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ABSTRACT 

 

Sidletska Alina Oleksandrivna. Methods and models for building a successful 

Sturtup.-  Master's graduate work in the specialty 051 "Economics", EPP "Digital 

Economics". 

National Aviation University, Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Kyiv, 2020. 

Graduate work contains 103 pages, 21 figures, 17 tables , list of sources used 

of 59 items. 

The object is the process of assessing the success of a startup from the 

standpoint of its value in the market. 

The subject of the research are methods and models of estimating the cost of 

startup projects taking into account their life cycle. 

The purpose of this work is to study the patterns of construction of startup 

projects and determine the main criteria for their success, study methods and models 

for evaluating startup projects and develop a mechanism for evaluating startups 

depending on the stages of the life cycle. 

The scientific novelty of the work is to develop a mechanism for estimating the 

value of startups. This mechanism can be used to evaluate any startup at different 

stages of the life cycle: from the idea, product prototype development, first profits 

and ending with a period of slowdown in startup development, falling sales and 

declining profits. The mechanism for estimating the cost of startups has received its 

practical application at ALFA Smart Agro. 

Key words: startup, “unicorn”, life cycle, evaluation criteria, evaluation 

methods, crowdfunding, business angel, business incubator, business accelerator.
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ВСТУП 

 

Стартапи виступають потужним двигуном розвитку бізнесу. Це 

пояснюється тим, що саме діяльність стартапів, як інноваційних компаній, 

стимулює виникнення нового промислового виробництва і на практиці вносить 

зміни в пріоритети прикладних досліджень і розробок. Актуальність дипломної 

роботи полягає в тому, що завдяки розвитку інформаційних технологій 

стартапи знаходять все більшого поширення по всьому світу. 

Слід зазначити, що у світовій економіці місце успішних стартапів досить 

високе і почесне. У 21-му столітті здатність країни розвивати новітні напрями і 

спрямовувати їх в інноваційні технології, перетворюючи прості ідеї в успішний, 

стійкий бізнес, що приносить дохід і високоякісні робочі місця, має 

першорядне значення для розвитку країни та якості життя. Так, на ринках країн 

Великої сімки активно створюються венчурні інвестиційні фонди і «бізнес-

інкубатори», які спрямовані на фінансування й підтримку нових проектів з 

метою капіталізації доходів. Не є винятком і Україна. Саме тому дана тема є 

досить актуальною і для нашої країни. 

Окрім того, особливої уваги потребує питання оцінки вартості стартапів в 

українських реаліях. Згідно з теорією,  незалежно від того, який підхід обраний 

в якості основного, результат - а саме оцінена вартість бізнесу - повинен бути 

однаковий. На практиці таке навряд чи можливо. Український ринок далекий 

від ідеальних моделей, конкуренція недосконала, а кількість показників, які 

лежать в основі моделей оцінки занадто велика. Унаслідок недосконалості 

ринку, в залежності від обраного підходу, результати оцінки можуть істотно 

відрізнятися один від одного.  

Варто також зауважити, що традиційні способи оцінки компаній, 

пропоновані західними економістами, в незмінному вигляді не знаходять свого 

застосування в нашій країні, де не існує розвиненого фондового ринку, а отже, і 

ринкової оцінки самих підприємств. Більшість українських публічних компаній 
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взагалі не представлені на відкритому ринку, а інші представлені досить 

несуттєвою часткою статутного капіталу.  

До обставин, що утрудняють оцінку бізнесу і вимагають адаптації 

класичних прийомів і методів можна віднести і нестабільність 

макросередовища, в якому працюють наші підприємства, відсутність 

індикаторів прибутковості і недостатня капіталізація українських компаній. 

Метою даної роботи є дослідження закономірностей побудови стартап-

проектів та визначення основних критеріїв їх успішності, дослідження методів 

та моделей оцінки стартап-проектів а також розробка механізму оцінки 

стартапів в залежності від стадій життєвого циклу. 

Виходячи із сформульованої мети, в роботі були поставлені наступні 

завдання : 

- проаналізувати актуальність запуску стартапів в сучасному світі; 

- дослідити основні поняття стартап-проекту та особливості його 

побудови; 

- визначити основні критерії успішності стартапів; 

- проаналізувати сучасні методи та моделі оцінки стартап-проектів та 

виділити основні переваги та недоліки їх застосування; 

- дослідити можливості застосування зарубіжних методів та моделей 

оцінки вартості стартапів на ринку України; 

- здійснити оцінку вартості стартапів; 

- розробити алгоритми проведення оцінки для досліджених моделей; 

- розробити загальний механізм оцінки вартості стартапів на різних 

стадіях життєвого циклу. 

Об'єктом дослідження даної роботи є процес оцінки успішності стартапу 

з позицій його вартості на ринку. 

Предметом дослідження є методи та моделі оцінки вартості стартап-

проектів з урахуванням  їх життєвого циклу. 

В економічній теорії та практиці дослідженню стартап-проектів 

присвячено чимало зарубіжних та вітчизняних праць. Теоретичними та 
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методологічними основами побудови стартап-проектів займалися Бланк С.[6], 

Рис Э. [7], П.Грехем [8], Ситник Н [16], Робемед, Н. [20], Іншаков, М.О. [21], 

К.Волков [25], П. Тіль [26], О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, К. О. Копішинська 

[27], М. Кровн [33], Коршунова, Е. Д [35], Дорф Б. [36], Гейдор А. П. [38], 

Мельник В.В. [39], А.Комаровський [41]. Дослідженню методів та моделей 

оцінки стартапів, а також особливостей їх застосування були присвячені роботи 

Д. Черняка,Р. Бобкова, І. Журавльова, О. Ратуніна [48], Н. Кунициної [49], Н.Р. 

Киршиної [50], Поліщук В.В [51],  П.Г. Гулькіної [53], Бекетова Н.В [54], В.А. 

Щербакова [59] та інших.  

Однак, не зважаючи на досить активний розвиток стартапів по всьому 

світу і на досить велику кількість наукових праць та значні досягнення в даній 

області, питання оцінки стартап – проектів в сучасних умовах саме на 

українському ринку залишають не достатньо вивченими і вимагають 

подальшого доопрацювання. 

У магістерській роботі поставлена і вирішена актуальна для сучасної 

економіки проблема застосування методів оцінки вартості стартапів на різних 

стадіях життєвого циклу. Дана проблема пов’язана з тим, що оцінка стартапів 

на кожному етапі має свою специфіку, зокрема відсутність фінансових 

показників на початковому етапі розвитку стартапів (стадії Pre-seed, Seed та 

Early growth), наявність фінансових даних на етапі зрілості (стадії Expansion та 

Maturity) а також  падіння збуту і зниження прибутку на пізніх етапах розвитку 

стартапів. 

У процесі написання роботи були розроблені алгоритми застосування 

моделей, на основі яких був розроблений загальний механізм оцінки вартості 

стартапів. Даний механізм може застосовуватися для оцінки будь-якого 

стартапу на різних етапах життєвого циклу: починаючи від виникнення ідеї, 

розробки прототипу продукту, отримання перших прибутків і закінчуючи 

періодом сповільнення розвитку стартапу, падінням збуту і зниженням 

прибутків.   
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИПОБУДОВИ СТАРТАПІВ 

 

 

1.1 Актуальність запуску стартапів в сучасному світі 
 

Інноваційна діяльність є однією з початкових умов науково-технічного 

прогресу і, відповідно –двигуном економічного зростання. Сьогодні економічне 

змагання на світових ринках пов'язують виключно з інноваціями. Більшість 

промислово розвинених країн будують свою стратегію довгострокового 

розвитку переважно на основі його переходу до інноваційного шляху розвитку. 

У розвинених країнах світу показник приросту ВВП за рахунок 

використання нових технологій становить 60-90%, тоді як в Україні даний 

показник становить менше 1% [42]. 

Згідно із дослідженням Global Innovation Index 2020 [43], у якому 

порівнюється інноваційна діяльність 129 країн та економік світу, Україна 

посіла 45 місце, увійшовши до ТОП-3 країн економічної групи з рівнем доходу 

нижче середнього (усього до групи країн з рівнем доходу нижче середнього 

увійшло 29 країн). Варто відмітити, що у глобальному рейтингу Україна змогла 

покращити свої позицій у порівнянні із 2019 роком. Тоді Україна посіла  47 

місце серед 129 країн світу. 

В глобальному рейтингу 2020 року поруч із Україною опинилися В’єтнам 

(42 місце), Греція (43), Таїланд (44), Румунія (46), Росія (47), Індія (48) [43]. 

