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Хаустов М. М., Данько А. Т., Бондаренко Д. В., Юрченко О. К. Дослідження екосистем стартапів країн світу  
для забезпечення їх економічного зростання

Стартапи останнім часом стали важливою складовою сучасної економіки, які приводять до збільшення її інноваційності та надають можли-
вості для країни отримати кращі позиції на конкурентному світовому ринку. Метою статті є дослідження екосистем стартапів країн світу, їх 
угрупування та визначення ключових рушійних сил розвитку стартапів. Методичною базою статті є: огляд міжнародних індексів та рейтингів 
екосистем стартапів, кореляційний, кластерний, графічний та статистичний аналіз. Досліджено структури та склад основних міжнародних 
індексів та рейтингів, які характеризують умови розвитку стартапів. Здійснено кореляційний аналіз основних індексів, які характеризують рівень 
розвитку екосистеми стартапів, та соціально-економічного розвитку країн світу. Це дозволило визначити помітний зв’язок між: показниками 
Індексу найбільш дружніх до стартапів країни світу та Глобальним інноваційним індексом; кількістю стартапів на 1 тис. населення та Індексом 
глобальної екосистеми стартапів; ВВП на душу населення та Глобальним інноваційним індексом. Здійснено угрупування країн світу за допомогою 
кластерного аналізу, який було зроблено за двома групами показників. Проведений аналіз за першою групою показників (Індексом найбільш дружніх 
до стартапів країн світу, Глобальним індексом екосистем стартапів та кількістю стартапів на 1 тис. населення) дозволив виділити три клас-
тери за рівнем розвитку екосистеми стартапів: країни-лідери, країни – потенційні лідери та країни, що наздоганяють. Визначено групу країн, 
які, відповідно до класифікації, є лідерами за рівнем як розвитку екосистем стартапів, так і соціально-економічного розвитку. Визначено основні 
напрямки подолання розриву в розвитку стартапів у країнах, що наздоганяють, і розвиненими країнами світу: забезпечення прозорості екосистем 
стартапів та їх взаємоузгодження з інноваційною політикою країни; сприяння підприємницькому та стартаповому мисленню в науці та дослід-
ницьких розробках; сприяння формуванню більш дружнього ставлення суспільства до стартапів; залучення більше співробітників з академічної, 
наукової та підприємницької сфер, діяльність яких, у співпраці з урядом, має спрямовуватися на розвиток наукоємних і технологічних стартапів.
Ключові слова: стартап, екосистема стартапів, соціально-економічний розвиток, інновації, економічне зростання.
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Khaustov M. M., Danko A. T., Bondarenko D. V., Yurchenko O. K. Examining the Startup Ecosystems, Ensuring the Economic Growth of the World Countries
Startups have recently become an important component of the modern economy, leading to an increase in its innovativeness and providing opportunities for a 
country to reach the best possible position in the competitive world market. The article is aimed at examining the ecosystems of startups of the countries around the 
world, their grouping and defining the key driving forces for the development of startups. The methodological basis of the article includes: an overview of interna-
tional indices and rankings of startup ecosystems; the correlation, cluster, graphic, and statistical analyses. The structure and composition of the main international 
indices and rankings that characterize the conditions for the development of startups are examined. A correlation analysis of the main indices characterizing the 
level of development of startup ecosystem and the socioeconomic development of the world countries was carried out. This allowed to determine a noticeable 
relationship between: indicators of the Index of the most startup-friendly countries around the world and the Global Innovation Index; the number of startups per 
1 thousand residents and the Global Startup Ecosystem Index; GDP per capita and the Global Innovation Index. A grouping of countries of the world was carried 
out using the cluster analysis, which was carried out in accordance with two groups of indicators. The analysis of the first group of indicators (the Index of the most 
startup-friendly countries in the world, the Global Startup Ecosystem Index and the number of startups per 1 thousand residents) allowed to allocate three clusters 
according to the level of development of the startup ecosystem: leading countries, potential leaders, and catching up countries. A group of countries that, according 
to the classification, are leaders in terms of both the development of startup ecosystems and socioeconomic development is defined. The main directions of bridg-
ing the gap in the development of startups in both the catching up countries and the developed countries of the world are identified: ensuring the transparency 
of startup ecosystems and their mutual coordination with the country’s innovation policy; promoting entrepreneurial and startup-based thinking in science and 
research; promoting the formation of a more friendly attitude of society to startups; attracting more employees from the academic, scientific and entrepreneurial 
spheres, whose activities, in cooperation with the government, should be directed to the development of science-intensive and technological startups.
Keywords: startup, startup ecosystem, socioeconomic development, innovation, economic growth.
Fig.: 3. Tabl.: 5. Bibl.: 29.
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Стрімкий технологічний прогрес сьогодення 
формує потенціал розвитку венчурної інду-
стрії, стимулює виникнення нетипових бізнес-

моделей і підприємств, які, пропонуючи інноваційні 
продукти, змінюють майбутнє. Основним двигуном 
прогресу в сучасній економіці стають стартапи. Старт-
апи мають вирішальне значення для впровадження 
суспільних змін, а також для економічного відновлен-
ня та відповідального зростання. Вони є каталізатором 
як глобального, так і локального економічного розви-
тку. Вартість, яку створюють стартапи, майже дорів-
нює ВВП економіки G7, а сума фінансування стартапів 
у 2021 році перевищила 600 мільярдів доларів [1]. 

