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Ситник Н. І.  Концептуальні основи стартапів: їх сутність і класифікація
У статті досліджується сутність стартапів як особливої організаційної структури. Проаналізовано існуючі теоретичні підходи до визначення 
змісту стартапів та виокремлено їх характерні риси. Запропоновано авторське визначення стартапу як тимчасової організації з високим ін-
телектуальним потенціалом, призначеної для побудови стійкої масштабованої бізнес-моделі шляхом реалізації ідеї у вигляді інноваційного про-
дукту. Проведено порівняльну характеристику стартапів з підприємствами малого бізнесу. Показано, що відмінності між цими організаційними 
структурами стосуються рівня інноваційності продукту, галузей діяльності, траєкторії успішного розвитку, швидкості зростання, здатності 
до масштабованості бізнес-моделі, впливу  на ринок, інфраструктури, джерел інвестування та масштабу діяльності. Узагальнено наявні на-
укові дані щодо класифікації стартапів за різними класифікаційними ознаками.
Ключові слова: стартап, мале підприємство, класифікація стартапів, інфраструктура стартапів, механізми інвестування стартапів.
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Сытник Н. И. Концептуальные основы стартапов:  

их сущность и классификация 
В статье исследуется сущность стартапов как особой организаци-
онной структуры. Проанализированы существующие теоретические 
подходы к определению стартапов и выделены их характерные черты. 
Предложено авторское определение стартапа как временной организа-
ции с высоким интеллектуальным потенциалом, предназначенной для 
построения устойчивой масштабируемой бизнес-модели путём реали-
зации новой идеи в виде инновационного продукта. Проведена сравни-
тельная характеристика стартапов с предприятиями малого бизнеса. 
Показано, что различия между этими организационными структурами 
касаются уровня инновационности продукта, отраслей деятельности, 
траектории успешного развития, скорости роста, способности к мас-
штабируемости бизнес-модели, влияния на рынок, инфраструктуры, 
источников инвестирования и масштаба деятельности. Обобщены 
имеющиеся научные данные относительно классификации стартапов.
Ключевые слова: стартап, малое предприятие, классификация стар-
тапов, инфраструктура стартапов, механизмы инвестирования 
стартапов.
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The article explores the essence of startups as a specific organizational struc-
ture. The existing theoretical approaches to defining startups have been ana-
lyzed and their characteristics have been allocated. An author's own defini-
tion of startup as a temporary organization with high intellectual potential, 
designed to build a sustainable, scalable business model by implementing 
some new ideas in the form of an innovative product has been proposed. A 
comparative characteristics of startups and small business enterprises has 
been carried out. It has been displayed that differences between these or-
ganizational structures relate to the level of product innovation, sectors of 
activity, trajectory of successful development, growth rate, ability to scalabil-
ity of business model, market impact, infrastructure, investment sources and 
scope of activities. The available scientific data regarding the classification of 
startups have been generalized.
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Стрімке поширення стартапів як особливої орга-
нізаційної структури, спрямованої на розроб-
лення і впровадження високотехнологічного ін-

новаційного продукту, стає знаковою тенденцією сучас-
ного бізнесу. Ринок стартапів бурхливо розвивається у 
всьому світі, зокрема і в Україні.

Наразі в Україні існує понад 2000 стартапів [1]. 
Протягом останніх років, незважаючи на складну еко-
номічну ситуацію в країні, ринок стартапів демонструє 
позитивну динаміку розвитку. Лише у 2015 р. ринок 
стартапів зріс на 20–30 % порівняно з попереднім ро-
ком. Іншою позитивною тенденцією є зростання част-
ки українських інвестицій у стартапи на 30 % за рахунок 
створення у 2014–2015 рр. українських інвестиційних 
структур, які почали активно інвестувати [2]. Тільки у 
2014 р. на український ринок вийшли 10 нових інвесто-
рів, зокрема Torben Majgaard (засновник Ciklum), Digital 

Future Fund, СМРК та Almaz Capital, SREDA, Sikorsky 
Challenge [1]. Протягом 2016–2017 рр. у цьому секторі, 
за прогнозами експертів, слід очікувати зростання ак-
тивності міжнародних інвестиційних структур [2].