У сучасному світі здатність країни розвивати новітні напрями і 

спрямовувати їх в інноваційні технології, перетворюючи прості ідеї в успішний, 

стійкий бізнес, що приносить дохід і високоякісні робочі місця, має 

першорядне значення для розвитку країни та якості життя. На даному етапі 

розвитку Україна відчуває дефіцит інвестицій в інновації. Перспективні ідеї і 

технології навряд чи залишаться без інвестицій для їх реалізації. Чимало 
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перспективних українських ідеї та технологій знаходять свого інвестора за 

кордоном. Як наслідок, молоді підприємці розміщують свої виробничі 

потужності в сусідніх, більш стабільних країнах, таким чином роблячи вклад в 

розвиток економік інших країн. Україна ж в такому випадку тільки програє. 

Якщо ж розглядати список 100 найдорожчих брендів у рейтингу Forbes 

[44]за 2019 фінансовий рік, можна помітити, що більшість компаній починали 

свою діяльність як стартап – проекти. Дані щодо топ-25 найдорожчих брендів 

наведено на рис.1.1. 

 

 

Рис.1.1. Топ-25 найдорожчих світових брендів 2019р. ( у $ млн.) 

Джерело: складено автором на основі [44]. 

 

Згідно із дослідженням Forbes [44], загальна вартість 100 найдорожчих 

компаній світу коштує $2.54 трлн. Майже50 брендів були розташовані у США, 

6 – у Японії, 10 – у Німеччині, 9 – у Франції та 5 – у Швейцарії. Більша частина 

світових брендів починали як стартап-проекти, які завдяки державній підтримці 

та інвестиціям змогли у найкоротші терміни розвинутись та захопити лідируючі 

позиції на ринку.  

США 

$ 1,024,859 
1. Amazon  

2. Google 

 3. Apple  

4. Microsoft  

7. Facebook  

8. Walmart 

 12. Verizon  

14. AT&T  

17. Disney  

21. The Home Depot 

Китай 

$542,94 

6. ICBC  

9. Ping An  

10. Huawei  

13. China Construction 

Bank  

16. State Grid 

 18. Agricultural Bank of 

China  

19. WeChat 

 20. Bank of China 

 22. China Mobile 

Німеччина 

$109,938 
11. Mercedes-Benz  

25. Volkswagen  

Корея 

$94,494 

5. Samsung Group 

Японія 

$58,076 

15. Toyota 

Нідерланди 

$47,529 

23. Shell 

Саудівська Аравія 

$46,768 

24. Saudi Aramco 
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На сьогоднішній день ці компанії отримують надприбутки, сплачують 

значну частину своїх надходжень до бюджету держави та створюють робочі 

місця для мільйонів людей по всьому світу. 

Для України фінансування стартап-проектів – це не лише можливість 

швидкого реагування на актуальні потреби ринку та підняття рівня життя 

громадян, це також і створення нових робочих місць, зменшення безробіття і 

зростання ВВП,залучення додаткових податкових надходжень країну. Саме ці 

чинники обумовлюють актуальність розвитку і підтримки Sturtup –індустрії в 

Україні. 

Середньостатистичний стартап приваблює приблизно $ 25,3 млн. 

інвестицій та продається в середньому за $ 200 млн. Аналогічним способом 

вирахуванийі прибуток стартапера, який в середньому складає 790%. Не дивно, 

що Sturtup- індустрія набуває дедалі більшої популярності по всьому світу. 

Щороку у світі з`являється велика кількість нових молодих компаній з 

високим потенціалом росту, заснованим на інноваційних продуктах і стратегіях 

отримання прибутку з інновацій. Доказом цього є дослідження сервісу 

StartupRanking, який  проаналізував 136 країн в світу, нарахував близько 100 

тис. стартапів та визначив рейтинг країн-лідерів по кількості впроваджених 

стартапів. Дані щодо країн та кількості стартапів  2019р. наведено нарис1.2. 

У топ-10 країн з найбільшою кількістю стартапів у 2019р,  згідно 

StartupRanking [1], увійшли наступні країни: США (47 887 стартапів), Індія ( 

7390 стартапів), Великобританія (5174 стартапи), Канада, Індонезія, Німеччина, 

Австралія, Франція, Іспанія, Бразилія, Італія. Україна ж у даному рейтингу 

посіла 43 місце (262 стартапи).  
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Рис.1.2. Рейтинг країн за кількістю стартапів у 2019р 

Джерело: Складено автором на основі [1] 

 

Станом на 2020 рік, рейтинг топ-10 країн з найбільшою кількістю 

стартапів залишився майже незмінним. США продовжує утримувати лідируючі 

позиції за кількість впроваджених стартапів – 65 750.  У топ-10 також 

залишилися такі країни як: Індія, Великобританія, Канада, Індонезія, 

Німеччина, Австралія, Франція, Іспанія, Бразилія та Нідерланди ( обійшовши 

при цьому Італію на 29 стартапів). Дані щодо кількості стартапів у 2020 році 

наведено на рис. 1.3. 

 

 

Рис.1.3. Рейтинг країн за кількістю стартапів у 2020р 

Джерело: Складено автором на основі [1] 
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  Згідно із дослідженнями Srartup Genome[2], кількість угод у Європі за 

початок 2020 року, попередньо, зросла на 8% від показника кінця 2019 року.  

Найбільший приріст стартапів у 2020 році порівняно з 2019р. 

спостерігається у США (+37%),  Індіі (12,7 %) та Великобританії (+4%).  

Більше всього криза відобразилася на Китаї та інших азіатських країнах. 

Кількість венчурних угод на цих ринках скоротилася на 50–57% у порівнянні  із 

Європою [2]. 

Не зважаючи на те, що Китай не потрапив у топ-10 рейтингу 

StartupRanking, зайнявши 20 місце та запустивши всього 573 стартапи за 2020 

рік [1],  стартапи саме цієї країни частіше досягають статусу «єдинорога». 

 За даними Hurun Research Institute [3],у 2020р. Китай посів друге місце за 

кількістю стартапів, вартість яких оцінюється більш ніж у $ 1 млрд. Перше 

місце, з невеликим відривом було присвоєно США. На рис.1.4. зображено 

розподіл стартапів-єдинорогів серед різних країн світу у 2020р. 

 

 

Рис.1.4.Топ-10 країн, у яких зосереджено найбільше стартапів 

"єдинорогів" 

Джерело: Складено автором на основі [3] 
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З рис.1.4 видно, що Китай та США є лідерами по кількості стартапів-

єдинорогів у світі. Їх загальна частка серед усіх країн світу складає 79%.  

Загалом, Hurun Research [3] виявив у світі 586 єдинорогів, які зосереджені 

в 29 країнах та 145 містах. Створені приблизно дев`ять років тому, кожен з них 

коштує в середньому $3,4 млрд. доларів США, а їх вартість загалом досягає 

близько $1,9 трлн. доларів США, що еквівалентно ВВП Італії.  

80% стартапів продавали програмне забезпечення та послуги. 5% 

працювали у традиційних секторах - фінансові послуги, роздрібна торгівля, 

розваги, рішення для управління бізнесом, охорона здоров’я, логістика [3]. 

Розвиток стартапів у світі набирає дедалі більшої популярності, Україна у 

цьому плані теж не є виключенням.  

Станом на 2019 рік українські стартапи знаходяться у стані активного 

розвитку. Відповідно до рейтингу сервісу Startup Blink [45] - комерційного 

дослідного центру стартап-екосистем світу - Київ зайняв 34-е місце в рейтингу 

міст з найбільшою кількістю стартапів. За даними сервісу, у 2017р. Київ займав 

64-е з більш ніж тисячі міст усього світу. Відмітимо, що саме на  м. Київ 

припадає близько 50% усіх стартапів України.  Такий стрімкий підйом відразу 

на 29 позицій за один рік свідчить про значне піднесення у розвитку 

українських стартапів, які досить швидко розвиваються і мають багато 

користувачів. 

Серед українських міст в рейтингу також були Одеса (235-е місце), Львів 

(299-е місце), Харків (435-е місце) і Дніпро (561-е місце) [45].  

Варто відмітити, що у світовому рейтингу за 2020р [1] Україна змогла 

піднятись на 6 сходинок, зайнявши 37 місце у рейтингу країн за кількістю 

стартапів. Це є хорошим показником, оскільки у 2016 році Україна за цим 

рейтингом посідала  83 місце. Лише за 4 роки Україна змогла піднятись аж на 

46 сходинок у світовому рейтингу. Однозначно такі дані свідчать про позитивні 

зрушення та активний розвиток  Sturtup-індустрії в Україні. 