Однак не кожна країна готова до появи таких 
підприємств [2]. Будучи високоризиковим бізнесом, 
стартапи є вкрай чутливими до економічних та інших 
умов, які створюють відповідну екосистему. Сприят-
ливість країни для ведення стартап-діяльності най-
частіше оцінюється за такими факторами, як: 
 рівень інвестицій у розвиток людського капі-

талу та загальний рівень компетентності ро-
бочої сили, присутності висококласних тех-
нічних і наукових талантів; 

 потенціал країни в галузі досліджень і розро-
бок; 

 розвиток підприємницької інфраструктури; 
 рівень ефективності використання місцевих 

активів для процвітання регіону, а також вну-
трішні та зовнішні процеси, які можуть впли-
вати на якість венчурного бізнесу. 

Тобто, активізація системи підтримки стартапів 
стає основою активізації інновацій діяльності в краї-
ні, забезпечує зростання обсягів випуску й експорту 
інноваційних продуктів і високотехнологічних това-
рів [3]. У зв’язку з цим підвищується актуальність до-
слідження впливу розвитку стартапів у різних краї - 
нах світу (тобто країнах з високим рівнем економіч-
ного розвитку та країнах, що розвиваються) на забез-
печення їх економічного зростання. 

Багато вітчизняних і зарубіжних учених і прак-
тиків досліджувало таке явище, як стартапи, а також 
фактори, що впливають на їх розвиток. Так, А. Косач 
та А. Джура [4] розглядають сутність стартапів, ви-
значаючи існування у процесах їх створення певні 
регіональні відмінності; Є. Палійчук і Р. Федоров [5] 
аналізують основні перешкоди для розвитку старт-

апів; М. Кизим, В. Хаустова та О. Решетняк [6; 7] роз-
глядають фактори створення екосистем стартапів;  
О. Мрихіна, М. Андрессен (M. Andreessen) та інші від-
мічають, що саме стартапи стимулюють економічне 
та соціальне зростання держав, розвиток високих 
технологій [8], особливо після економічної [9], еколо-
гічної чи епідемічної кризи COVID-19 [10]. 

Багато вчених, зокрема П. Фіск (P. Fisk) [11],  
Г. Діб (G. Deeb) [12] та інші, досліджують екосистему 
стартапів, яка включає такі складові, як: розробники 
стартапів (стартапери); стартапи на різних стадіях 
реалізації та різних типів організації (фізичному чи 
віртуальному), які взаємодіють як система для ство-
рення та масштабування нових стартап-компаній. 
Так, П. Фіск [11] зазначає, що екосистему стартапу 
можуть формувати: університети, фінансові органі-
зації; організації підтримки (наприклад, інкубатори, 
акселератори, коворкінги тощо); дослідницькі орга-
нізації; організації, що надають послуги (наприклад, 
юридичні, фінансові послуги тощо); великі корпора-
ції; місцеві органи влади та державні організації, такі 
як департаменти торгівлі/промисловості/економіч-
ного розвитку. Тобто від діяльності всіх цих різно-
манітних організації залежить ефективність функціо-
нування екосистеми та розвиток стартапів на різних 
етапах реалізації відповідних країн світу [12].

Як показує аналіз Звітів консалтингових компа-
ній ([13–15]) окремих держав, наприклад Ізраїлю [16], 
Індії [17], Німеччини [18; 19], Польщі [20] та інших, 
такі Звіти спрямовані на визначення структурного та 
кількісного розвитку стартапів, однак вони всі є нео-
днорідними з точки зору детермінант, теоретичних 
і географічних рамок, методології дослідження, що 
унеможливлює пряме порівняння даних щодо розви-
тку екосистем стартапів різних країн. 

Таким чином, для визначення ключових ру-
шійних сил розвитку стартапів у країнах світу 
необхідно вивчити відмінності та прогалини, 

пов’язані з драйверами й умовами розвитку старт-
апів, а також визначити розрив у цих рушійних силах 
у країнах, які є наздоганяючими порівняно з високо-
розвиненими, необхідно зробити угрупування країн 
світу залежно від розвитку їх екосистем стартапів та 
рівня їх соціально-економічного розвитку. Зазначене 
є дуже важливим для визначення способів подолання 
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розриву в розвитку стартапів у країнах, що наздога-
няють, оскільки це підвищить інноваційність даних 
компаній, що сприятиме зростанню інноваційності 
економіки та надасть можливість стартапам отрима-
ти кращі позиції на конкурентному світовому ринку. 

Метою статті є дослідження екосистем старт-
апів країн світу, їх угрупування та визначення ключо-
вих рушійних сил розвитку стартапів.

Дослідження екосистем стартапів та визначен-
ня впливу розвитку стартапів країн світу на їх 
економічне зростання здійснюється за таки-

ми етапами.
Перший етап. Характеристика основних індек-

сів і рейтингів, які характеризують рівень розвитку 
екосистеми стартапів та соціально-економічний роз-
виток країн світу.

Другий етап. Визначення кореляційних зв’язків 
між основними індексами, які характеризують рівень 
розвитку екосистеми стартапів та соціально-еконо-
мічний розвиток країн світу.

Третій етап. Угрупування країн світу залежно 
від рівня розвитку екосистем стартапів та рівня со-
ціально-економічного розвитку.

Четвертий етап. Визначення напрямків подо-
лання розриву в розвитку стартапів у країнах, що на-
здоганяють, і в розвинених країнах світу. 

Розглянемо більш детально етапи дослідження.
На першому етапі аналізуються такі рейтинги 

та індекси, як Індекс найбільш дружніх до стартапів 
країн світу, Глобальний індекс екосистем стартапів на 
основі вивчення їх структури та методики розрахунку.

