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ДИНАМІКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ РИЗИКІВ З УРАХУВАННЯМ МАРКЕТИНГА 
ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СТАРТАПУ 

Ефективний розвиток підприємств в сучасних умовах набуває все більшої 
актуальності у зв’язку з політичною та економічною ситуацією в країні та 
підвищенням рівня невизначеності умов господарювання. Все це вимагає від 
підприємств різних сфер діяльності використовувати нові підходи до ведення бізнесу 
та шукати нові можливості. Тому все більше  підприємств приділяє увагу створенню 
стартапів, оскільки його характерні риси дозволяють йому функціонувати в умовах 
невизначеності сучасного ринку. 

Мета даної статті полягає в удосконаленні схеми визначення ризиків запуску 
стартапів за рахунок визначення ризиків з більш високим рівнем впливу з 
урахуванням динаміки розвитку стартапу шляхом кластеризації.  

У роботі авторами проаналізовано підходи до визначення основних етапів 
розвитку стартапів, охарактеризовано основні риси стартапу, розглянуто 
перешкоди, що призводять до збитковості та подальшої ліквідації започаткованих 
стартап проектів, а також удосконалено схеми визначення ризиків запуску 
стартапів за рахунок визначення ризиків з більш високим рівнем впливу на 
допроектній стадії, етапі стартапу та виходу шляхом кластеризації. 

З метою виявлення найбільш вагомих факторів ризику розглянутих етапів 
розвитку стартапів, авторами досліджено вплив факторів шляхом проведення 
експертного аналізу. Результати проведених досліджень слід використовувати під 
час формування рішень щодо обмеження та мінімізації дії факторів, що впливають 
на основні стадії розвитку стартапу. Для використання проведеного дослідження на 
практиці доцільно ідентифікувати фактори, що впливають на стартап, враховуючи 
його специфіку та галузь застосування, оцінити їх можливий вплив та ймовірність 
їх виникнення, вибрати шляхи впливу на фактор та вжити заплановані заходи.  

У подальших дослідженнях планується використати отримані результати 
для розробки рекомендацій щодо управління ризиками стартапів в залежності від 
етапу його розвитку, ступеня їх впливу та міри можливих збитків.  

Ключові слова: стартап, стадії розвитку стартапу, характерні риси 
стартапу, фактори ризику допроектної стадії, фактори ризику етапу стартапу, 
фактори ризику етапу вихід. 
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DYNAMICS OF THE INFLUENCE OF RISK FACTORS TAKING INTO ACCOUNT MARKETING 
OF START-UP'S LIFE STAGE 

Abstract. Efficient development of enterprises in modern conditions is becoming 
increasingly relevant in connection with the political and economic situation in the country 
and an increase in the level of uncertainty in economic conditions. All this requires 
companies from different fields of business to use new approaches to doing business and look 
for new opportunities. Therefore, more and more enterprises are paying attention to the 
creation of startups, because its characteristic features allow it to function in conditions of 
uncertainty of the modern market. 

Purpose. The purpose of this article is to improve the scheme of  determining the risks 
of launching start-ups by identifying risks with a higher impact, taking into account the 
dynamics of start-up development by clustering. 

The authors analyze the approaches to the definition of the main stages of the 
development of startups, characterize the main features of the startup, consider the obstacles 
that lead to loss making and the subsequent elimination of the initiated startup projects, as 
well as schemes to determine the risks of launching startups by identifying risks with a 
higher level of exposure to preproject stages, startup and exit stages by clustering.  

In order to identify the most important risk factors of the considered stages of 
development of start-ups, the authors investigated the influence of factors through expert 
analysis. The results of the research should be used during the formation of decisions on 
limiting and minimizing the influence of the factors influencing the main stages of 
development of the startup. In order to use the conducted research in practice it is expedient 
to identify the factors influencing the startup, taking into account its specificity and field of 
application, to evaluate their possible impact and probability of their occurrence, to choose 
the ways of influencing the factor and to take the planned actions. 

In further research it is planned to use the obtained results to develop 
recommendations for the management of risks of startups, depending on the stage of its 
development, the degree of their impact and the extent of possible losses. 

Keywords: start-up, start-up development stages, features of the startup, risk factors 
of the preproject stage, risk factors of the start-up stage, risk factors of the output stage. 
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Постановка проблеми. Ефективний 
розвиток підприємств в сучасних умовах 
набуває все більшої актуальності у зв’язку з 
політичною та економічною ситуацією в 
країні та підвищенням рівня невизначеності 
умов господарювання. Все це вимагає від 
підприємств різних сфер діяльності 
використовувати нові підходи до ведення 
бізнесу та шукати нові можливості. Тому все 

більше підприємств приділяє увагу 
створенню стартапів, оскільки його 
характерні риси дозволяють йому 
функціонувати в умовах невизначеності 
сучасного ринку. 