Доказом того, що ринок українських стартапів починає набирати обертів 

є те, що у 2019 р. вперше обсяг інвестицій в українські стартапи та ІТ-компанії 
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досяг пів`мільярдної позначки за рік. Враховуючи той факт, що кількість угод в 

2019 році залишилася майже незмінною: 111 угод у порівнянні з 115 в 2018 

році, загальний обсяг венчурних інвестицій в українські ІТ-компанії досяг $ 510 

млн, що в півтора рази перевищує інвестиції в IT у 2018 році [46].  

За результатами 2019р. обсяг М&А операцій (злиття і поглинання) 

збільшився в 18 разів. 15 угод M&A склали $ 460 млн, тоді як у 2018 році було 

7 угод на суму $ 25 млн. Окрім того, відбулось зростання обсягу інвестицій 

бізнес-ангелів в 7 разів (в 2019 році $ 6,1 млн у порівнянні з $ 0,9 млн в 2018 

році) [46] . 

Серед українських стартапів у топ-10 угод 2019р були названі такі 

проекти як GitLab – $ 268 млн, Grammarly–  $ 90 млн, People.ai –  $ 60 млн, 

JiJi.ng –  $ 21 млн, Allset – $ 5 млн,  UnstoppableDomains – $ 4 млн, MyCredit – $ 

3 млн, AllRight – $ 1500000, PromoRepublic -  $ 2,3 млн., RetargetApp – $1,5 

млн[46]. 

У першій половині 2020 року українським стартапам, незважаючи на 

всесвітню пандемію, вдалося залучити понад $550млн[47].Багато в чому це 

відбулося за рахунок фінансово-технологічного проекту Revolut, який отримав 

$ 500 млн. на побудову цифрового банку в Великобританії. У складі 

засновників британського Revolut є і українець Владислав Яценко. 

Інші проекти, які отримали фінансову підтримку від інвесторів наведено 

у табл.1.1. 

 

Таблиця 1.1 

Інвестиції в українські Startup проекти у 2020р. 
Startup Характеристика Інвестиції 

1 2 3 

Preply майданчик для вивчення іноземних мов $10 млн 

Allset 

мобільний додаток, для бронювання столику в 
ресторані і оплати рахунку абоотримання 

рекомендацій по стравах в конкретному закладі 
$8,25 млн 

   

https://jobs.ain.ua/company/preply
https://jobs.ain.ua/company/allset
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 Продовження табл.1.1 

1 2 3 

DMarket  сервіс монетизації внутрішньо ігрових предметів $6,5 млн 

Zakaz.ua 
онлайн-замовлення та доставка продуктів з 

популярних мереж супермаркетів 
5 млн евро 

ClassTag 

 

безкоштовна платформа, на якій батьки можуть 
спілкуватися з викладачами своїх дітей. $5 млн 

Rentberry 
онлайн-платформа для довгострокової оренди 

житла 
$4,5 млн 

Джерело: складено автором на основі [47]. 

 

Сьогодні стартап-проекти в Україні набувають все більшого розвитку, 

адже криза змушує стартаперів бути більш креативними. З початком кризи  

2020р багато економістів стали задаватися питанням, що буде з венчурним 

бізнесом і стартап-індустрією. Звучала навіть гіпотеза, що внаслідок Covid-19та 

супутньої економічної ситуації робота над інноваційними проектами може 

взагалі припинитися, а інвестори вкладатимуть менше коштів в нові проекти[5].  

Поширення Covid-19 надзвичайно серйозно вплинуло на економіки 

різних країн по всьому світу. Це отримало своє відображення і на стартап-

проектах. У всесвітній пандемії Covid-19 стартапери побачили нові можливості 

та шанси для реалізації своїх бізнес-ідей, що, в свою чергу, спричинило 

незначне зростання числа проектів у 2020 році. Розвиток всесвітньої пандемії 

навпаки стимулювало зростання таких сфер діяльності та послуг, як інтернет-

магазини, електронне навчання, медицина, служба доставки та дистанційна 

робота. Тому найближчим часом ми зможемо спостерігати швидкий підйом 

стартапів саме у цих сферах діяльності. 

 

1.2Сутність стартап-проекту та його особливості 
 

В останні роки термін «стартап» почав з'являтися все частіше і частіше. 

Навіть та людина, яка не цікавиться інвестиціями в інтернеті, і не має ніякого 

https://dmarket.com/
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відношення до економіки хоча б раз стикалася із словом «стартап» на форумах 

або різних інформаційних порталах. У повсякденному житті цей термін став 

зустрічатися настільки часто, що багато хто почав цікавитися, що означає 

даний термін і як можна заробити з його допомогою. Зараз стартапи - сучасний 

тренд, про який ще 15 років тому нічого й не чули. 

На превеликий жаль, не всі розуміють до кінця, що представляє із себе 

дане поняття. Одні люди називають стартапом спосіб заробітку тільки в 

інтернеті, інші вважають, що такою назвою можна позначити взагалі будь-який 

бізнес проект. Незважаючи на те, що стартапи набувають все більшої 

популярності, думки вчених з приводу трактування даного поняття дещо 

відрізняються. Пропонуємо розглянути тлумачення терміну «стартап» більш 

детально. 

Поняття «стартап»тісно пов’язане з сучасною інноваційною економікою і 

є однією з форм здійснення підприємницької діяльності.  

У1939 році в Сполучених Штатах, недалеко від Сан-Франциско, який був 

центром в сфері розвитку нових технологій, випускники Стенфордського 

університету, Девід Паккард і Вільям Хьюлетт, розробили ідею, випробували 

на практиці і назвали свій проект стартапом (від англійського startup - 

запускати , починати). 

Сьогодні цей проект відомий як величезна компанія, що випускає 

комп'ютери, ноутбуки, оргтехніку і супутнє програмне забезпечення під 

логотипом HP, або Хьюлетт-Паккард. 

Класичним визначенням поняття «стартап» прийнято вважати те, яке 

сформулював успішний американський стартапер Стівен Бланк в книзі 

"Стартап. Настільна книга засновника" [6] стартап - це тимчасова структура, 

яка займається пошуком відтворювальної, прибуткової, рентабельної бізнес-

моделі. Тобто у компанії є якась бізнес-ідея, яка потребує розвитку і 

просування, але її творці поки зайняті дослідженнями ринку та пошуком 

засобів для її реалізації. 

https://pro-biznes.com.ua/idei-dlya-biznesu/6-principiv-jaki-dopomozhut-vam-pochati-svij.html
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Учень Стіва Бланка -  Ерік Ріс, у своїй книзі "Бізнес з нуля. Метод Lean 

Startup для швидкого тестування ідей і вибору бізнес-моделі" [7] дає наступне 

визначення: стартап - новостворена організація, яка займається розробкою 

нових товарів або послуг в умовах надзвичайної невизначеності. Тобто 

стартапами, відповідно до Е. Ріса,  називають компанії, які збираються 

запропонувати споживачам інноваційні товари і послуги, але в даний час 

знаходяться в процесі пошуку відповідних бізнес-технологій та фінансової 

підтримки, тому майбутнє таких компаній виглядає невизначеним. 

«Стартап - це компанія, яка працює, щоб вирішити проблему, коли 

рішення не є очевидним і успіх не гарантований», - вважає Нік Блюменталь, 

один із засновників Warby Parker [9]. 

Пол Грем, один із засновників венчурного фонду YCombinator, дає 

найкоротше  і найпростіше формулювання: «Стартап = зріст» [8].За його 

словами, стартап - це компанія, яка створена для швидкого росту і розвитку.  

Згідно із електронним ресурсом Вікіпедія[11], стартапом називають 

компанію з короткою історією операційної діяльності. Іншими словами, це 

компанія, яка була нещодавно створена(або навіть ще не зареєстрована 

офіційно), яка ще не вийшла на ринок або тільки почала на нього виходити, яка 

володіє обмеженими ресурсами і будує свій бізнес на 

основі інновацій або інноваційних технологій. 

Класичний Startup, за версією електронного ресурсу Biznescat [10] – це 

щось нове, унікальне і ексклюзивне; те, що раніше ніхто ще не придумав і не 

реалізував. Згідно із словами автора, далеко не кожна бізнес-ідея з 

мінімальними вкладеннями буде стартапом. Під цим терміном варто розуміти 

щось інноваційне, сучасне і корисне суспільству. 

Інтернет-журнал Все про бізнес [12] дає наступне визначення: «стартап - 

це процес виходу на ринок новоствореної компанії за короткі терміни і, як 

правило, при мінімальних вкладеннях з інноваційним проектом». 