На другому етапі запропонованого підходу 
здійснюється визначення кореляційних зв’язків між 
основними індексами, які характеризують рівень 
розвитку екосистеми стартапів (Індекс найбільш 
дружніх до стартапів країн світу, Глобальний індекс 
екосистем стартапів і кількість стартапів на 1 тис. 
населення) та показниками, які характеризують соці-
ально-економічний розвиток (Глобальний інновацій-
ний індекс і ВВП на душу населення) на основі коре-
ляційного аналізу. Рівень кореляційного зв’язку між 
показниками визначається за допомогою коефіцієнта 
кореляції Пірсона.

На третьому етапі проводиться кластерний 
аналіз у розрізі країн світу за Індексом найбільш 
дружніх до стартапів країн світу, Глобальним індек-
сом екосистем стартапів та кількістю стартапів на  
1 тис.; окремо – за показником «кількість стартапів 
на 1 тис. населення», за Глобальним інноваційним ін-
дексом та ВВП на душу населення з метою визначен-
ня наявності нерівності між країнами в рівні розви-
тку екосистем стартапів, а також рівня інноваційного 
розвитку й економічного зростання.

На завершальному четвертому етапі, на осно-
ві проведених розрахунків та відповідно з розподі-
лом країн світу на окремі групи, робляться висно-

вки щодо напрямків подолання розриву в розвитку 
стартапів у країнах, що наздоганяють, і в розвинених 
країнах світу.

Відповідно до розглянутої раніше методики до-
слідження на першому етапі надано коротку 
характеристику деяких індексів, які дозволя-

ють оцінити умови розвитку стартапів у відповідних 
країнах світу. 

Так, Глобальний індекс екосистем стартапів 
(Global Startup Ecosystem Index) був запропонова-
ний дослідницьким центром StartupBlink [21], який 
є крауд сорсинговим ресурсом і розробляє глобальну 
карту екосистем стартапів з 2017 р. Індекс склада-
ється як за окремими містами, так і за країнами сві-
ту. У рейтинг 2021 р. увійшло 100 країн світу. Індекс 
кожної екосистеми має загальний бал, який є сумою 
трьох підіндексів, що вимірюють кількість, якість і 
бізнес-середовище. StartupBlink постійно змінює ал-
горитм розрахунку індексу, а також його структурні 
елементи. Загальну схему розрахунку індексу за ме-
тодикою 2021 р. наведено на рис. 1.

У 2021 р. командою журналу CEOWORLD, який 
проводить щорічні оцінки конкурентоспроможності 
та можливостей країни в «науково-технічній» еконо-
міці, було запропоновано рейтинг «Найбільш спри-
ятливих для стартапів країн світу» [22]. Загальна ме-
тодика цього рейтингу базується на п’яти основних 
показниках конкурентоспроможності та можливос-
тей країни. Індекс включає оцінку 256 показників, які 
згруповані в п’ять складових: 

1) інвестиції в людський капітал – показує, 
скільки грошей інвестовано в розвиток і ви-
ховання майбутньої робочої сили; 

2) дослідження та розробки – досліджується 
спроможність країни в галузі досліджень і 
розробок, щоб визначити, чи є в неї засоби 
для залучення фінансування та створення ін-
новацій, які можна комерціалізувати та спри-
яти економічному зростанню; 

3) підприємницька інфраструктура – визначає 
рівень успішності перетворення досліджень у 
комерційно життєздатні продукти та послуги; 

4) технічна робоча сила – показник вимірює 
відносну присутність висококласних техніч-
них і наукових талантів;

5) динаміка політики – оцінює технологічні ре-
зультати, щоб знати, наскільки ефективно по-
літики та інші зацікавлені сторони використа-
ли регіональні активи для регіонального про-
цвітання.

Також відомим є рейтинг стартапів (Startup 
Ranking) [23] – ресурс, місією якого є ранжування та 
просування стартапів з усього світу. Рейтинг старт-
апів на цей момент включає більш ніж 135 тис. старт-
апів з 212 країн світу. Рейтингування здійснюється в 
цілому за всіма країнами світу, за окремими країнами 
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Кількість   Якість  Бізнес-середовище  

Global Startup Ecosystem Index

– Кількість 
   стартапів;
– кількість 
   коворкінгів;
– кількість 
   прискорювачів;
– кількість 
   зустрічей, 
   пов’язаних 
   зі стартапом

– Залучення понад 100 000 об’єктів (організацій) 
    у всіх екосистемах (включно з трафіком, органами 
    домену та клієнтською базою);
– присутність стратегічних галузей і науково-
   дослідних центрів міжнародних корпорацій;
– філії транснаціональних компаній (наприклад, 
   WeWork spaces);
– усього інвестицій приватного сектора в 1 тис. 
   екосистем стартапів;
– кількість співробітників на стартапі;
– кількість і масштаб глобальних стартап-подій 
   і конференцій;
– присутність компаній Unicorns, Exits і Pantheon;
– присутність впливових глобальних стартапів;
– глобальні стартап-події (наприклад, WebSummit);
– кількість стартапів, підтриманих акселераторами 
   (наприклад, Y Combinator)

– Індекс різноманітності;
– швидкість Інтернету;
– свобода Інтернету;
– інвестиції в дослідження 
   та розробки;
– наявність різноманітних 
   технологічних сервісів 
   (платіжні портали, 
   застосунки для обміну 
   поїздками, криптовалюта);
– кількість патентів на душу 
   населення;
– рівень володіння 
   англійською мовою;
– кількість топ-університетів 

Рис. 1. Структура Global Startup Ecosystem Index 2021
Джерело: сформовано за [21].

