this direction will be developing and intro-
ducing the mechanisms to improve the efficiency of startup companies. Particular attention should be paid to the protection of intellectual property rights. An 
important task is to analyze the international experience, on the basis of which it is necessary to create the most comfortable environment for the introduction 
of innovative technologies, which will become a powerful driver for the successful development of national enterprises and the economy as a whole.
Keywords: startup, success of startup projects, startup market, factors of influence on startups.
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В  статье проанализированы основные платформы и ресурсы для продвижения стартапов на международном рынке и разнообразные исследо-
вания относительно выделения критериев успешности как отечественных стартап-проектов, так и зарубежных. В результате исследования, 
несмотря на то, что каждый стартап-проект уникален и связан с сочетанием множества деталей, были синтезированы обобщенные факторы 
успешности и провальностистартапов. Определена совокупность внутренних и внешних факторов, которые непосредственно влияют на успеш-
ность проектов, анализ и учет которых являются первоочередной задачей перед входом стартапа на рынок. Перспективами дальнейших ис-
следований в данном направлении являются разработка и внедрение механизмов повышения эффективности деятельности стартап-компаний. 
Особое внимание следует обратить на защиту права интеллектуальной собственности. Важной задачей является анализ международного 
опыта, на основе которого необходимо создать максимально комфортную среду для внедрения инновационных технологий, которые станут 
мощным драйвером для успешного развития отечественных предприятий и экономики в целом.
Ключевые слова: стартап, успешность стартап-проектов, рынок стартапов, факторы влияния на стартапы.
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Стартапи виступають потужним двигуном роз-
витку бізнесу. Це пояснюється тим, що саме 
діяльність стартапів, які за своєю суттю є 

інноваційними компаніями, стимулює виникнен-
ня нового промислового виробництва і на практиці 
вносить зміни в пріоритетні напрямки прикладних 
досліджень і розробок. Актуальність дослідження 
полягає в тому, що завдяки розвитку інформаційних-
комунікаційних технологій стартапи набувають біль-
шого поширення у всьому світі, але при цьому слід за-
уважити, що на кожен успішний проєкт припадають 
десятки провальних, тобто навіть геніальна ідея не 
завжди приносить мільйони доларів від інвесторів.

Заснувати стартап у сучасному світі стає все 
складніше. В умовах мінливого бізнес-середовища, 
жорсткої конкуренції за венчурний капітал та бо-
ротьбою за частку ринку, досить багато підприємців 
прагнуть вирватися вперед у конкурентній боротьбі 
та вирішують запустити власний стартап, однак за-
знають невдачі. Вирішення проблеми правильної 
побудови стартапу, пошуку інвесторів та його успіху 
у майбутньому залишається актуальною не тільки 
для України але й для будь-якої країни світу.

Дослідженням у сфері стартап-проєктів займа-
лися: С. Бланк, Б. Дорф [1], П. Грема [2], О. Гавриш,  
К. Бояринова, К. Копішинська [3], Е. Ріс [4], П. Влас-
ковиц, Б. Купер [5], Р. Баб’ячок, І. Кульчицький [6], 
Н. Ситник [7], В. Дергачова, М. Кравченко [8], В. Полі-
щук [10], О. Іваненко [24], Б. Гросс [25], Ш. Кхемк [26], 
В. Кирилов [28] та ін. Але, незважаючи на значний 
обсяг публікацій та активний розвиток стартапів  
у всьому світі, слід зазначити, що питання, які пов’язані 
з  визначенням чинників успішності та вирішенням 
проблем провальності проєктів, залишаються відкри-
тими та потребують подальшого обґрунтування.

Метою статті є аналіз розвитку ринку старта-
пів в Україні й огляд успішних українських стартап-
компаній, що дозволить синтезувати та виявити 

основні причини провальності або успішності стар-
тапів. 

В епоху проривних технологій, щоб зберегти 
своє місце на ринку та бути конкурентоспроможним, 
потрібно йти в ногу з часом, використовуючи весь ар-
сенал сучасних технологій і бізнес-рішень. Таким чи-
ном, основним джерелом свіжих ідей та нестандарт-
них рішень для великого бізнесу стають стартапи.