Влад Тісленко,засновник компанії Concepter, стверджує, що стартап — це 

тільки новостворена компанія, яка перебуває на стадії розвитку, і будує свій 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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бізнес на основі інноваційних ідей чи технологій, які нещодавно з'явилися[13]. 

За його словами, стартап – це ризикований бізнес, у якого є великий потенціал 

у майбутньому. Одним із ключових понять у світі стартапів є саме ризик і 

невизначеність. 

Згідно із Ігорем Пеєром(керуючий партнер екосистеми Sikorsky 

Challenge, фахівець з ІТ-технологій, підприємець і досвідчений бізнес-

тренер)«Стартап - це процес, який перетворює ідею в успішний бізнес"[14]. 

За словами інтернет ресурсу BinarOption.com[15], стартап - це 

короткостроковий проект, який реалізує бізнес ідею відповідно до сучасних 

потреб суспільства. Тобто, це проект, метою якого є швидкий розвиток і 

отримання прибутку в даний момент часу. 

Ситник Н. наводить наступне визначення: стартап — це організація, 

створена за короткі терміни для реалізації нетипового проекту, що відрізняється 

новизною [16]. 

Електронний ресурс PAMMtoday.com стверджує, що стартап або стартап-

компанія- це тип бізнесу, спрямований на отримання доходу шляхом реалізації 

принципово нової ідеї [17]. Стартап обов’язково має інноваційну основу, тобто 

це має бути бізнес, який раніше не існував взагалі. Основна ідея будь-якого 

стартапу полягає в його новизні: новий продукт, нова технологія, в тому, чого 

раніше не було в світі. 

Схожі думки щодо стартапів висловлює й Пітер Тіль, засновник Pay Pal. 

Він вдало характеризує стартапи, як не просто інноваційні ідеї, а як технології 

[26].За словами  П.Тіля, всі успішні стартапи ґрунтуються на інноваційних 

технологіях, на сервісах, послугах та продуктах, яких раніше не існувало 

взагалі. Ті стартапи, які просто трансформують якусь ідею, покращують 

існуючі продукти і тому подібне, на 99% приречені на провал. 

Стартап - це будь-який молодий бізнес, який створюється для реалізації 

перспективної ідеї або ідей з метою отримання прибутку – стверджує 

Fingramota.org[18]. За словами інтернет ресурсу, стартапи організовуються 
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невеликими компаніями з 2-5 чоловік. При цьому, основним покликанням 

стартапу є вирішення проблем і завдань тільки завдяки використанню 

результатів технічного прогресу. 

Отже, аналіз численних наукових праць та інтернет ресурсів дав змогу 

зробити висновки щодо певних розбіжностей у трактуванні терміну «стартап» 

різними вченими-економістами, що дало нам змогу синтезувати власне 

визначення терміну «стартап». Таким чином, на нашу думку, «стартап» - це 

невелика,новостворена компанія, яка потребує розвитку і просування за 

наявності обмежених ресурсів, характерною особливістю якої є принципово 

нова бізнес-ідея, покликана задовольнити потреби споживачів шляхом 

використання інновацій або інноваційних технологій. 

Чимало молодих підприємців ототожнюють стартап із відкриттям 

звичайного малого бізнесу. Важливо розуміти розбіжності між просто 

новоствореною компанією та стартап-компанією. 

Зокрема Естонський Фонд зі сприяння розвитку підприємництва [19] 

виділяє наступні риси стартап-компанії, які відрізняють її від традиційного 

підприємства: 

- компанія реалізує проект, який характеризується високим рівнем 

невизначеності і застосовується для створення нового товару або послуги; 

- новизна проекту, як правило, полягає в застосуванні інноваційних 

технологій, інноваційних бізнес-моделей або нових способів по задоволенню 

потреб споживачів; 

- створений товар або послуга повинна мати великий попит в даний час 

або в короткостроковій перспективі; 

- творці стартап компанії повинні володіти проактивним способом 

мислення, мати здібності до навчання в ході діяльності, для того, щоб збирати 

відгуки споживачів і, виходячи з них, вести процес з розробки продукції; 

- підприємство має високу продуктивність, і інвестиції багаторазово 

повертаються за відносно короткий час (зазвичай від 3 до 5 років). 
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Фахівці американського фінансового і економічного журналу «Forbes» 

називають такі риси стартапів як підприємств [20]: 

- компанія, яка була заснована або приступила до роботи не більше ніж 

рік тому; 

- підприємство, яке є інноваційним бізнесом, здатне зламати традиційні 

уявлення про розвиток у своїй сфері; 

- комерційне підприємство, яке має реальний бізнес-план; 

- компанії, що приносять дохід, що не перевищують  дохід стартапу; 

- компанії, які не переросли фазу стартапу і не стали проектами під 

управлінням приватних фондів. 

Фахівці проекту «Russian StartUp Rating» також виділяють власні риси 

стартапів: 

- вік не більше 6 років; 

- проект з комерційною товарністю; 

- захоплення товаром або послугою значної частини ринку в своєму 

сегменті; 

- штат співробітників, що складається не більше ніж з 120 чоловік; 

- самостійність підприємства при прийнятті рішень і т.д. [21] 

У матеріалах для аналізу, представлених ВАТ «Російська венчурна 

компанія», терміни «стартап», «мала інноваційна компанія» і «інноваційний 

стартап» прийнято вважати синонімами, причому інноваційному стартапу 

притаманні такі характеристики: 

- наявність команди для роботи над проектом або вже сформованого 

штату підприємства; 

- наявність бізнес-плану, який би був обгрунтованим і міг бути 

реалізований найближчим часом; 

- наявність всієї необхідної реєстраційної документації; 

- наявність необхідної інфраструктури для виробництва продукції або 

надання послуг; 

- випуск першої партії продукції або пілотне надання послуги [22, c. 144]. 
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Інформаційний ресурс «Время электроники» наводить наступні 

відмінності і критерії стартапів[23] : 

- Чисельність співробітників складає не більше 20 осіб. Стартап 

відноситься скоріше до міні-бізнесу, а не до малого бізнесу. 

- Продукт знаходиться в стадії розробки, або його бета-версія вийшла на 

ринок не більше ніж півроку тому. 

- Відсутність продажів взагалі або продажів, менших ніж 1 млн дол. 

-Проект, запущений менше 3 років тому. Хоча часовий критерій складно 

встановити - деякі стартапи ростуть так швидко, що стають повноцінними 

компаніями за кілька місяців. 

- Невелика кількість або повна відсутність клієнтів. 

- Венчурний капітал близько 5 млн дол.  

На думку digital-маркетолога Кендіс Ландау[25], існує три ключові 

чинники, які розмежовують стартап та малий бізнес: 1) швидкість розвитку - це 

можливо в тому випадку, якщо стартапер володіє продуктом, призначеним для 

глобального ринку; 2) умови фінансування – більшість стартапів покладаються 

на кошти, отримані від бізнес-ангелів та венчурних компаній, тоді як малий 

бізнес в основному покладається на банківські кредити і державні гранти; 3) 

особливості планування – зазвичай стартапам необхідно заздалегідь розробити 

стратегію виходу, без якої неможливо залучення венчурного капіталу. 

Стратегія виходу - це план розвитку бізнесу, що дозволяє інвесторам вилучити 

кошти в момент максимальної капіталізації компанії. У малому бізнесі такої 

проблеми не існує - принаймні на початковому етапі.  

Отже, дослідження характерних рис, притаманних стартапам,  дозволило 

нам узагальнити інформацію та створити порівняльну характеристику 

відмінностей між новоствореною компанією та стартап-компанією. 

Основні відмінності стартапу від малого бізнесу наведено у табл.1.2. 
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Таблиця1.2 

Порівняльна характеристика стартапу та малого бізнесу 

Критерій Малий бізнес Стартап 

1 2 3 

Інновації Не претендує на 
унікальність, наслідує готові 
рішення 

Створення нових або вдосконалення 
вже існуючих рішень 

Масштаби В межах рамок, 
встановлених самим 
бізнесменом 

Не обмежені масштаби росту, 
завоювання якомога більшої частки 
ринку 

Темпи росту Бажаний швидкий ріст, в 
пріоритеті отримання 
прибутку. В подальшому ріст 
компанії тільки по мірі 
необхідності 

Якомога швидший ріст в масштабах 
всього світу 

Прибутки Націлений на отримання 
виручки з першого дня. 

На отримання перших прибутків 
можуть піти місяці і роки. Основна 
мета - створити продукт, який 
сподобається споживачам і завоює 
ринок.. 