та регіонами в цих країнах. Рейтингування відбува-
ється на основі розрахунку SR Score, який відображає 
важливість стартапу в Інтернеті та його соціальний 
вплив. Крім того, цей ресурс надає інформацію про 
загальну кількість стартапів, які розроблені у відпо-
відній країні світу, визначає появу нових стартапів.

На основі наведеної інформації щодо показ-
ників, які характеризують умови розвитку 
стартапів, можна зробити висновок, що не 

існує єдиного підходу до визначення показників, які 
характеризують екосистему стартапів, що, своєю 
чергою, призводить до неоднозначності в оцінках пе-
редумов їх виникнення та розвитку. Так, наприклад, 
згідно з рейтингом країн світу відповідно до значен-
ня Глобального індексу екосистем стартапів у 2021 р., 
Індія займає 19-те місце з досліджених країн; згідно з 
рейтингом найбільш сприятливих для стартапів кра-
їн світу Індія займає 5-те місце, тоді як за кількістю 
стартапів на 1 тис. населення – тільки 39-те місце. 
Тобто, якщо за одним рейтингом ця країна належить 
до країн-лідерів, то за іншими – має середні та низь-
кі позиції. Аналогічна ситуація відбувається також з 
іншими країнами, що унеможливлює остаточні ви-
сновки щодо перспектив розвитку стартапів у різних 
країнах світу.

Таким чином, комплексні показники, які спря-
мовані на розрахунок індексів країн світу за-
лежно від розвитку їх стартап-екосистем, такі 

як Індекс глобальної екосистеми стартапів (Global 
Startup Ecosystem Index) [21], рейтинг найбільш друж-
ніх до стартапів країни світу (Most Startup Friendly 
Countries in the World) [22] та інші, дозволяють вста-
новити рейтинги країн світу, але виходячи з неодно-
рідності методологій складання індексів та вибору 
показників, які їх формують, надають суперечливі ре-
зультати та унеможливлюють аналіз тенденцій і точок 
зростання в розвитку екосистем стартапів, диферен-
ціацію якісного розвитку стартапів. Усі ці досліджен-
ня не визначають стратегічні драйвери успіху для роз-
витку стартапів у країнах світу, які є високорозвине-
ними, та країнах, які наздоганяють у своєму розвитку. 

На другому етапі було здійснено розрахунок 
коефіцієнтів кореляції між основними індексами, які 
характеризують рівень розвитку екосистеми старт-
апів (Індекс найбільш дружніх до стартапів країн 
світу, Глобальний індекс екосистем стартапів та кіль-
кість стартапів на 1 тис. населення) та показниками, 
які характеризують соціально-економічний розвиток 
(Глобальний інноваційний індекс і ВВП на душу на-
селення). Результати розрахунків зведено в табл. 1.

На основі проведених розрахунків можна від-
значити, що помітний зв’язок спостерігається між 



Е
К
О
Н
О
М
іК

А
	

	ІН
Н

О
ВА

Ц
ІЙ

Н
І П

РО
Ц

ЕС
И

51БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’2022
www.business-inform.net

Таблиця 1

Результати розрахунків коефіцієнтів кореляції Пірсона

Показник
Найбільш дружні 

до стартапів  
країни світу

Глобальний  
індекс екосис-
тем стартапів

Глобальний 
інноваційний 

індекс

ВВП на душу  
населення

Кількість старт-
апів на 1 тис. 

населення

Найбільш дружні до 
стартапів країни світу 1 0,487782 0,61221 0,106729 0,382714

Глобальний індекс 
екосистем стартапів 1 0,458283 0,197077 0,619067

Глобальний іннова-
ційний індекс 1 0,533191 0,576594

ВВП на душу насе-
лення 1 0,608145

Кількість стартапів  
на 1 тис. населення 1

Джерело: розраховано за даними [21–26].

показниками Індексу найбільш дружніх до стартапів 
країни світу та Глобальним інноваційним індексом –  
0,61221. Тобто можна зробити висновок, що умови 
виникнення та розвитку стартапів значною мірою 
впливають на інноваційність країни. 

Також помітний зв’язок існує між кількістю 
стартапів на 1 тис. населення та Індексом глобальної 
екосистеми стартапів (0,619067), ВВП на душу насе-
лення (0,608145) і Глобальним інноваційним індек-
сом (0,576594), тобто майже з усіма показниками, які 
досліджувалися. Виходячи з отриманих результатів 
можна зробити висновок, що формування екосисте-
ми стартапів значною мірою обумовлює зростання 
кількості стартапів, але не тільки екосистемні фак-
тори впливають на виникнення та збільшення кіль-
кості стартапів. Своєю чергою, збільшення кількості 
стартапів країни впливає на зростання ВВП на душу 
населення, а також на рівень інноваційності країни.

Мають помірний зв’язок показники «Індекс 
найбільш дружніх до стартапів країни світу» та 
«Кількість стартапів на 1 тис. населення» (0,382714). 
Тобто, незважаючи на створення умов для розвитку 
стартапів, їх кількість може не зростати. Індекс най-
більш дружніх до стартапів країни світу з Глобальним 
індексом екосистем стартапів має також помірний 
зв’язок (0,487782), що пов’язано з неоднорідністю де-
термінант, які є основою для отриманих оцінок, а та-
кож різними методологіями дослідження. Помірний 
зв’язок існує між Глобальним інноваційним індексом і 
Глобальним індексом екосистем стартапів (0,458283). 