Кількість українських стартапів зростає з кож-
ним роком, але, за оцінкою експертів [11], в середньо-
му з усіх представлених проєктів варті уваги лише 
3–5 %, а результат дають лише 1–2 %. Основна про-
блема стартапів в Україні полягає не стільки в дефі-
циті талановитих кадрів, скільки у відсутності фінан-
сової підтримки розвитку інноваційних товарів і по-
слуг. Згідно зі статистикою невелика кількість про-
єктів доходять до стадії переговорів з інвесторами, 
більшість – відхиляються ще на початку. 

Найчастіше керівники проєктів не вміють 
професійно та стратегічно правильно запустити та 
презентувати стартап. Основною причиною цього 
є незнання всіх юридичних процедур, недоскона-
лість або відсутність законодавчої бази, недотри-
мання деяких вимог щодо розподілу фінансів, які 
отримані від інвесторів. У результаті проєкт не 
розвивається або зовсім припиняє своє існування. 
Перераховані проблеми є характерними для біль-
шості країн, однак розвиток стартапів на цьому не 
припиняється [9]. 

Доказом розвитку ринку стартапів є досліджен-
ня сервісу Startup Ranking, який проаналізував 
136 країн в світу, нарахував близько 100 тис. 

стартапів і визначив рейтинг країн-лідерів за кількіс-
тю впроваджених стартапів. Перше  місце, згідно зі 
Startup Ranking [9], належить США (47887 стартапів), 
а Україна посіла 43 місце (262 стартапи). Дані щодо 
країн і  кількості стартапів наведено на рис. 1.
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Рис. 1. Рейтинг країн за кількістю стартапів 

Джерело: складено авторами на основі [9].
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Станом на 2019 рік ринок українських стартапів 
знаходиться у стані активного розвитку. Згід-
но із дослідженням сервісу StartupBlink [15] – 

комерційного дослідного центру стартап-екосистем 
світу – Київ зайняв 34-те місце в рейтингу міст із най-
більшою кількістю стартапів, які запускаються. За да-
ними сервісу, у 2017 р. Київ займав 64-те з понад тися-
чі міст усього світу. Такий стрімкий підйом відразу на 
29 позицій за один рік свідчить про значні зрушення 
у розвитку українських стартапів, які досить швидко 
розвиваються і мають багато користувачів.

Серед міст України сервісом StartupBlink також 
були відзначені Одеса (235-те місце), Львів (299-те міс-
це), Харків (435-те місце) і Дніпро (561-ше місце) [15]. 

У грудні 2018 року було прийнято рішення 
створити Український фонд розвитку інновацій 
(або «Український національний фонд стартапів») 
[12], основною метою якого є системна підтримка 
перспективних українських проєктів, які не змо-
гли знайти або зацікавити інвесторів, а це, своєю 
чергою, дозволить стимулювати економічне зрос-
тання та збільшення продуктивності. У ролі осно-
вних принципів фонду зазначено скорочення шляху 
отримання коштів за рахунок залучення іноземних 
партнерів іта капіталу. Фондом надається не тільки 
фінансова допомога, а також пропонуються кон-
сультації відносно подальшого розвитку та супро-
водження проєкту.

Українським фондом стартапів заплановано 
440  млн грн (18,48 млн дол.) на фінансування проєк-
тів, тому вже з грудня 2019 року розпочато прийом 
заявок. На теперішній час бізнес-проєктам, які про-
йшли відбір, вже видано перші 40 млн грн ($ 1,68 млн). 
На наступний рік планується по 60 млн (2,5 млн дол.) 
у квартал, тобто 240 млн (10 млн дол.) в цілому на 
2020 рік [13; 14]. Додаткові кошти українські стартапи 
отримають на початкових стадіях їх розвитку.

Однак, незважаючи на певну допомогу у фінан-
суванні нових проєктів з боку держави, справжній 
прорив на міжнародному рівні вдається не всім укра-
їнським стартапам.

У статті розглянуто перелік українських старта-
пів, успіх яких ми можемо спостерігати вже сьогодні.