Відсутність єдиного визначення терміну 
«стартап» як в наукових колах так і серед 
практиків бізнесу гальмують розвиток 
дослідницької роботи у цій сфері та 
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ускладнює процес управління стартапами на 
практиці. 

Враховуючи економічну ситуацію, яка 
наразі склалася в Україні, активізація стартап 
руху може стати однією з ключових 
передумов, що буде сприяти інноваційному 
розвитку країни. Слід зазначити, що однією з 
характерних рис стартапів є підвищений 
ризик його розробки та реалізації на ринку. У 
вітчизняних умовах реалізація стартапів 
стримується впливом специфічних для 
України чинників, які потребують виявлення 
та аналізу з метою подолання існуючих 
перешкод та зниження міри можливих 
збитків на кожному етапі реалізації стартапу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Практичні особливості реалізації стартапів 
найбільш повно представлено в працях 
зарубіжних фахівців. Дослідженням стартапів 
присвячено праці вітчизняних та зарубіжних 
науковців, як С. Бланк [1], К. Гильбо, Б. Дорф 
[1], Е. Райз [2], Д. Маллінс, П. Тіль [3], 
Н. Івашова [4], Б. Фелд, Д. Збанацький [5], 
О. Мрихіна [6], Ф. Лалу [7]. Тематику 
стартапів досліджують на лише вчені, але й 
інвестори, підприємці та самі стартапери, які 
мають певний досвід і бажають ним 
поділитися. 

Однак публікації стосовно стартапів, а тим 
більше в Україні, мають фрагментарний 
характер та не надають повної інформації 
для ефективного управління ними. Проблемі 
визначенню найбільш впливових 
ризикоутворюючих факторів на кожному 
етапі реалізації стартапу не приділено 
достатньо уваги, що вказує на актуальність 
подальших досліджень в даному напрямку. 

Формулювання цілей дослідження. Мета 
даної статті полягає в удосконаленні схеми 
визначення ризиків запуску стартапів за 
рахунок визначення ризиків з більш високим 
рівнем впливу з урахуванням динаміки 
розвитку стартапу шляхом кластеризації. 

Поставлена мета зумовила необхідність 
розв’язання наступних завдань: 

– визначення основних етапів розвитку 
стартапу; 

– визначення ризиків, що впливають на 
запуск стартапів; 

– аналіз частоти виникнення та міри 
можливих збитків розглянутих ризиків; 

– виявлення ризиків з найбільшим 
впливом на запуск стартапів шляхом 
кластеризації; 

– удосконалення існуючої схеми 
визначення ризиків запуску стартапів з 
урахуванням динаміки їх розвитку та 
отриманих результатів кластеризації. 

Виклад основних результатів 
дослідження. Стартап являє собою нову, 
нещодавно створену компанію (можливо ще 
не зареєстровану офіційно, але яка планує 
стати офіційною), що будує свій бізнес на 
основі інновацій або інноваційних 
технологій, володіє обмеженою кількістю 
ресурсів (як людських, так і фінансових) і 
планує виходити на ринок [8]. 

Щороку в Україні зростає кількість 
інноваційних ідей, які планують 
реалізовувати. Згідно з рейтингом країн за 
кількістю стартапів, складеним сервісом 
StartupRanking, Україна займає 42 місце у 
світі (зі 186-го), і з показником в 216 стартапів 
[9]. 

Серед основних характерних рис, що 
притаманні стартапам, доцільно виділити 
наступні: у більшості випадків у створенні та 
реалізації стартапу беруть участь молоді 
люди; основою стартапу є інновації та 
інноваційні технології; в більшості випадків 
стартапи не мають власного початкового 
капіталу і в основному він формується 
інвесторами; є більш ризикованими за інші 
проекти. 

Розглянемо детальніше процес розробки 
стартапу та характеристику його етапів 
(пропозиція УК «АЛЬЯНС. ВЕНЧУРНИЙ 
БІЗНЕС», що займається венчурним 
фінансуванням та інвестуванням в 
інноваційні проекти) [10]: 

1) SEED – «посівна» стадія – на стадії SEED 
(«посівна») компанія знаходиться в процесі 
формування, є лише ідея чи проект, 
відбувається створення управлінської 
команди, проводяться маркетингові 
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дослідження, визначається концепція 
бізнесу, відбувається збір початкових 
фінансових ресурсів, виконується створення 
прототипу. 

2) STARTUP («стартап») – компанія щойно 
утворена, володіє дослідними зразками, 
намагається організувати виробництво і 
вихід продукції на ринок, відбувається 
створення команди, проводиться аналіз 
конкурентів, здійснюється пошук і залучення 
перших клієнтів на ринку, виконується 
перехід від прототипу до масштабованості 
продукту. 