Фінансування  Фінансування за власний 
рахунок, банківських 
кредитів або коштів 
інвестора 

Фінансування за власний рахунок, в 
подальшому можливе залучення 
коштів від бізнес-ангелів, венчурних 
фондів та інвесторів 

Технології Ніяких особливих технологій 
не потребує. Використання 
готових технологічних 
рішень для досягнення 
основних бізнес цілей. 

Не може обійтися без постійного 
використання новітніх технологій 
для досягнення швидкого зростання і 
масштабування 

Життєвий 
цикл 

32% підприємств 
закриваються за перші 3 роки 
існування. 

90% стартапів закриваються в перші 
3 роки існування. 

Команда та 
управління 

Зазвичай наймає стільки 
співробітників, скільки 
необхідно для того, щоб 
підприємство працювало в 
рамках встановлених лімітів 
зростання 

Керівник з самого початку повинен 
розвивати лідерські та управлінські 
якості, так як стартап повинен рости 
якомога швидше. У міру розвитку 
підприємства зростає і штат 

співробітників, збільшується 
кількість інвесторів, директорів . 

Джерело : створено автором на основі [19- 25]. 
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Стартапи прийнято класифікувати за кількома ознаками. Розрізняють такі 

види стартапів (рис.1.5). 

 

 

Рис.1.5.Класифікація стартапів 

Джерело : створено автором на основі [27]. 

 

Отже, за наявною бізнес-ідеєю (за особливостями продукції) усі стартапи 

можна поділити на: успішні копії, агресивних прибульців та «темних конячок». 

Успішні копії – ідеальний варіант для підприємців, які не мають власних 

ідей, бажання або можливості займатися розробкою бізнес-плану, 

розкручуванням проекту і пошуком інвесторів. В даному випадку за ідею 

беруться вже існуючі успішні проекти. 

Деякі експерти впевнені в тому, що більшість вітчизняних IT-стартапів є 

клонами зарубіжних Sturtup-проектів, які вже встигли зарекомендувати себе 

закордоном. Наприклад, один з найбільш успішних стартапів на просторі країн 

СНД- соціальна мережа "Вконтакте" є клоном відомої західної соцмережі 

"Facebook". 

За особливостями 
продукції 

Успішні копії 

Агресивні прибульці 

"Темні конячки" 

За наукоємністю 

Засновані на  високих 
технологіях (IT) 

Традиційні стартапи 
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У світі існує близько 50 клонів Instagram і більше 40 – Uber [28]. Перша і 

найбільша на сьогодні компанія по створенню копій успішних Sturtup-проектів 

- бізнес-інкубатор Rocket Internet. Заснована в Німеччині в 2007 році, за 13 

років свого існування, Rocket Internet інвестувала в понад 75 стартап-клонів в 

більш ніж 50 країнах світу. На відміну від Кремнієвої долини, де основна ідея 

успішних стартапів - оригінальність, засновники Rocket Internet обрали 

стратегію копіювання успішних американських бізнес-моделей і їх адаптації на 

ринках, що розвиваються. Першою великою угодою стала продаж Alando 

своєму ж прототипу eBay за $ 50 млн за все через 100 днів після старту проекту. 

За нею пішла CityDeal - покупка коштувала Groupon $ 170 млн, Lilio - Amazon 

для мексиканців, Zalora - Zappos для малайзійців, JustTaxi - Uber для нігерійців і 

Lamoda - аналог інтернет-магазину Zalando для Росії [29]. 

Прикладом копіювання успішних Sturtup-проектів в Україні можна 

назвати кур'єрську службу доставки Raketa, яка працює у Дніпрі з березня 

2018р., а підкорювати столицю взялися тільки через рік після приходу Glovo. 

Слід відмітити, що кур'єрська служба доставки Glovo була заснована в Іспанії 

ще в 2015 році, і до 2018р вона змогла розширити свою експансію на 67 міст в 

20 країнах [32]. 

Перевірені світові моделі дають більші гарантії успішності, тому 

інвестори з усього світу вкладають кошти в копії успішних Sturtup-проектів, а 

не прагнуть в першу чергу підтримувати оригінальні ідеї. 

Агресивні прибульці - це група Sturtup-проектів, орієнтованих на 

захоплення будь-якого сегменту ринку і вигнання з нього конкуруючих 

компаній. Впровадження продукту на ринок може бути реалізовано за рахунок 

його виняткової цінової переваги. 

Прикладами стартап-компаній, яких можна віднести до категорії 

«агресивних прибульців» є компанії Apple, Google, Facebook та інші компанії зі 

світовим ім`ям. 

Зокрема, всесвітньо відома компанія Apple, якатеж колись була 

стартапом, а сьогодні вона сама щорічно купує стартапи на суму більш ніж 1 
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мільярд доларів [30]. Майже кожен день в новинах можна зустріти як Apple 

купує якийсь новий стартап. У 2011р. компанія Google купила український 

стартап Viewdle за 30 млн доларів [31]. Viewdle займався розробкою технологій 

розпізнавання осіб і об'єктів, які широко використовуються в пошукових 

сервісах. Одразу ж після придбання Viewdle, Google запустив пошук по 

зображенням.  

До групи «Темних конячок» відносяться стартапи, які засновані на 

новаторській ідеї. На момент їх розробки ще складно спрогнозувати реакцію 

широких мас населення на появу нового продукту. Тому стартапери і інвестори, 

які фінансують проект, йдуть на великий ризик. При успішній реалізації 

поставленої мети всіх учасників чекає великий прибуток. 

Прикладом стартапів «Темних конячок» може служити Airbnb. Двоє 

друзів вирішили заробити на короткотерміновій оренді квартири. Вони 

пропонували бажаючим переночувати на горищі свого будинку на надувних 

матрацах. Коли хлопці зрозуміли, що ідея затребувана, вони вирішили відкрити 

компанію і залучити інвесторів. З 15 потенційних інвесторів не погодився 

ніхто. Творці нової компанії продовжили роботу, поступово їм все ж таки 

вдалося знайти інвесторів і стати найбільшим сервісом по короткостроковому 

бронюванню житла. 

Також стартапи можна розрізняти за ступенем наукоємності: 

• Стартапи, засновані на високих технологіях. Бізнес, побудований на 

новітніх наукових відкриттях, може бути дуже прибутковим. Але щоб 

запустити його, потрібне серйозне фінансування, яке можуть забезпечити 

тільки велика кількість інвесторів. 

• Традиційні стартапи. Насправді, щоб відкрити успішний бізнес, не 

обов'язково створювати інноваційну ідею. Деякі стартапи формувалися на базі 

нехитрих, легко реалізованих ідей, і в результаті зробили своїх творців 

заможними людьми. 
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Наведена класифікація відображає лише основні типи стартапів. Саме 

вони на сьогоднішній день є найбільш затребуваними в інвесторів. Крім 

перерахованих типів існує безліч інших класифікацій.  

Для кращого розуміння суті стартап-проекту, варто розглянути основні 

етапи його розвитку. Життєвий цикл стартапу складається від 4 до 8 етапів, в 

залежності від підходів, запропонованих різними авторами (табл.1.3). 

 

Таблиця 1.3 

Стадії життєвого циклу стартап-проекту 

Автор  Стадії життєвого циклу 

1 2 

М. Кроун 
[33] 

1. Запуск. Створення та уточнення концепції ідеї. Необхідність в зборі 
команди, яка буде володіти необхідними навичками та компетенціями 
для розробки продукту. 
2. Стабілізація. Триває з першого продажу до тих пір, поки продукт 
не стане стабільним на ринку, щоб його можна було ввести в 
експлуатацію без будь-яких додаткових розробок. 
3. Зростання. Зростання продажів. 
4. Зрілість. Стартап стає зрілою компанією, твердо стоїть на ногах. 

А.Саламзаде 
та Х. 

Каваморіта 
Кесим [34] 

1. Стадія початкового завантаження. На даній стадії підприємець є 
ініціатором комплексу заходів, з метою перетворення своєї ідеї в 
прибутковий бізнес. 
2. Насіннєва стадія. Інтенсивна командна робота, розробка 
прототипів, виходом на ринок, оцінкою вартості підприємства, 
пошуком механізмів підтримки, таких як акселератори та бізнес-

інкубатори, і середніми інвестиціями для розвитку стартапу. 

3. Стадія створення. Молода компанія переходить на цей етап коли 
починає продавати свої продукти, входить на ринок і наймає перших 
співробітників . 