Важливо відзначити, що, в силу специфіки старта-
пів, Україна в цьому секторі може на рівних конкурувати 
з розвиненими країнами світу і увійти до когорти про-
відних гравців. Запорукою цього є значний інтелекту-
альний потенціал і традиційно високі стандарти вищої 
технічної освіти в нашій країні.

Теоретичні основи дослідження стартапів зна-
ходяться на початкових етапах формування і поки що 
відстають порівняно зі світовою практикою їх функціо-
нування. Першопрохідцем в цьому напрямі заслужено 
вважається С. Бланк [3], роботи якого привернули увагу 
інших дослідників до вивчення різних аспектів діяльнос-
ті стартапів, зокрема Е. Ріса [4], П. Грехема [5], А. І. Єв - 
сєйчева [6] та ін.
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У теоретичному плані існує нагальна потреба більш 
ґрунтовного наукового осмислення сутності стартапів, 
їх особливостей порівняно з іншими організаційними 
структурами, що і обумовлює актуальність написання 
даної статті. 

Метою статті є аналіз сутності стартапу як особ-
ливої організаційної структури, виявлення його харак-
терних рис, порівняння з підприємствами малого бізне-
су та узагальнення існуючих класифікацій стартапів.

Починаючи дослідження стартапів, перш за все, 
необхідно звернутися до аналізу існуючих де-
фініцій цього поняття. У табл. 1 наведено деякі 

з найбільш відомих визначень стартапу, починаючи від 
класичного, наданого С. Бланком [3]. 

таблиця 1

Визначення стартапу

№ з/п Автор(-и) Визначення стартапу

1 С. Бланк  
і Б. Дорф [3]

Стартап – це тимчасова струк-
тура, яка займається пошуком 
відновлювальної, прибуткової 
і масштабованої бізнес-моделі

2 Е. Ріс [4]

Стартап-компанія – будь-яка 
новостворена організація, 
призначена для розроблення  
нового продукту або послуги  
в умовах крайньої невизначе-
ності

3 Д. Пономарьов 
[7]

Стартап – організаційна фор-
ма інноваційної діяльності. Це 
компанія з короткою історією 
операційної діяльності, що 
знаходиться в стадії розвитку 
чи дослідження перспектив-
них ринків

4 Л. Рейнер  
зі співавт. [8]

Стартап – це компанія,  
що зазвичай займається ди-
зайном та впровадженням  
інноваційних процесів роз - 
витку, валідизації та дослі-
дження ключових ринків

5
Адміністрація 
малого бізнеса 
США [9]

Стартап – це бізнес,  
що зазви чай є технологічно 
орієнтованим і має високий 
потенціал розвитку

6 П. Грехем [5] Стартап – це компанія, розра-
хована на швидке зростання

7 А. Євсєйчев [6]

Стартап – це процес реалізації 
ідеї за короткі терміни і, як 
правило, при обмежених  
ресурсах нетипового проекту, 
що відрізняється новизною

Джерело: складено автором.

Як видно з табл. 1, хоча науковці розходяться у 
своїх уявленнях щодо сутності стартапу, серед його ха-
рактерних рис зазвичай відзначають: 
 тимчасовість існування [3, 4, 7]: через декілька 

років успішний стартап перетворюється на пов - 

ноцінну компанію, продається чи стає підрозді-
лом іншої компанії;

 орієнтованість на розроблення інноваційно-
го продукту, що задовольняє певні потребу 
ринку[4, 6, 8];

 здатність до масштабованості бізнесу і висо-
кий потенціал розвитку [3, 5, 6, 9]. Стартапи 
часто називають «швидким» бізнесом, оскіль-
ки середній термін їх створення становить 3-4 
місяці, а у випадку високотехнологічного бізне-
су – до року. На перших етапах існування вони 
можуть швидко зростати, незважаючи на обме-
женість фінансових, людських та матеріальних 
ресурсів;

 нестійке становище на ринку і невизначеність 
існування [4, 7].

Важливою рисою стартапів, яка поки що залиша-
лась поза увагою дослідників, є високий інтелек-
туальний потенціал команди засновників. Неви-

падково за оцінками західних експертів майже 100 % 
вартості стартапу базується на його інтелектуальній 
власності [10]. Життя стартапу починається з форму-
вання і розвитку ідеї – нового, унікального знання, – на 
основі якого розробляються інноваційні продукти (час-
то в галузі ІТ чи новітніх технологій). Ключовим ресур-
сом для розвитку ідей є інтелектуальний ресурс, тому 
на перших етапах існування стартапи можуть швидко 
зростати при обмежених фінансових інвестиціях та ма-
теріальних ресурсах. Потреба у фінансах виникає пізні-
ше, на етапі реалізації ідеї у вигляді інноваційного про-
дукту, коли і починається активний пошук інвесторів.