Отже, для більшого розуміння факторів впли-
ву на розвиток екосистем стартапів, умов їх 
існування, а також оцінки впливу на соціаль-

но-економічний розвиток необхідно зробити угрупу-
вання країн світу.

Так, на третьому етапі дослідження здійсню-
ється угрупування країн світу в залежності від рівня 

розвитку екосистем стартапів та рівня соціально-еко-
номічного розвитку на основі кластерного аналізу.

Для таких показників країн світу, як Індекс най-
більш дружніх до стартапів країн світу, Глобальний 
індекс екосистем стартапів та кількість стартапів на 
1 тис. населення проведено кластерний аналіз з ви-
користанням пакета Statistica 8.0.

Було досліджено 55 країн світу, які увійшли до 
відповідних рейтингів та індексів за 2021 р.

Способом визначення природи кластерів є пе-
ревірка середніх значень для кожного кластера та 
для кожного вимірювання для оцінки того, наскільки 
вони різняться між собою (рис. 2). 

Результати методу k-середніх оцінено на основі 
дисперсійного аналізу (табл. 2).

Таким чином, значення р < 0.05 говорить про 
значне розходження між кластерами. Отримані 
результати дозволяють зробити висновок про 

адекватність визначення груп країн за рівнем розвитку 
екосистеми стартапів. Елементи отриманих кластерів 
і евклідові відстані об’єктів від центрів (середніх зна-
чень) відповідних їм кластерів наведено в табл. 3.

Згідно з проведеним аналізом виділено три 
кластери країн світу за рівнем розвитку екосистеми 
стартапів.

До кластера 1 увійшли країни – потенційні лі-
дери за рівнем розвитку екосистеми стартапів, тоб-
то країни, які мають середній рівень значень за по-
казниками Індексу найбільш дружніх до стартапів 
країн світу, Глобального індексу екосистем стартапів 
та кількістю стартапів на 1 тис. населення. З дослі-
джених 55 країн світу до цього кластера увійшли 18 
країн, а саме: Об’єднане Королівство, Канада, Ізраїль, 
Швеція, Данія, Швейцарія, Австралія, Ірландія, Фін-
ляндія, Нідерланди, Литва, Бельгія, Об’єднані Араб-
ські Емірати, Норвегія, Латвія, Ісландія, Люксембург, 
Кіпр. Ці країни за рейтингом кількості стартапів на  
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Plot of Means for Each Cluster
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Рис. 2. Графік середніх значень показників визначених кластерів країн світу за рівнем розвитку  
екосистеми стартапів

Джерело: авторська розробка.

Таблиця 2

Дисперсійний аналіз для визначення значущості відмінності між отриманими кластерами країн світу

Показник Between df Within df F signif.

Найбільш дружні до стартапів країни світу 1885,7 2 12881,13 51 3,7330 0,030691

Global Startup Ecosystem Index 14076,3 2 24592,49 51 14,5958 0,000010

Кількість стартапів на 1 тис. населення 120591,1 2 11958,89 51 257,1371 0,000000

Джерело: авторська розробка.

1 тис. населення займають місця з 4-го (Люксембург –  
кількість стартапів на 1 тис. населення 121,875 од.) 
до 21-го (Бельгія – кількість стартапів на 1 тис. на-
селення 50,0520 од.). За Індексом найбільш дружніх 
до стартапів країн світу країни, що увійшли до цього 
кластера, мають переважно високі місця (наприклад, 
Об’єднане Королівство, Канада, Ізраїль, Швеція, Да-
нія входять до десятки найкращих країн). Аналогічно, 
за показником Глобального індексу екосистем старт-
апів Об’єднане Королівство, Канада, Ізраїль, Шве-
ція, Австралія, Нідерланди входять до десятки най-
кращих країн світу з проаналізованих. Тобто, можна 
зробити висновок, що у країнах, які увійшли до цього 
кластера, створюються умови для розвитку старт-
апів, хоча за їх кількістю ці країни ще поступаються 
країнам-лідерам.

До кластера 2 увійшли країни – лідери за рів-
нем розвитку екосистеми стартапів. З досліджених 
55 країн світу до цього кластера увійшли лише 3 кра-
їни, а саме: Сполучені Штати Америки, Сінгапур, Ес-
тонія. Ці країни мають найвищі показники кількості 
старт апів на 1 тис. населення. Так, у США – 219,27 
старт апів на 1 тис. населення, в Естонії цей показ-

ник дорівнює 194,85, у Сінгапурі – 192,66 стартапів на  
1 тис. населення. Наступна країна за рейтингом кіль-
кості стартапів на 1 тис. населення – Люксембург – має 
121,88 стартапів. Тобто, країни, що увійшли до цього 
кластера, мають суттєву перевагу порівняно із іншими 
країнами, які були досліджені за кількістю стартапів 
на 1 тис. населення. За Індексом найбільш дружніх до 
стартапів країн світу Сполучені Штати Америки посі-
дають перше місце в рейтингу країн, Сінгапур та Есто-
нія відповідно 12-те та 15-те. За показниками Глобаль-
ного індексу екосистем стартапів Сполучені Штати 
Америки також мають найкращі результати – 1 місце, 
тоді як Сінгапур – 7-ме місце, Естонія – 13-те місце.