Е. Д. 
Коршунова 

и С. Д. 
Смірнов [35] 

1. Pre seed - передпосівна стадія. Наявність ідеї у стартапера і 
відсутність чіткого плану по її реалізації. Початок формування 
команди з мінімальною кількістю учасників.  
2. Seed - посівна стадія. Повне розуміння суті стартапа і його змісту. 
Формується команда стартапу, а також з'являється робочий прототип 
товару. Стартапер і його команда перебувають на етапі розробки 
бізнес-плану та активного пошуку інвестицій. 
3. Post-seed - пост-стартап стадія. Команда сформована, бізнес-план  
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 Продовження табл.1.3 

1 2 

 написаний. Продукт знайшов свого споживача. З'являється стійкий 
прибуток. На даній стадії відбувається формування організаційної 
структури. 

С. Бланк 
[36] 

1. Концепція; 2. Розробка продукту; 3. Альфа-версія; 4. Бета-версія;  
5. Запуск. 

Е.Ріс [37] 1. Поява ідеї; 2. Створення прототипу і його апробація; 3. Створення 
продукту; 4. Оцінка ринку; 5.Оцінка результатів продажів продукту 
на ринку; 6. Висновки за підсумками продажів. 

Джерело : складено автором на основі [33-37]. 

 

Обгрунтування стадій життєвого циклу стартапу, наведених у табл.1.3, 

цілком і повністю визначають роль розвитку продукту в становленні стартапу 

великої компанії. Але даний підхід орієнтований лише на розробку продукту 

від ідеї до масштабного виробництва і не враховує необхідність в фінансуванні. 

Аналіз праць різних вчених дозволив нам дійти висновку, що не існує 

універсального підходу щодо опису етапів розвитку стартапів. Тому 

пропонуємо розглянути узагальнену класифікацію, згідно з якою стартап-

проекти проходять у своєму розвитку 5 стадій, наведених на рис.1.6. 

 

 

Рис.1.6.Етапи розвитку Sturtup-проектів 

Джерело : створено автором на основі [33-37]. 

Виникнення ідеї (pre-seed) 

Становлення (Seed) 

Ранній розвиток (Alpha – версія) 

Розширення (закрита Beta-версія) 

Зрілість (Beta-версія) 
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Таким чином, в процесі свого розвитку, Sturtup-проект проходить 5 

стадій: виникнення ідеї, становлення, ранній розвиток, розширення та зрілість. 

Розглянемо їх детальніше. 

Першим етапом розвитку проекту є виникнення ідеї для нового бізнесу. 

Це може бути унікальна технологія, продукт або послуга, аналога якої на ринку 

не існує. Основною метою такої ідеї є поліпшення життя людей, покращення 

вже існуючої послуги, товару і т.д. 

На даному етапі відбувається формування команди однодумців, які вірять 

в свою ідею, створюють можливий план її розвитку, займаються пошуком 

інвесторів, відчувають свій продукт (його прототип). 

Також на етапі виникнення ідеї стартапери повинні подумати про 

фінансування свого проекту (на початковому етапі зазвичай використовуються 

власні кошти або кредит у банку). Залучити інвесторів на цьому етапі досить 

складно, так як остаточний результат ідеї ще не відомий, а значить, проект 

може зазнати невдачі. 

Другий етап розвитку Sturtup-проекту – становлення (посівний або Seed). 

Даний етап характеризується наявністю власної робочої моделі з чітким 

розподілом обов'язків кожного з членів команди. Складається тактика розвитку 

бізнесу-плану, його впровадження в споживчу сферу.  

На цьому етапі відбувається пошук інвесторів, розробляється рекламна 

компанія, відбувається оформлення проекту на юридичному рівні. 

Найважливішим пунктом даного етапу є пошук інвесторів. Він може 

тривати як кілька місяців, так і більше. 

 На цьому етапі, окрім вкладень в бізнес-план, вже необхідно виплачувати 

заробітну плату співробітникам і покривати поточні витрати. Саме на цьому 

етапі у стартаперів виникають перші труднощі з фінансуванням.  

Існує декілька шляхів вирішення проблеми нестачі коштів на етапі 

становлення Sturtup-проекту (рис. 1.7). 
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Рис.1.7. Джерела фінансування Sturtup-проектів 

Джерело : створено автором на основі [38]. 

 

Перший спосіб – фінансування за допомогою краудфандінга (дослівний 

переклад з англійської мови: «фінансування натовпом»),коли люди віддають 

частину власних коштів для надання допомоги в розвитку проекту та підтримки 

бізнесу. Переваги краудфандінга в тому, що він дозволяє отримати 

фінансування без участі банків, венчурних фондів і бірж. З появою 

краудфандінгових платформ цей процес став набагато простіше і 

демократичніше. Для автора проекту – це також можливість зібрати кошти на 

свій проект без кредитів і передачі авторських прав. Це ще й чудовий PR-хід, 

можливість розповісти про проект без додаткових витрат. 

Найпопулярнішими  світовими краудфандінговими платформами є 

Kickstarter ,  Indiegogo, Crowdfunder. Існують також інші спеціалізовані 

платформи, присвячені музичним і літературним проектам - PledgeMusic, 

Unbound і Distrify. Найпопулярніші краудфандінгові майданчики в Україні - це 

«Спільнокошт» (2012р.), «На старті» (2014 р.) і «Куб» (2016р).Перші два 

майданчики спеціалізуються на творчих (фінансування кіно) і соціальних 

(освітні програми для дітей) ініціативах. На третій платформі – «Куб» - частіше 

зустрічаються бізнес-проекти. Це масштабування виробництва, наймання 

додаткових працівників, відкриття нових торгових точок тощо. 

Джерела 
фінансування 

Sturtup 

Краудфанді
нг 

Бізнес-
ангели 

Бізнес-
інкубатори 

Венчурне 
фінансуван

ня 

Бізнес-
акселератор 
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Другим способом вирішення проблеми нестачі коштів є залучення бізнес-

ангелів.Бізнес-ангели - це завжди успішні в різних сферах господарської 

діяльності підприємці, які накопичили достатню кількість грошей для того, щоб 

інвестувати свої кошти, а також знання, час і досвід в стартапи на ранній стадії 

їх розвитку. При цьому бізнес-ангели готові приймати на себе пов'язаний з цим 

високий ризик і виступати для своїх підопічних не тільки в якості інвесторів, 

але і в якості наставників їх проектів. В обмін за свою допомогу в розвитку 

Sturtup-проекту на ранніх стадіях,  бізнес-ангели отримують частку в бізнесі 

або викупають досить великий (іноді блокуючий) пакет акцій, щоб мати 

вирішальний голос для прийняття фінансових та управлінських рішень. 

Цікавим є той факт, що саме таким шляхом були залучені перші інвестиції у 

такі всесвітньо відомі компанії як Google,Yahoo,Amazon, Intel. 

Бізнес-інкубатори - це структури, які допомагають проектам на ранніх 

стадіях розвинути свою ідею, визначити цільову аудиторію, побудувати 

команду, отримати перших клієнтів і зворотний зв'язок від них. Іншими 

словами, інкубатор допомагає початківцям стартаперам створити міцну основу, 

свого роду фундамент, на якому вони зможуть далі розвиватися і рости. 

Зараз існує величезна кількість різних стартап-інкубаторів, і всі вони 

працюють за різними бізнес-моделям - одні можуть, наприклад, "інвестувати" в 

стартап, в обмін на частку в майбутній компанії, інші ж - беруть оплату 

готівкою, і не беруть частку в проекті. Крім того, що інкубатори фокусуються 

на ранніх стадіях розвитку стартапу, у них ще дуже різні терміни 

"вирощування" проектів. Деякі, наприклад, розраховані на 3 місяці, а деякі 

більше, ніж на 2 роки. 

В Україні найвідомішими бізнес-інкубаторами є GrowthUP ($15.5 млн; 

отримує 5% від статутного капіталу стартапу), EastLabs (приблизно $1 млн;  

отримує 15% акцій від компаній, у які вкладає кошти), WannaBiz ($200 тис.,  

отримує долю від 10 до 25%.) тощо[39]. 

Ще один спосіб отримання додаткових інвестицій у власний проект – 

венчурне фінансування. До особливостей венчурного фінансування можна 
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віднести: відносно невелику частку в капіталі компанії, яка завжди менша 

контрольного пакету; інвестування на ранніх стадіях проекту; участь фонду в 

управлінні стартапом; продаж частки компанії після виходу продукції на ринок; 

диверсифікація ризиків. 