3) EARLY STAGE, EARLY GROWTH («раннє 
зростання») – компанія здійснює випуск і 
комерційну реалізацію готової продукції, 
хоча поки не має стійкого прибутку, 
відбувається збільшення кількості клієнтів, 
виконується пошук коштів на розвиток 
компанії, комплектується штатний персонал 
компанії. На цю стадію припадає «точка 
беззбитковості» (BEP – break-evenpoint). 

4) EXPANSION («розширення») – компанія 
займає певні позиції на ринку, стає 
прибутковою, відбувається розширення 
виробництва і збуту, проведення додаткових 

маркетингових досліджень, збільшення 
основних активів і капіталу. На цьому етапі 
відбувається переорієнтація продукту на 
масового користувача. 

5) MEZZANINE – «проміжна» стадія – іноді 
перед «виходом» виділяють проміжну 
стадію, на якій залучаються додаткові 
інвестиції для поліпшення короткострокових 
показників компанії, що стимулює загальне 
підвищення її капіталізації. На етапі 
mezzanine в компанію вкладають капітал 
інвестори, які очікують швидку віддачу від 
вкладень. 

6) EXIT («вихід») – етап розвитку компанії, 
на якому відбувається створення публічної 
компанії, продаж частки інвестора іншому 
стратегічному інвестору, первинне 
розміщення на фондовому ринку або викуп 
менеджментом. Як правило, етап «exit» є 
точкою виходу венчурних інвесторів. Продаж 
на етапі «вихід» відбувається за цінами, які 
набагато перевищують первинні вкладення, 
що дозволяє інвесторам зафіксувати значні 
обсяги прибутку. 

Цикл розвитку стартапу можна 
представити на рис. 1.

  

Рисунок 1 – Цикл розвитку стартапу 

Примітки:  1-2– SEED («посівна») стадія; 
  2-3 – STARTUP («стартап»); 
  3-4 – EARLY STAGE, EARLY GROWTH («раннєзростання»); 
  4-5 – EXPANSION («розширення»); 
  5-6 – MEZZANINE («проміжна» стадія); 
  6-7 – EXIT («вихід»). 

Джерело: [10] 
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Автори вважають, що поняття циклу 
розвитку стартапу доцільно розглядати як 
маркетинг життєвого циклу стартапу. Слід 
зазначити, що розвиток стартапу не є 
лінійним процесом. тому проект не 
обов’язково буде проходити всі зазначені 
стадії. Тому доцільно згрупувати розглянуті 
стадії у наступні етапи: допроектний, 

безпосередньо стартап та вихід – для 
подальшого аналізу впливу ризику на 
кожному з них. 

На рис. 2 відображен іперешкоди, які 
призводять до провалу стартапів, визначені 
на підставі аналізу, проведеного протягом 
2014-2016 років. 

 

Рисунок 2 – Перешкоди, що призводять до збитковості та подальшої ліквідації 
започаткованих стартап проектів  

Джерело: [11] 

Виділені фактори відображають 
перешкоди, що призводять до збитковості та 
подальшої ліквідації стартап проектів, однак, 
не враховується ступінь впливу та міра 
можливих збитків на кожному етапі розвитку 
стартапу, що не дає змогу приймати 
ефективні управлінські рішення щодо 
мінімізації можливих ризиків. 

З метою виявлення найбільш вагомих 
факторів, з урахуванням маркетингу 
життєвого циклу стартапу, доцільно 
дослідити вплив факторів шляхом 
проведення експертного дослідження. 

Експертам (фахівцям з ТОВ «Науково-
впроваджувальний центр тягового рухомого 
складу», ТOВ «ТД «Шепетiвcькийцукoр», ТОВ 
«Техноком» та безпосередньо спеціалістів, 
що реалізовують свої стартапи) 
запропоновано проставити бальні оцінки (від 
1 до 5) кожному фактору за двома ознаками: 
ймовірність виникнення на кожному етапі 
розвитку стартапу (Х1) та вплив на можливі 
збитки (Х2). Більш детальний аналіз 
запропонованих факторів представлений у 
попередніх дослідженнях авторів [12-18]. 
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Застосування кластерного аналізу за 
допомогою пакета прикладних програм 
“Statistica” дало змогу розділитифактори на 
кожному етапі розвитку стартапу на 3 
кластери. Результати проведення 
кластерного аналізу представлено на рис. 3-
5. 