Отже, враховуючи наведені вище особливості 
стартапу, пропонується його визначати як тимчасову 
організацію з високим інтелектуальним потенціа-
лом, призначену для побудови стійкої масштабованої 
бізнес-моделі шляхом реалізації ідеїу вигляді інновацій-
ного продукту.

Досліджуючи сутність стартапу, важливо про-
вести його порівняння зі схожими організаційними 
структурами, зокрема з підприємствами малого бізне-
су. Стартапи і підприємства малого бізнесу мають де-
які спільні риси. Зокрема, вони зазвичай створюються 
підприємцями-початківцями і є невеликими за роз-
міром. Команда стартапу може складатися з 2–10 осіб, 
тоді як середня кількість працівників на малих підпри-
ємствах не перевищує 50 осіб. Стартапи, як і малі під-
приємства, мають нестійке положення на ринку, працю-
ють в умовах високого ризику та потребують зовнішніх 
інвестицій, щоб стати успішними.

Разом з тим, між цими організаційними структу-
рами існують певні відмінності, що стосуються іннова-
ційності продукції, сфери діяльності, траєкторії успіш-
ного розвитку, масштабу діяльності, інфраструктури, 
механізмів інвестування і т. п. (табл. 2).

Стартапи відрізняються тим, що виникають задля 
реалізації нових ідей у вигляді інноваційного продукту, 
тоді як малі підприємства не обов’язково орієнтовані на 
створення інноваційної продукції й можуть стати успіш-
ними, копіюючи вже відомі бізнес-моделі.
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таблиця 2

порівняння стартапів з підприємствами малого бізнесу

Ознака Стартап підприємство малого бізнесу

Інноваційність Засновані на реалізації нових ідей Засновані як на реалізації нових ідей, так і на 
копіюванні вже існуючих ідей

Сфера діяльності ІТ-продукти, високі технології Послуги, дистрибуція, виробництво

Траєкторія успішного розвитку

Орієнтуються на короткострокове 
існування, успіх пов’язуєтьсяз перетворен-
ням на велику компанію, з продажем, злит-
тям чи публічним розміщенням акцій

Орієнтуються на довготермінове існування в 
майже незмінному вигляді, успіх  
не пов’язується з продажем чи злиттям 

Швидкість зростання Висока Невисока

Здатність до масштабованості 
бізнес-моделі Висока Невисока

Вплив на ринок Значний Незначний

Інфраструктура Бізнес- інкубатори, бізнес-акселератори, 
школи стартапів, технопарки

Бізнес-центри, бізнес-інкубатори, техно-
парки, лізингові центри,фонди підтримки 
підприємництва, інвестиційні фонди, 
інноваційні фонди, інформаційно- консульта-
тивні установи та ін.

Джерела інвестування Власні кошти, бізнес-ангели, венчурні  
фонди, сід-фонди, краудфандинг

Власні кошти, банківські кредити, бізнес-
ангели

Масштаб діяльності Міжнародний Переважно локальний чи регіональний

Джерело: складено автором.

Сферою діяльності стартапів зазвичай є галузі ІТ чи 
високих технологій, тоді як для малого бізнесу більш ха-
рактерними є сфера послуг, дистрибуції чи виробництво. 

Успішні стартапи мають короткий термін жит-
тя, тоді як успішні малі підприємства можуть існувати 
роками майже в незмінному вигляді. Продаж стартапу 
великій компанії чи його поглинання зазвичай є показ-
ником успішності стартапу, тоді як для малого бізнесу 
такий сценарій є вкрай небажаним.

Ці організаційні форми відрізняються і за масш-
табом діяльності. Малі підприємства діють локально, 
і їх вплив на ринок досить обмежений, тоді як успішні 
стартапи в силу масштабованості своєї бізнес-моделі 
прагнуть вийти на міжнародний рівень і часто револю-
ціонізують ринок.