Багато венчурних фондів закладають у схему роботи можливість повного 

або часткового списання вкладених коштів. В якості компенсації високих 

фінансових ризиків вони пред’являють вимоги до прибутковості інвестованих 

проектів від 50% до 100% річних. Звичайний термін венчурної інвестиції 

становить 3-5 років, а в деяких випадках термін може сягати 7-8 років [40]. 

Зазвичай венчурні інвестиції — це інвестиції у високотехнологічні галузі 

й інші галузі з високим потенціалом розвитку, тому для креативних стартапів 

малоймовірно залучити кошти цим способом. 

Акселератор - це інтенсивна освітня програма для стартапів. Вона 

допомагає вдосконалити продукт і вивести бізнес на якісно новий рівень.  

Класичний акселератор працює зі стартапом протягом 3-4 місяців: надає 

навчання, підтримку менторів, допомагає обзавестися корисними контактами 

(зокрема, потенційними інвесторами) і в деяких випадках дає гроші на 

розвиток. В українському Sector X Acceleration Hub стартап не так обмежений у 

часі: він може працювати в хабі до 10 місяців [41]. 

Коли у команди є ідея, прототип і бажано перші клієнти або продажі, то 

їй прямий шлях в акселератор. Такі програми існують, щоб стартапи швидко 

перетворилися на повноцінний бізнес а не зазнали невдачі. Завдяки 

акселератора команди домагаються результатів за кілька місяців, а не років. 

Варто відмітити, що від вибору різних моделей фінансування стартапу 

залежить подальша доля проекту. Якій з моделей віддати перевагу – це складне 

рішення, яке приймається виходячи зі специфіки самої ідеї, інвесторів, ресурсів 

та можливостей. 

Наступним етапом розвитку стартап-проекту – є розробка Alpha – версії 

продукту. Даний етап характеризується наявністю працюючого проекту, який 
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приносить прибуток, має певний рівень популярності у користувачів, і займає 

свою нішу в споживчому середовищі або ринку. 

В цей час проект вдосконалюється, усуваються недоліки, неточності. 

Остаточний продукт доводиться до ідеального стану. Необхідність в 

додатковому фінансуванні все ще існує, так як витрати на реалізацію проекту 

зростають, а прибуток ще не може в повній мірі покрити витрати. 

Це «золотий час» для інвесторів, тепер не стартапери шукають інвесторів, 

а самі інвестори шукають вигідні проекти. 

Четвертим етапом розвитку є розширення(закрита Beta-версія). На 

даному етапі компанія вже може представити готовий, працюючий продукт, 

який вже здатний приносити стабільний прибуток. Вже створена успішна 

рекламна компанія, і організація готова розширюватися, нарощувати обсяги 

продажів, залучати більшу кількість покупців. На цьому етапі бажано на 

юридичному рівні оформити відносини з інвестором, і обмежити інвестування з 

венчурних фондів. 

Завершальним етапом розвитку – зрілість.  На цьому етапі стартап можна 

розглядати як успішний проект, який відрізняється високими показниками 

окупності, злагодженою роботою цілого штату кваліфікованого персоналу. У 

цей час компанія може випустити акції, для отримання додаткових доходів. 

Зрозуміло, що кожен Sturtup матиме свої особливості, тому в залежності 

від поставлениx цілей і правильності стратегії розвитку кількість етапів може 

відрізнятись. Незмінним завжди залишиться лише єдиний фактор – 

необхідність пошуку додаткових коштів на ранніх етапах розвитку. 

 

1.3Основні критерії та методи оцінки стартапів 

 

Питання оцінки вартості стартапів –  молодих компаній, що працюють на 

нових ринках або на конкретних ринкових нішах, що поки не мають прибутку, 

але обіцяють високий темп зростання виручки і високий коефіцієнт повернення 
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інвестицій, стають все більш актуальними для інвесторів, підприємців, 

кредитних організацій, страхових компаній та інших учасників ринку. 

Складність оцінки обумовлена тим, що на початковому етапі розвитку 

компанія не має прибутку та виручки, що значно ускладнює процес 

справедливої оцінки вартості стартапу. 

Виокремлення і розуміння чинників, які визначають інвестиційну 

привабливість стартапу, є важливим етапом оцінки як для інвестора, так і для 

стартапера. Варто також розуміти, що погляд стартапера та інвестора на проект 

може значно відрізнятись. При оцінці стартапу в значній мірі присутній 

суб`єктивізм як зі сторони новатора, так і зі сторони потенційного інвестора. 

Загалом чинники успішності проекту, які враховуються при оцінюванні 

інвестиційної привабливості стартапу можна поділити на зовнішні та 

внутрішні. 

Зовнішні чинники – це чинники, які впливають на результати реалізації 

стартапа, сприяють або не сприяють його розвитку. 

До зовнішніх чинників успішності стартап-проекту належать [48]: 

1)інвестицій на привабливість території. До цієї групи чинників відносять 

політичну та економічну ситуацію в країні та в регіоні, досконалість 

законодавчої і судової влади, рівень корупції в регіоні, розвиненість 

інфраструктури, людський потенціал території); 

2) інвестиційна привабливість галузі. Цю групу чинників визначають ряд 

факторів: рівень конкуренції в галузі, її поточний розвиток та фінансовий стан, 

динаміка і структура інвестицій в галузь, темп зростання цін на фактори 

виробництва, наявність інновацій і ступінь НДДКР, темп зростання обсягів 

виробництва, макроекономічне середовище, екологічна безпека, стан 

інфраструктури, рівень виробничого процесу, кадрова складова. 

Внутрішні чинники стосуються безпосередньо самого стартап-проекту та 

впливають на оцінювання  його інвестиційної привабливості. Усі внутрішні 

чинники успішності стартап-проекту щодо інвестування умовно поділяють на 4 

категорії (рис.1.8). 
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Рис.1.8. Внутрішні чинники успішності стартап-проекту 

Джерело : створено автором на основі [48]. 

 

Саме на основі внутрішніх чинників, наведених на рис.1.8, відбувається 

оцінювання інвестиційної привабливості стартапів за допомогою різних 

методів. На результати оцінювання стартапери можуть впливати шляхом 

коригування наявних переваг або недоліків стартапу. Такі чинники є основним 

переліком критеріїв успішності реалізації проекту. 

Усі методи оцінки стартапів можна умовно поділити на 2 групи: 

скорингові методи та методи, засновані на фінансових показниках діяльності. 

(рис.1.9) 
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Рис.1.9.  Групи методів оцінки Sturtup 

Джерело: власна розробка автора 

 

До емпіричних методів належать: метод Беркус (Berkus Method), метод 

підсумовування факторів ризику (Risk Factor SummationMethod), метод 

бенчмаркінгу або метод Білла Пейна (Scorecard Valuation Method), а також їх 

модифікації. Методи застосовуються для оцінки стартапів, які ще не отримують 

прибутку, тобто стартапів на ранніх стадіях Pre-Seed або Seed . 

Ці методи використовуються за умови наявності інформації про середню 

величину доінвестиційної оцінки стартапів в визначеному сегменті ринку. 

Основним недоліком емпіричних методів є суб'єктивність, а складність їх 

застосування полягає в малій доступності даних про стартапи та наявних 

високих ризиках, пов’язаних з невизначеністю. 

Для компаній, що мають прибуток, скорингові методи зазвичай не 

застосовуються. Для таких стартапів більш ефективними методами є ті, які 

засновані на фінансових показниках діяльності. До таких методів зазвичай 

відносять: метод ринкових мультиплікаторів(Multiples), метод галузевих 

Групи методів оцінки Sturtup 
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скорингові методи 
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Дохідні 
методи 

Витратні 
методи 

Порівняльні 
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метрик (Industry Valuation Benchmarks), метод дисконтування грошових потоків 

, метод сценаріїв (Перший Чиказький метод), метод венчурного капіталу  тощо. 

Питання грошової оцінки стартапа хвилює обидві сторони процесу 

венчурного фінансування. Автору проекту, так само, як і інвестору, важливо 

оцінити поточну вартість проекту і його очікувану ринкову ціну і капіталізацію 

проекту. 

На жаль, жоден з цих підходів не дає об'єктивну оцінку ефективності 

інвестицій в стартапи. Принципова відмінність стабільного бізнесу від 

стартапу, в тому, що в той час, як стабільний бізнес прагне до кінцевої 

прибутковості, стартап-компанія прагне створити продукт, який сподобається 

споживачам і завоює ринок. При оцінці стартапу принциповим моментом є не 

оцінка поточного фінансового стану проекту, а оцінка його майбутнього стану, 

на наступному етапі, з урахуванням ризиків розвитку проекту. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Проведене теоретичне дослідження побудови стартапів дає можливість 

зробити наступні висновки та узагальнити отримані результати: 

1. З`ясовано, що розвиток стартапів у світі набирає дедалі більшої 

популярності. В першу чергу це пов`язано з тим, що стартап рух стає важливим 

чинником інноваційного розвитку країни та її технологічного оновлення. 