Для допроектної стадії розвитку стартапу 
найбільш вагомий вплив мають такі фактори: 
неправильне визначення потреб ринку; 
недостатня кваліфікація команди; відсутність 
порозуміння між командою; забезпечення 
нематеріальними активами; якість ринкових 
досліджень; відповідність потребам проекту 
техніки і технології. Ці фактори пов’язані з 
основними характеристиками до проектної 
стадії, оскільки саме на ній проводиться 
аналіз ринку, опрацьовується прототип, 
створюється пробна версія, оцінюється 
доцільність його виведення. Слід зазначити, 
що ризики на розглянутому етапі є 
найвищими у порівнянні з іншими етапами, 
оскільки саме на ньому проводиться аналіз 
ринку для виявлення потреб ринку і 
наскільки розробка та реалізація даного 
проекту зможе їх задовольнити. Помилки на 
цьому етапі можуть сприяти відсутності 
попиту на нього у майбутньому і, в свою 
чергу, великим збиткам, пов’язаним з 
нереалізацією проекту. 

Для стадії стартапу найбільше доцільно 
приділити увагу наступним факторам ризику: 
відсутності ринкової потреби; 
несфокусованості; відсутності інтересів у 
інвесторів; несвоєчасному виведенню 
продукту; не конкурентоспроможності; 
недостатній кількості виділених коштів для 
запуску. Для розглянутого етапу характерно 
позиціонування проекту на ринку 
початковий період функціонування, тому 
найвпливовіші фактори ризику пов’язані 
безпосередньо з можливістю та своєчасним 
виведенням проекту на ринок. У порівнянні з 
іншими етапами загальний вплив 
розглянутих факторів ризику на етап 

стартапу нижче ніж на допроектній стадії 
розвитку стартапу, однак вище ніж на етапі 
виходу. 

На етапі виходи доцільно приділити увагу 
наступним ризикам: поганий маркетинг; 
погане розташування; некоректна 
реорганізація; ігнорування клієнтів; 
ігнорування конкурентів; 
неконкурентоспроможність; невідповідна 
ціна продукту; невідповідна якість продукту; 
відсутність каналів збуту; відсутність 
ринкової потреби. На етапі виходу 
характерно проводити маркетингові заходи, 
знаходити канали збуту, визначати потенціал 
ринку та переконати, що реалізований 
проект є якісним, новим та необхідним для 
подальшого використання. Ризики цього 
етапу є меншими ніж на попереднії етапах, 
оскільки вони характерні для більшості 
проектів, що реалізовуються на ринку,і є 
менш специфічними ніж ризики на 
попередніх етапах, то є можливість більш 
ефективного управління ними. 

Результати проведених досліджень слід 
використовувати під час формування рішень 
щодо обмеження та мінімізації дії факторів, 
що впливають на основні стадії розвитку 
стартапу. 

З метою виявлення найбільш вагомих 
факторів ризику розглянутих етапів з 
урахуванням маркетингу життєвого циклу 
стартапу, авторами досліджено вплив 
факторів шляхом проведення експертного 
аналізу.  

Для використання проведеного 
дослідження на практиці доцільно 
ідентифікувати фактори, що впливають на 
стартап, враховуючи йогоспецифіку та галузь 
застосування, оцінити їх можливий вплив та 
ймовірність їх виникнення, вибрати шляхи 
впливу на фактор та вжити заплановані 
заходи.  
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Рисунок 3 – Фактори ризику на допроектній стадії розвитку стартапу 
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Рисунок 4 – Фактори ризику на етапі стартапу
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Рисунок 5 – Фактори ризику на етапі виходу
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Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Комплексність характеру змін 
під час розробки стартапу дає змогу 
говорити про необхідність аналізу всіх 
факторів та врахування маркетингу 
життєвого циклу стартапу. Для своєчасного 
передбачення можливостей та виявлення 
негативних тенденцій, а також з метою 
оцінки їх можливого впливу на 
результативність стартапу загалом 
рекомендується проведення діагностики 
факторів ризику, з урахуванням маркетингу 
життєвого циклу стартапу. 

У роботі авторами проаналізовано 
підходи до визначення основних етапів 
розвитку стартапів, охарактеризовано 
основні риси стартапу, розглянуто 
перешкоди, що призводять до збитковості та 
подальшої ліквідації започаткованих стартап 
проектів, а також удосконалено схеми 
визначення ризиків запуску стартапів за 

рахунок визначення ризиків з більш високим 
рівнем впливу на допроектній стадії, етапі 
стартапу та виходу шляхом кластеризації. 

Наукова новизна отриманих результатів: 
обґрунтовано методичний підхід виявлення 
та оцінки впливу факторів ризиків на 
розвиток стартапів; що, на відміну від 
відомих, базується на визначенні ризиків з 
різним рівнем впливу шляхом кластеризації 
результатів опитувань експертів; та дає змогу 
як враховувати маркетинг життєвого циклу 
стартапу, так і здійснювати його 
менеджмент.  

У подальших дослідженнях планується 
використати отримані результати для 
розробки рекомендацій щодо управління 
ризиками стартапів в залежності від етапу 
його розвитку, ступеня їх впливу та міри 
можливих збитків. 
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