До інфраструктури підтримки підприємництва 
(малого і середнього) відносять бізнес-центри, бізнес-
інкубатори, технопарки, лізингові центри небанківські 
фінансово-кредитні установи, фонди підтримки підпри-
ємництва, інвестиційні фонди і компанії, інноваційні 
фонди і компанії, інформаційно-консультативні уста-
нови, громадські об’єднання суб’єктів підприємництва 
та координаційні ради з питань підприємництва [11]. 
Деякі з цих утворень (наприклад, бізнес-інкубатори і 
технопарки) можуть використовуватися для підтримки 
старт апів, водночас є специфічні для стартапів інфра-
структури – це бізнес-акселератори та школи старта-
пів. Вони спрямовані на життєзабезпечення стартап-
проектів на початкових етапах їх існування, включаючи 
надання робочого місця, іноді початкових інвестицій, 
технічної експертизи, послуг з коучингу, менторства і 
можливість долучитися до екосистеми – згуртованого 
співтовариства, об'єднаного спільними інтересами, що 

дає перспективи для співпраці, створення спільних про-
ектів людьми з різних команд і в цілому сприятливо діє 
на розвиток стартапів. Відомими українськими бізнес-
акселераторами є Growth UP, Polyteco, Happy Farm, iHub, 
EuroUp.Ua, Wanna Biz, Founder Institute та ін. 

Механізми інвестування стартапів також мають 
свою специфіку. Це можуть бути венчурні фонди (інвес-
тують у стартапи або в інші інноваційні підприємства, 
діяльність яких потенційно може бути високоприбут-
ковою, але пов’язана з високим ризиком), сід- фонди 
(високоризиковане інвестування у стартапи на почат-
кових етапах їх розвитку) та краудфандинг («народне» 
інве стування, коли потрібна сума для реалізації проекту 
стартапу збирається численними донорами на добро-
вільних засадах, як правило, через Інтернет). Найбільш 
популярною краудфандинговою платформою світу є 
Kickstarter. В Україні наразі створена лише одна крауд-
фандингова платформа під назвою Big Idea. 

Аналіз існуючих стартапів показує, що вони не є 
цілком гомогенною групою і відрізняються між 
собою за певними ознаками (табл. 3). Класифі-

кація стартапів дозволяє глибше зрозуміти особливості 
різних видів стартапів, оцінити їх комерційний потенці-
ал, зробити більш обґрунтований вибір стратегії розвит-
ку, а тому є важливою для подальшого дослідження. 

Перш за все, стартапи відрізняються за ступенем 
радикальності інноваційних продуктів, на розроблення 
яких вони націлені. Такі ознаки, як новизна, унікальність 
та значний вплив на ринок притаманні радикальним ін-
новаційним продуктам стартапів, на відміну від інкремен-
тальних (поліпшуючих) продуктів, які стосуються покра-
щень окремих характеристик вже існуючих продуктів. 
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Найбільш поширеною є класифікація стартапів за 
галуззю діяльності. Більшість стартапів сконцентровані 
в ІТ-сфері та сфері високих технологій, хоча існує багато 
прикладів стартапів, що стосуються енергетики, меди-
цини, екології та інших галузей.

Продукт стартапу може бути орієнтований на 
клієнтів-фізичних осіб (В2С) або на клієнтів – юридич-
них осіб (В2В). Чітке визначення цільової групи клієнтів 
вже на початкових етапах розроблення продукту стар-
тапу допомагає у виборі конструктивних характеристик 
продукту, його позиціонуванні на ринку іпросуванні.

Г. Начум, засновник компанії 5X і ментор зі старт-
апів, запропонував класифікацію, засновану на чотирьох 
типах потреб, на задоволення яких можуть бути спрямо-
вані стартапи [12]. Автор виділяє такі типи потреб залеж-
но від цінності того чи іншого продукту: потреби окремих 
осіб (усе, що має цінність для людини); бізнес- потреби 
(все, що має цінність для організації) і технічні потреби 
(все, що має цінність з огляду на функціонуванняпевної 
технічної системи чи її структурного елемента). 