До кластера 3 увійшли країни, які мають най-
нижчі показники серед досліджених країн з Індексу 
найбільш дружніх до стартапів країн світу, Глобаль-
ного індексу екосистем стартапів та кількістю старт-
апів на 1 тис. населення. З досліджених 55 країн світу 
до цього кластера увійшли 33 країни, а саме: Індія, 
Німеччина, Польща, Малайзія, Франція, Китай, Росія, 
Південна Корея, Іспанія, Японія, Австрія, Португалія, 
Італія, Чеська Республіка, Румунія, Греція, Індонезія, 
Словаччина, Нова Зеландія, Філіппіни, Хорватія, Ар-
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Таблиця 3

Елементи отриманих кластерів і евклідові відстані об’єктів від центрів (середніх значень) відповідних їм кластерів

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3

Країна Відстань Країна Відстань Країна Відстань

Об’єднане Королівство 25,46768 Сполучені Штати Америки 68,09512 Індія 16,25696

Канада 17,27052 Сінгапур 32,62136 Німеччина 19,40273

Ізраїль 24,09519 Естонія 35,51141 Польща 14,65363

Швеція 10,53933 Малайзія 14,60833

Данія 9,35792 Франція 14,49491

Швейцарія 9,32406 Китай 15,19653

Австралія 11,29753 Росія 10,54812

Ірландія 7,38641 Південна Корея 9,61010

Фінляндія 4,04029 Іспанія 11,30105

Нідерланди 10,57279 Японія 8,65435

Литва 10,45879 Австрія 11,51170

Бельгія 16,59768 Португалія 12,75802

Об’єднані Арабські Емірати 7,80896 Італія 3,01003

Норвегія 14,08026 Чеська Республіка 2,71404

Латвія 18,35381 Румунія 2,37992

Ісландія 18,99343 Греція 1,91518

Люксембург 31,47883 Індонезія 4,46450

Кіпр 18,43827 Словаччина 3,77737

Нова Зеландія 17,30566

Філіппіни 8,96281

Хорватія 7,62688

Аргентина 6,36348

Бразилія 8,31532

Україна 8,09443

Південна Африка 8,51613

Чилі 7,77239

Туреччина 9,93890

Мексика 10,88813

Болгарія 9,76745

Угорщина 13,49310

Словенія 19,00487

Саудівська Аравія 18,24706

Катар 17,58410

Джерело: авторська розробка.

гентина, Бразилія, Україна, Південна Африка, Чилі, 
Туреччина, Мексика, Болгарія, Угорщина, Словенія, 
Саудівська Аравія, Катар. Ці країни за рейтингом 
кількості стартапів на 1 тис. населення займають 
нижчі позиції порівняно з країнами, які увійшли до 
інших кластерів. Але, незважаючи на те, що ці країни 
мають найменші показники за рівнем розвитку еко-
системи стартапів з досліджених, їх не можна відне-
сти до країн, у яких стартапи не розвиваються взагалі. 
Ці країни є перспективними для розвитку стартапів.

Аналогічно здійснено визначення груп країн 
світу за показниками: кількість стартапів на 
1 тис. населення, Глобальний інноваційний 

індекс і ВВП на душу населення. 
Природу кластерів перевірено на основі серед-

ніх значень (метод k-середніх) для кожного кластера 
(рис. 3). 

Результати методу k-середніх оцінено на основі 
дисперсійного аналізу (табл. 4).
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Рис. 3. Графік середніх значень показників визначених кластерів країн світу за показниками: кількість стартапів  
на 1 тис. населення, Глобальний інноваційний індекс і ВВП на душу населення

Джерело: авторська розробка.

Таблиця 4

Дисперсійний аналіз для визначення значущості відмінності між отриманими кластерами країн світу

Показник Between df Within df F signif.

Кількість стартапів на 1 тис. населення 120114,7 2 12435,35 51 246,3078 0,000000

Глобальний індекс інновацій (GII) 1867,8 2 3159,70 51 15,0737 0,000007

ВВП на душу населення 13237,5 2 21462,48 51 15,7277 0,000005

Джерело: авторська розробка.

Отже, значення р < 0,05 відповідає значному 
розходженню між кластерами, тобто визна-
чені групи країн за дослідженими показни-

ками є адекватними. Елементи отриманих кластерів 
і евклідові відстані об’єктів від центрів (середніх зна-
чень) відповідних їм кластерів наведено в табл. 5.

Згідно з проведеним аналізом виділено три 
кластери країн світу за показниками кількості старт-
апів на 1 тис. населення, Глобальним інноваційним 
індексом і ВВП на душу населення.

До кластера 1 увійшли країни, які мають серед-
ній рівень значень за кількістю стартапів на 1 тис. на-

селення, високий і середній рівні за Глобальним інно-
ваційним індексом і ВВП на душу населення. З дослі-
джених 55 країн світу до цього кластера увійшли 17 
країн, а саме: Об’єднане Королівство, Канада, Ізраїль, 
Швеція, Данія, Швейцарія, Австралія, Ірландія, Фін-
ляндія, Нідерланди, Литва, Бельгія, Об’єднані Араб-
ські Емірати, Норвегія, Ісландія, Люксембург, Кіпр. 
Тобто всі ті країни світу, що й у попередньому клас-
терному аналізі до кластера 1 (країни – потенційні 
лідери), крім Латвії. 