Одним із успішних українських стартапів є про-
грама Grammarly [16] М. Литвина та О. Шевченка, 
яка контролює граматичні помилки та стилістичне 
навантаження слів у режимі реального часу, а також 
пояснює, як уникнути повторення помилок у майбут-
ньому. Проєкту вдалось зібрати понад 200 млн дол. ін-
вестицій. Інвестори оцінюють стартап у понад 1 млрд 
дол. За інформацією TechCrunch, компанія офіційно 
стала єдинорогом [17]. (Єдиноріг (unicorn) – це при-
ватна компанія, стартап, який за короткий термін 
досяг капіталізації в 1 млрд дол. і вище. Вперше цей 
термін був використаний у 2013 році венчурним під-
приємцем, засновником Cowboy Ventures Айлін Лі, 

для подання статистичної рідкості таких успішних 
компаній).

Слід зазначити, що, як правило, головною по-
милкою більшості стартапів є невірний алгоритм 
дій, який включає в себе розробку продукту, пошук 
фінансування, а вже потім побудову бізнес-моделі. 
Grammarly зобов’язаний своєму успіху вибором вда-
лої бізнес-моделі, презентуючи свій продукт, в основі 
якого лежить штучний інтелект. 

Grammarly – далеко не єдиний приклад україн-
ського стартапу, який знайшов іноземних інвесторів, 
також слід зазначити такий проєкт, як Gitlab, який 
створив платформу для розробки програмного за-
безпечення. Цей сервіс надає так можливості для ІТ 
фахівців:

управління публічними та приватними git- �
репозиторіями;
управління користувачами і групами, права- �
ми доступу до git-репозиторіїв;
відстеження помилок, аналіз коду; �
інтеграція з різними CI-системами CI (Jenkins  �
і т. п.);
організація самостійного процесу CI за допо- �
могою вбудованих засобів.

За шість років свого існування Gitlab з двох 
виріс до 200 співробітників і взяв участь у програмі 
Y Combinator, залучивши клієнтів, таких як NASA, 
CERN, Alibaba, SpaceX, IBM, Expedia. Слід зазначи-
ти, що загальна сума інвестицій у проєкт становить  
$426 млн. За даними VentureBeat, компанія була оці-
нена у 2,7 млрд дол. [18] 

Ще одним успішним українським проєктом став 
стартап Preply, який був розроблений для пошуку як 
локальних, так і онлайн-репетиторів і надання послуг 
у сфері освіти [19]. Незважаючи на успішність цього 
проєкту, запустити його вдалось тільки після кількох 
невдалих спроб. Зараз Preply пропонує свої послуги 
у 15 країнах, база сервісу у 2019 р. налічувала 47 тис. 
викладачів з 40 предметів (27 з них – мови) [20].

Ще одним успішним українським стартапом 
є People.ai – сервіс для менеджерів з про-
дажу, який на основі алгоритмів штучного 

інтелекту допомагає підвищити ефективність про-
дажів, аналізуючи продуктивність співробітників за 
їх переговорами і даючи рекомендації по операціях. 
Технологія перевіряє електронну пошту, телефонні 
розмови і дані CRM. 

За час свого існування стартап сумарно залучив 
понад 100 млн дол. Зараз в People.ai працює близько 
145 осіб; серед клієнтів стартапу – близько 50 вели-
ких компаній. Інвестори оцінили стартап у 500 млн 
дол. [21].

За даними проєкту GrowJo [22], який аналізує до 
20 різних метрик про бізнес, щоб вивести власний ін-
декс найшвидшого зростання компаній (враховується 
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фінансування, темп найму персоналу й  інші показни-
ки), People.ai зайняв 460 місце з-поміж 10000 компаній 
усього світу. Що стосується таких проєктів, як GitLab 
та Grammarly, то вони також потрапили у рейтинг, за-
йнявши 158 місце та 455 місця відповідно  [22].

На цей момент в Україні найпопулярнішими є 
ідеї, пов’язані зі створенням різних девайсів, 
систем підключення до Інтернету, інтернет-

речей, різноманітних технічних рішень для ведення 
електронної торгівлі, а також ідеї, які вдосконалять 
роботу із серверами та сайтами. Єдиною проблемою 
всіх стартапів в Україні є складнощі, пов’язані із без-
посереднім їх запуском. Причому це стосується не 
тільки України, але й перспектив молодих, амбітних 
підприємців за кордоном.