Хоча технічні потреби, врешті-решт, задовольня-
ють потреби людини чи бізнесу, автор виокремлює їх в 
окрему категорію, оскільки вони суттєво відрізняються 
від двох попередніх типів за своїми характеристиками 
(зокрема, технічним рівнем і вимогами до компетентно-
сті розробників). Продукти, що задовольняють потреби 
людини та бізнесу, як правило, ґрунтуються на вже ві-
домих технічних рішеннях, і їх успішність визначається 
тим, наскільки точно ідентифікована потреба і наскіль-
ки добре новий продукт здатен задовольнити цю потре-
бу. На відміну від потреб перших двох груп задоволення 
технічних потреб вимагає технічно проривних рішень. 
Ризики впровадження проривних рішень значно відріз-
няються залежно від того, розраховані вони на існуючі 
ринки чи на нові. Тому технічні потреби поділяються на 
технічні потреби на існуючому ринку і на новому ринку. 
Ризики впровадження проривних рішень, що задоволь-
няють потреби на вже існуючому ринку, досить висо-
кі, однак вони стосуються, головним чином, технічної 
можливості їх реалізації, оскільки ринок для них вже 
існує. Ризики впровадження проривних рішень, що за-
довольняють потреби на новому ринку, вищі, оскільки 
до технічних ризиків додаються бізнес-ризики через 
необхідність формування нового ринку [12].

За наявністю на перших етапах розвитку зв’язку 
стартапів з компаніями, що вже працюють на ринку, 
стартапи можна поділити на незалежні та аффілійовані. 
Більшість стартапів відносяться до незалежних, оскіль-
ки вони створюються і розробляють новий продукт поза 
межами існуючих компаній (хоча на подальших етапах 
розвитку стартапи можуть стати підрозділами тих чи 
інших компаній). Разом з тим, намагаючись підвищити 
власний інноваційний потенціал, великі компанії ство-
рюють внутрішні організаційні структури, або афілійо-
вані стартапи, діяльність яких спрямована на розробку 
важливого для компанії інноваційного продукту.

ВИСНОВКИ
У статті, на основі аналізу наукової літератури, ви-

явлено характерні риси стартапів, а саме: тимчасовість 
існування і нестійке становище на ринку; орієнтова-
ність на розроблення інноваційного продукту; високий 
інтелектуальний потенціал засновників; здатність до 
масштабованості бізнесу і в разі успішності проекту – 
швидкі темпи зростання. Узагальнюючи ці дані, запро-
поновано визначати стартап як тимчасову організацію з 
високим інтелектуальним потенціалом, призначену для 
побудови стійкої масштабованої бізнес-моделі шляхом 
реалізації ідеї у вигляді інноваційного продукту.

Стартапи мають спільні риси з підприємствами 
малого бізнесу: вони зазвичай створюються підприєм-
цями-початківцями і є невеликими за розміром, мають 
нестійке положення наринку, працюють в умовах висо-
кого ризику та потребують зовнішніх інвестицій. Від-
мінності між цими організаційними структурами сто-
суються інноваційності продукту, галузей діяльності, 
траєкторії успішного розвитку, швидкості зростання, 
здатності до масштабованості бізнес-моделі, впливу на 
ринок, інфраструктури, джерел інвестування та масш-
табу діяльності. 

Стартапи класифікуються за ступенем новизни 
продукту, галузями діяльності, ключовими клієнтами, 
потребами, на задоволення яких вони орієнтовані, та 
зв’язком з існуючими компаніями.

Необхідним є подальше дослідження процесу ста-
новлення і розвитку стартапів для визначення критеріїв 
їх ефективності, конкурентної стратегії, особливо стей 

таблиця 3

Класифікація стартапів

№ 
з/п Класифікаційна ознака Види стартапів

1 Ступінь новизни продукту стартапу Стартапи, що розробляють радикально інноваційні продукти чи інкремен-
тально інноваційні (поліпшуючі) продукти

2 Галузь діяльності Стартапи в галузі ІТ, робототехніки, електроніки, телекомунікацій, комп'ютерної 
техніки, енергетики, екології, медицини і т. п.

3 Ключові клієнти Стартапи, продукт яких орієнтований на фізичних осіб (В2С) чи на юридичних 
осіб (В2В)

4 Потреби, на задоволення яких 
орієнтовані стартапи [12]

Стартапи, орієнтовані на задоволення потреб фізичних осіб, потреб юридичних 
осіб, технічних потреб на існуючому ринку і технічних потреб на новому ринку

5 Зв’язок з існуючими компаніями Незалежні та афілійовані стартапи

Джерело: складено автором.
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інвестування в порівнянні з іншими інноваційними 
структурами.                     
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