До кластера 2 увійшли країни, які мають най-
нижчі показники серед досліджених країн за кількіс-
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Таблиця 5

Елементи отриманих кластерів і евклідові відстані об’єктів від центрів (середніх значень) відповідних їм кластерів

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3

Країна Відстань Країна Відстань Країна Відстань

Об’єднане Королівство 13,76594 Індія 17,29546 Сполучені Штати Америки 10,93886

Канада 10,42840 Німеччина 5,81643 Сінгапур 24,04386

Ізраїль 18,69337 Польща 10,15675 Естонія 20,31878

Швеція 7,71573 Малайзія 13,36274

Данія 5,76070 Франція 13,43840

Швейцарія 11,16494 Китай 13,82880

Австралія 10,32550 Росія 5,14227

Ірландія 24,34365 Південна Корея 6,96203

Фінляндія 7,32609 Іспанія 11,86906

Нідерланди 11,87669 Японія 5,45325

Литва 18,65169 Австрія 8,63648

Бельгія 17,08481 Португалія 14,99503

Об’єднані Арабські Емірати 6,42943 Італія 13,02744

Норвегія 14,80387 Чеська Республіка 34,60390

Ісландія 9,36393 Румунія 17,29546

Люксембург 47,25369 Греція 5,81643

Кіпр 18,38080 Індонезія 10,15675

Словаччина 13,36274

Латвія 13,43840

Нова Зеландія 13,82880

Філіппіни 5,14227

Хорватія 6,96203

Аргентина 11,86906

Бразилія 5,45325

Україна 8,63648

Південна Африка 14,99503

Чилі 13,02744

Туреччина 34,60390

Мексика 17,29546

Болгарія 5,81643

Угорщина 10,15675

Словенія 13,36274

Саудівська Аравія 13,43840

Катар 13,82880

Джерело: авторська розробка.

тю стартапів на 1 тис. населення, середні та низькі 
значення Глобального інноваційного індексу та ВВП 
на душу населення. З досліджених 55 країн світу до 
цього кластера увійшли 34 країни, а саме: Індія, Ні-
меччина, Польща, Малайзія, Франція, Китай, Росія, 
Південна Корея, Іспанія, Японія, Австрія, Португалія, 
Італія, Чеська Республіка, Румунія, Греція, Індонезія, 
Словаччина, Латвія, Нова Зеландія, Філіппіни, Хор-

ватія, Аргентина, Бразилія, Україна, Південна Афри-
ка, Чилі, Туреччина, Мексика, Болгарія, Угорщина, 
Словенія, Саудівська Аравія, Катар. Тобто можна зро-
бити висновок, що країни, які мають відносно ниж-
чу кількість стартапів, забезпечують менший рівень  
інноваційності країни та ВВП на душу населення.

До кластера 3 увійшли країни – лідери за кіль-
кістю стартапів на 1 тис. населення, Глобальним інно-
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ваційним індексом і ВВП на душу населення, а саме: 
Сполучені Штати Америки, Сінгапур, Естонія. Ці краї - 
ни визначені як лідери і відповідно до класифікації 
щодо рівня розвитку екосистем стартапів. Тобто, ці 
країни мають найбільшу кількість стартапів на 1 тис. 
населення, їх умови створення та реалізації стартапів 
є найбільш сприятливими, ці країни можна віднести 
до найбільш інноваційних і вони мають порівняно ви-
сокій рівень ВВП на душу населення.

Так, перша країна у групі – Сполучені Штати 
Америки – є країною, яка має низький рівень 
безробіття, провідну підприємницьку інф-

раструктуру, високий рівень державної підтримки 
місцевого венчурного фінансування. США є чудовою 
країною для початку бізнесу – процедури реєстрації 
компаній залежать від штату, але є досить простими; 
визнаний лідер у галузі досліджень, розробок та ін-
новацій; забезпечує широкий спектр джерел фінансу-
вання для бізнесу й окремих компаній: інвестиційні 
фонди, банки, венчурні акселератори, бізнес-ангели. 
Надзвичайно різноманітний ринок США, який про-
понує високу купівельну спроможність, є дуже при-
вабливим для стартаперів та залишається центром 
тяжіння нових стартапів [27].

Сінгапур є визнаним лідером серед азійських 
країн для початку бізнесу, у тому числі венчурного. 
Сінгапур – це жвавий мегаполіс, де знаходиться один 
із найбільш завантажених портів світу, політично й 
економічно стабільна країна із високим рівнем до-
бробуту та освіти, яка пропонує полегшений доступ 
до своїх ринків, має конкурентоспроможний ринок 
висококваліфікованих фахівців. Економіка Сінгапуру 
є популярним напрямком для великих бізнес-інвес-
торів, зокрема міжнародних засновників стартапів. 
Уряд країни надає істотну підтримку молодому бізне-
су, забезпечує сприятливу інноваційну політику – не 
оподатковуються дивіденди та приріст капіталу, ді-
ють суттєві податкові преференції для зареєстрова-
них компаній-резидентів [28]. 

Невелика за розміром Естонія з населенням  
1,3 млн осіб має найвищий рівень розвитку ІТ у Європі –  
майже 10% усього працездатного населення країни 
зайнято в ІТ-секторі, який складає приблизно 7% 
ВВП країни та 14% експорту. Таллінн, столицю Ес-
тонії, називають Кремнієвою долиною Європи, тому 
що в цьому місті найвища кількість стартапів на душу 
населення. Естонія – це стабільна економіка, відсут-
ність бюрократії та прозора податкова система. Крім 
того, в країні забезпечується високий рівень життя, 
система освіти дуже прогресивна та вважається од-
нією з найкращих у світі, звідси і безліч технічних та-
лантів. Успіх Естонії в розвитку стартапів та побудові 
однієї з найефективніших систем підтримки розвит-
ку підприємництва полягає в комбінації таких основ-
них чинників: активний і прогресивний уряд, який 
сприяє розвитку інноваційного бізнесу, спрощенню 

ключових бізнес-процесів; стартап-екосистема, яка 
швидко розвивається (акселератори, венчурні фонди, 
інкубатори, університети та інші інститути розвит-
ку); забезпечення повного доступу до європейського 
ринку та ринків збуту інших світових регіонів [29].