CB Insights [23] проаналізував 101 невдалий 
стартап і знайшов певні схожі риси, які були їм при-
таманні. Найважливішими причинами провалу стар-
тапів булі вказані такі (рис. 2).

З рис. 2 видно, що найпоширенішою причиною 
закриття стартап-компаній (42 %) є відсутність на 
ринку потреби в запропонованих ними продуктах. 
У 29 % випадків причиною провалу стали фінансові 
проблеми, пов’язані з нераціональним використан-
ням коштів або їх нестачею. 

За даними дослідження, відсутність збалансо-
ваної команди, де на вирішення ключових завдань 
виділено компетентного фахівця, – причина поразки 
стартапів у 23 % випадках. Саме професійні якості IT-
розробників, тестувальників, маркетологів, юристів, 
фахівців з фінансів, проєктного менеджера й інших 
учасників команди, їх психологічна сумісність і на-
ціленість на успіх є необхідними для стабільного та 
прибуткового бізнесу. 

Проблема своєчасності запуску продукту, як 
виявилося, також призводить до провалу стартапів 
у 13 % випадках. Якщо продукт був запущений занад-

то рано, користувачі можуть списати його як недо-
статньо хороший, і повернути їх може бути складно, 
якщо їх перше враження про вас негативне. У разі за-
пуску продукту занадто пізно, є можливість втратити 
свій шанс вийти на ринок, оскільки є ймовірність по-
яви інших аналогів, більш привабливих пропозицій 
від конкурентів.

Причин, за якими стартап може виявитися вда-
лим або невдалим, може бути набагато більше. Зокре-
ма, О. Іваненко [24] описує 59 причин провалу старта-
пів, виділивши декілька основних груп: 1) ідея бізнесу 
і бізнес-модель; 2) розуміння ринку та конкурентно-
го ландшафту; 3) цінність пропозиції та продукту;  
4) маркетинг, продаж і сервіс; 5) команда; 6) прийнят-
тя рішень і управління; 7) інвестиції і фінансування; 
8) інші причини.

Голова Education and Leadership Foundation  
(Індія) Ш. Кхемка [26] називає 3 основні причини 
провалу стартап-проєктів: 1) відсутність стійкої дові-
ри між учасниками; 2) невідповідність ідеї чи страте-
гії. За його словами, стартап з’являється або занадто 
рано, або занадто пізно, або сама ідея погано відпра-
цьована; 3) фінансування – стартапери зазвичай не-
дооцінюють вартість реалізації власної ідеї. 

Окрім того, було зазначено, що багатьом ке-
рівникам проєктів бракує вмінь управління 
людьми, тобто лідерські якості стартапера, 

безсумнівно, грають вагому роль в успішності майбут-
нього проєкту. Також голова Education and Leadership 
Foundation зауважив, що успішність компанії багато 
в чому залежить саме від якості управлінської коман-
ди та її уміння працювати на результат.

За версією ресурсу OlansGroup [27], існують 
5  причин провалу стартапів: 1) нездатність партнерів 
домовитись між собою; 2) відсутність попиту на рин-
ку; 3) неправильно підібрана команда; 4) недооцінка 
маркетингу; 5) фінансова недбалість.

Відсоток
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неправильний підбір команди

ігнорування потреб споживачів

витіснення конкурентами

відсутність бізнес-моделі

невдало вибраний час запуску

Рис. 2. Найпоширеніші причини провалу стартапів.