Підбиваючи підсумки, на четвертому етапі 
дослідження визначено такі основні напрямки 
подолання розриву в розвитку стартапів у краї - 

нах, що наздоганяють, і розвиненими країнами світу:
 екосистема стартапів має бути прозорою та 

водночас взаємоузгодженою з інноваційною 
політикою країни. Необхідно зробити регу-
ляторну політику країни більш сприятливою 
для підприємництва та менш бюрократич-
ною. Уряд має підтримувати стартаперів та їх 
стартапи на всіх етапах їх розвитку, спрощую-
чи ключові бізнес-процеси, залучаючи регіо-
нальні хаби та потенційних інвесторів; 

 сприяти підприємницькому та стартапному 
мисленню в науці та дослідницьких розроб-
ках, а також підтримувати зростання масш-
табів сектора стартапів, який є потужним 
двигуном для впровадження інновацій, на-
уково-дослідної діяльності та масштабування 
новітніх технологій;

 сприяти формуванню більш дружнього став-
лення суспільства до стартапів, залучити біль-
ше людей, зокрема молоді, до сфери підпри-
ємництва та зміцнювати екосистему старт- 
апів (з більшою кількістю стартапів, інвес-
тицій та працівників, які задіяні в реалізації 
стартап-проєктів). Для цього необхідно залу-
чити більше співробітників з академічної, нау-
кової та підприємницької сфер та у співпраці 
з урядом розвивати наукоємні та технологічні 
стартапи.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження були 

зроблені такі висновки.
1. Стартапи є важливою складовою сучасної 

економіки, які приводять до збільшення її ін-
новаційності та надають можливості для кра-
їни отримати кращі позиції на конкурентному 
світовому ринку. 

2. Дослідження структури міжнародних індексів 
та рейтингів, які характеризують умови роз-
витку стартапів, дозволило зробити висно-
вок, що не існує єдиного підходу до визначен-
ня показників, які відображають екосистему 
стартапів, що призводить до неоднозначності 
в оцінках щодо передумов виникнення та роз-
витку стартапів. Це унеможливлює остаточні 
висновки щодо перспектив розвитку старт- 
апів у різних країнах світу.
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3. Проведений кореляційний аналіз між осно-
вними індексами, які характеризують рівень 
розвитку екосистеми стартапів та соціально-
економічний розвиток країн світу, дозволив 
визначити помітний зв’язок між Індексом 
найбільш дружніх до стартапів країни світу 
та Глобальним інноваційним індексом; між 
кількістю стартапів на 1 тис. населення та Ін-
дексом глобальної екосистеми стартапів; між 
ВВП на душу населення та Глобальним інно-
ваційним індексом. Тобто формування еко-
системи стартапів значною мірою обумовлює 
зростання кількості стартапів, тоді як збіль-
шення кількості стартапів країни впливає на 
зростання ВВП на душу населення, а також на 
рівень інноваційності країни.

4. Для більшого розуміння факторів впливу на 
розвиток екосистем стартапів, умов їх існу-
вання, а також оцінки впливу на соціально-
економічний розвиток було зроблено угрупу-
вання країн світу за допомогою кластерного 
аналізу за двома групами показників. Про-
ведений аналіз за першою групою показни-
ків (Індексом найбільш дружніх до стартапів 
країн світу, Глобальним індексом екосистем 
старт апів та кількістю стартапів на 1 тис. на-
селення) дозволив виділити три кластери за 
рівнем розвитку екосистеми стартапів: краї-
ни-лідери, країни – потенційні лідери та краї-
ни, що наздоганяють. Проведений кластерний 
аналіз за другою групою показників (кількість 
стартапів на 1 тис. населення, Глобальний ін-
новаційний індекс і ВВП на душу населення) 
також визначив три групи країн світу, склад 
яких практично повністю збігається з попере-
днім угрупуванням країн світу.

5. Проведене дослідження дозволило визна-
чити групу країн, які є лідерами і відповідно 
до класифікації щодо рівня розвитку екосис-
тем стартапів, і відповідно до рівня соціаль-
но-економічного розвитку, а саме: Сполучені 
Штати Америки, Сінгапур, Естонія. Тобто, ці 
країни мають найбільшу кількість стартапів 
на 1 тис. населення; їх умови створення та ре-
алізації стартапів є найбільш сприятливими; 
ці країни можна віднести до найбільш іннова-
ційних і вони мають порівняно високій рівень 
ВВП на душу населення.

6. Підбиваючи підсумки, було визначено такі 
основні напрямки подолання розриву в роз-
витку стартапів у країнах, що наздоганяють, 
і в розвинених країнах світу: забезпечення 
прозорості екосистем стартапів та їх взаємо-
узгодження з інноваційною політикою країни; 
сприяння підприємницькому та стартапово-
му мисленню в науці та дослідницьких роз-
робках; сприяння формуванню більш друж-

нього ставлення суспільства до стартапів, за-
лучення більше співробітників з академічної, 
наукової та підприємницької сфер, діяльність 
яких, у співпраці з урядом, має спрямовува-
тися на розвиток наукоємних і технологічних 
стартапів.                    
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