Джерело: складено авторами на основі [23].
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Unona International Enterprises Inc [30] виділяє 
7 основних причин невдач стартап-проєктів а також 
пропонує можливі рішення щодо зниження ризику їх 
провалу: 

1) нестача стартового капіталу. Щоб уникнути 
цієї проблеми необхідно ретельно продумати 
майбутні витрати та знайти джерела фінансу-
вання проєкту: власні кошти, програми з під-
тримки та розвитку або кошти, залучені від 
інвесторів; 

2) непродуманий маркетинговий план. Для 
уникнення такої проблеми автори радять 
попередньо визначити цільову аудиторію та 
потреби потенційних споживачів продукту, 
спланувати канали збуту і прорахувати мож-
ливі прибутки; 

3) відсутність кваліфікованої команди. Важли-
во постійно шукати висококваліфікованих 
і талановитих людей, проводити тренінги 
та займатися їх навчанням, розвитком, пра-
вильно делегувати їм повноваження, приді-
лити час на формування навичок колектив-
ної роботи; 

4) відсутність бізнес-моделі. Слід розрахувати 
план розвитку з допустимою нормою при-
бутковості і дотримуватися його постійно; 

5) відсутність зворотного зв’язку з клієнтами. 
Спілкування з кінцевим споживачем і вра-
хування його можливих зауважень і поба-
жань є важливим етапом в процесі розвитку  
проєкту; 

6) необдумані дії і відсутність лідерських якос-
тей. Необхідно постійно вдосконалювати 
свої професійні навички та лідерські якості; 

7) відсутність стратегії зростання і гнучкос-
ті. Проблема багатьох підприємців полягає 
в тому, що у них немає стратегії зростання, 
а також вони не вміють адаптуватися до змін 
на ринку. Тому для стартаперів важливо зна-
ходити нові рішення, своєчасно адаптувати 
проєкт до вимог зовнішнього середовища, 
аналізувати помилки та виправляти їх.

Чимало досліджень було присвячено обґрун-
туванню критеріїв успішності стартапів. Зо-
крема, В. Кирилов [28] виділяє 4 причини, які 

вказують на успішність проєкту: 
1) продукт чи послуга ідеально підходять для 

вирішення основної проблеми в обраній рин-
ковій ніші; 

2) спроможність учасників працювати в коман-
ді, присутність командного духу; 

3) ефективний маркетинг; 
4) наявність продуманої ідеї. 
Наявність добре продуманого продукту при-

родним чином збільшує потенціал зростання  бізнесу, 

оскільки більш якісний продукт може залучити біль-
ше людей. Це також матиме вирішальне значення, 
коли виникне необхідність залучення зовнішнього 
фінансування від інвесторів.

Згідно з інтернет-ресурсом Marketer.ua [29] 
існують 9 критеріїв успішності, серед яких: 
правильна мотивація, здатність до глобаль-

ного мислення, легка та зрозуміла для користувачів 
ідея, готовність працювати над сумнівною ідеєю, 
креативність, працьовитість і наполегливість, віра 
у свою справу, наявність лідерських якостей у стар-
тапера. Крім того, автори не відхиляють і можли-
вість простого збігу обставин під час запуску про-
єкту, обґрунтовуючи це тим, що дві абсолютно 
ідентичні ідеї були сприйняті ринком по-різному: 
одна ідея не здобула визнання, в  той час як інша, 
абсолютно ідентична бізнес-модель, перетворила-
ся на мегакорпорацію, з’явившись у потрібний для 
цього час.

Американський фінансист Б. Гросс досліджував 
200 стартап-омпаній та оцінював кожну за 5 фактора-
ми: ідея, фінансування, команда, бізнес-модель і  час 
запуску проєкту. За результатами дослідження [25],  
Б. Гроссом було встановлено, що успіх стартапу на 42 
% залежить саме від правильного вибору часу для за-
пуску проєкту. Ще 32 % – заслуга – правильно підібра-
них учасників команди. Незважаючи на те, що в осно-
ві будь-якого стартапу лежить новаторська ідея, за 
результатами дослідження Б. Гросса, від цього факто-
ра залежить лише 28 % успіху. Правильно побудова-
на бізнес-модель наближає стартап до успішності на 
24 %, а від фінансування залежить лише 14  % успіху.

Бізнес-модель і фінансування зайняли найниж-
чі позиції у рейтингу. Це пояснюється тим, що поча-
ток бізнесу може відбуватися без бізнес-моделі, яку 
можна розробити та вдосконалити пізніше. Фінансу-
вання також має значення, але на більш пізніх етапах 
розвитку бізнесу. В цілому менеджмент і ідея, та фі-
нансування мають велике значення, але саме момент 
запуску стартапу є більш значущим.

На теперішній час важко точно визначити всі 
умови, від яких залежить успіх стартапу, адже процес 
його створення вимагає проведення ретельного ана-
лізу та врахування ряду зовнішніх і внутрішніх фак-
торів. Однак аналіз численних публікацій з цієї тема-
тики дозволив синтезувати такі узагальнені чинники 
успішності та провальності проєктів.

Таким чином, до основних критеріїв успішності 
стартапів можна віднести:

наявність новаторської, креативної ідеї та її  �
затребуваність на ринку;
вдало підібраний час запуску проєкту з ура- �
хуванням зовнішніх факторів;
наявність лідерських якостей та відповідних  �
навичок стартапера;
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підбір компетентної, кваліфікованої команди та  �
правильний розподіл ролей між учасниками; 
постійний моніторинг потреб споживачів про- �
дукту та врахування їх побажань і зауважень;
грамотна маркетингова стратегія; �
мотивація до успіху, стресотійкість і віра  �
у  свій проєкт.

Слід зазначити, що серед найпоширеніших при-
чин провалу стартап-проєктів можна виділити:

фінансова недбалість; �
відсутність бізнес-ідеї; �
неготовність ринку до запуску проєкту; �
непродуманість маркетингу, продажу та сер- �
вісу;
некомпетентність учасників у команді; �
відсутність стратегії зростання та гнучкості  �
проєкту.

Також важливо враховувати і ряд зовнішніх 
факторів, зокрема, рівень економічного розвитку 
держави, її політичне становище та стабільність, 
науково-технічний прогрес, інфляцію, умови креди-
тування, наявність конкурентів, тощо.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволило дійти ви-

сновку, що сьогодні завдяки розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій стартапи знаходять все 
більшого поширення у всьому світі як проєкти, які 
найбільш швидко реагують на сучасні проблеми на-
селення, і завдяки яким покращується якість життя 
громадян, вони виступають потужним драйвером 
сталого економічного розвитку країни. 

В Україні налічується приблизно 3000 стартап-
компаній, основним драйвером зростання кількості 
яких є допомога міжнародних інвесторів, які все час-
тіше вкладають кошти в проєкти українських старта-
перів. Як показує статистика, 2018 рік став рекордним 
за кількістю інвестицій, які були залучені на фінансу-
вання технологічних стартапів в Україні. 

Ринок українських стартапів тільки починає на-
бирати обертів і динамічно розвивається. Про 
це свідчать найбільш успішні стартап-компанії, 

представлені в ІТ-сфері, основна діяльність яких 
пов’язана зі створенням девайсів, систем підключен-
ня до Інтернету, інтернет-речей, розробкою різно-
манітних технічних рішень для ведення електронної 
торгівлі, а також ідей, які пов’язані з удосконаленням 
роботи із серверами та сайтами.

Можна однозначно стверджувати, що рівень 
якості українських стартапів значно зріс, хоча зде-
більшого вони ще не можуть якісно конкурувати з за-
рубіжними.

Але, незважаючи на позитивну динаміку, до-
статньо складними залишаються питання, пов’язані з 
основними факторами успіху стартапу. Кожен проєкт 

унікальний та пов’язаний з поєднанням безлічі де-
талей: ринкової ситуації, вдалої ідеї, робочої бізнес-
моделі, продукту, наявності фінансування та потен-
ційних інвесторів, вдалої маркетингової стратегії, 
правильного підбору людей в команді, вдало піді-
браного часу для запуску проєкту тощо. Саме тому 
повторити успіх вдалого стартапу – дуже складна 
задача. 

Таким чином, для розвитку ринку стартапів 
в Україні необхідно створювати та запроваджува-
ти механізми підвищення ефективності діяльності 
стартап-компаній. Особливу увагу слід звернути на 
захист права інтелектуальної власності. Водночас 
важливо створювати максимально комфортні умо-
ви для впровадження інноваційних технологій для 
успішного розвитку вітчизняних підприємств та еко-
номіки в цілому.                   
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