Завдяки стартапам розробляються нові технології, впроваджуються інновації, 

цим самим підвищується прогрес суспільства. Для України фінансування 

стартап-проектів– це не лише можливість швидкого реагування на актуальні 

потреби ринку та підняття рівня життя громадян, це також і створення нових 

робочих місць, зменшення безробіття і зростання ВВП,залучення додаткових 

податкових надходжень країну.Саме ці чинники обумовлюють актуальність 

розвитку і підтримки Sturtup –індустрії в Україні. 
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2. Досліджено, що поняття стартап-проекту має певні розбіжності у 

трактуванні, однак більшість науковців погоджуються з думкою, що «стартап» 

- це невелика,новостворена компанія, яка потребує розвитку і просування за 

наявності обмежених ресурсів, характерною особливістю якої є принципово 

нова бізнес-ідея, покликана задовольнити потреби споживачів шляхом 

використання інновацій або інноваційних технологій. 

3.Встановлено, що існують певні відмінності між стартапом та малим 

бізнесом. Зокрема, для стартап-проектів, на відміну від малого бізнесу 

характерним є швидкий розвиток в масштабах всього світу, створення нових 

або вдосконалення вже існуючих рішень, постійне використання новітніх 

технологій для досягнення швидкого масштабування, а також на початкових 

етапах фінансування за власний рахунок, в подальшому можливе залучення 

коштів від бізнес-ангелів, венчурних фондів та інвесторів. 

4. Досліджено, що аналогічно будь-якій компанії, продукту чи послузі, 

стартап-проекти мають свій життєвий цикл, який, в залежності від підходів 

різних авторів, складається від 4 до 8 етапів. Аналіз праць різних вчених 

дозволив нам дійти висновку, що не існує універсального підходу щодо опису 

етапів розвитку стартапів. Тому було запропоновано розподіл життєвого циклу 

стартапів на 5 стадій: виникнення ідеї (pre-seed), становлення (Seed),  ранній 

розвиток, розширення, та зрілість. 

5. Встановлено, що існує декілька джерел фінансування стартап-проектів: 

краудфандінг, бізнес-ангели, бізнес-інкубатори, бізнес-акселератори та 

венчурне фінансування.  З`ясовано, що від вибору різних моделей фінансування 

стартапу залежить подальша доля проекту. Вибір моделі фінансування 

здійснюється виходячи зі специфіки самої ідеї, інвесторів, ресурсів та 

можливостей подальшого розвитку стартапу. 

6. Досліджено,  що на успішність проекту та на оцінку його вартості на 

ринку впливають як внутрішні так і зовнішні чинники. До зовнішніх чинників 

відносять інвестиційну привабливість території та інвестиційну привабливість 

галузі. Внутрішні чинники обумовлюються характеристиками самого стартапу 
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та визначають формальні (ідея, потреба в інвестиціях, затребуваність), кількісні 

(попередні інвестиції; прогнозні значення операційної та фінансової 

діяльності), якісні (продукт; команда; ризики та можливість їх мінімізації; 

інноваційність; цільова аудиторія; зростання бізнесу; масштабованість ) та 

організаційні (розмір інвестицій; варіанти виходу; можливість контролю ) 

категорії стартапу. Саме на основі внутрішніх чинників відбувається 

оцінювання інвестиційної привабливості стартапів за допомогою різних 

методів. 

7.  Досліджено, що всі методі оцінки стартапів можна умовно поділити на 

2 групи: скорингові методи та методи, засновані на фінансових показниках 

діяльності. Скорингові методи оцінки зазвичай застосовуються для для оцінки 

стартапів, які ще не отримують прибутку, тобто стартапів на ранніх стадіях Pre-

Seed, Seed або на етапі раннього розвитку. Основним недоліком емпіричних 

методів є суб'єктивність, а складність їх застосування полягає в малій 

доступності даних про стартапи та наявних високих ризиках, пов’язаних з 

невизначеністю. Для стартапів на пізніх етапах розвитку більш ефективними 

методами є ті, які засновані на фінансових показниках діяльності. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ОЦІНКИ STURTUP-ПРОЕКТУ 

 

 

2.1 Сучасні методи та моделі оцінки Sturtup-проекту 

 

Як інвестору, так і автору проекту, на прийняття рішення про 

фінансування, важливо оцінити поточну вартість проекту, очікувану ринкову 

ціну, успішність, капіталізацію проекту і можливість проекту принести 

прибуток, задовольнити потреби ринку і сприяти капіталізації залучених 

інвестиції. Тому, до розробки нових і вдосконалення існуючих методів оцінки 

стартапа, що дозволяють точно визначити як проміжну, так і кінцеву 

інвестиційну привабливість стартапу, приділено підвищену увагу в сучасній 

економічній науці і практиці. 

Розглянемо основні сучасні методи оцінки стартап-проектів. Одним із 

методів, який дозволяє оцінити стартап є метод Беркуса, згідно з яким проект 

оцінюють за 5 критеріями : наявність продуманої ідеї; прототип (технологія); 

команда; стратегія виходу на ринок; запуск продукту на ринок, початок продаж. 

Кожен з критеріїв оцінюється у діапазоні від 0 – $500тис.Таким чином, 

максимальна вартість проекту на етапі «ідеї» може складати $2 млн [48]. 

Дещо модифікованою моделлю Беркуса є модель сумування факторів 

ризику[49]. На першому етапі оцінки визначають початкову вартість стартапу 

(визначається як середньозважене значення для аналогічних стартапів у сфері 

діяльності). Потім початкова вартість стартапу коригується відповідно до 12 

факторів ризику :управлінські ризики;  ризики на різних стадіях розвитку 

бізнесу; політичні ризики, пов'язані з законодавством; виробничі ризики;  

ризики, пов'язані з продажами і маркетингом; ризики, пов'язані з 

фінансуванням / залученням капіталу; 
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конкурентні ризики; технологічні ризики; судові ризики; міжнародні ризики; 

репутаційні ризики; ризики, пов'язані з потенційно прибутковим виходом з 

стартапу. З урахуванням оцінки ступеня ризику, початкова вартість стартапу 

може відповідно збільшуватись або зменшуватись ( табл.2.1). 

 

Таблиця 2.1 

Оцінка стартапу за моделлю сумування факторів ризику 

Ступінь ризику Оцінка 

1 2 

Дуже низький +$500 тис. 

Низький +$250 тис 

Середній 0 

Високий -$250 тис 

Дуже високий -$500 тис 

Джерело: складено автором на основі [49]. 

 

Найскладнішим у даному методі є пошук актуальних даних для 

порівняння стартапів між собою. 

Ще одним методом здійснення доінвестиційної оцінки стартапів, які не 

досягли рівня дохідності є скоринговий метод (метод Б.Пейна)[50]. Як і в 

попередніх методах, за основу береться початкова вартість стартап-проекту, яка 

коригується відповідно до певного набору критеріїв, які порівнюються із 

схожими компаніями в галузі.  Відмінність від інших методів полягає в тому, 

що кожен критерій має свою вагу, в залежності від  впливу на загальний успіх 

проекту. 

Автор пропонує коригувати середню доінвестиційну оцінку стартапів в 

галузі, додаючи або віднімаючи відповідно 0-30% за якість команди 

засновників, 0-25 % за розмір або потенціал компанії, 0-15 % за продукт / 

технологію, 0-10 % за конкурентне середовище, 0-10 % за показники 
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маркетингу (канали продажів, контракти), 0-5%  за потребу в додаткових 

інвестиціях, 0-5 % -  інші фактори. 

Найвагомішим фактором оцінки автор зазначає якість команди 

стартаперів, вага даного фактору складає 30% успіху, оскільки вважається, що 

підготовлена команда, що володіє необхідними компетенціями, має всі шанси 

на успіх, навіть в разі наявності середнього за якістю продукту, в той час як 

слабка команда з чудовим продуктом, швидше за все, виявиться менш 

успішною або зазнає краху.  

Другим за важливістю фактором є можливість зростання організації (вага 

до 25%). Мається на увазі параметр, пов'язаний з розміром потенційного ринку, 

від обсягу якого цілком закономірно залежить перспективна можливість 

зростання компанії до моменту виходу інвестора, а значить, і  його дохід.  

Наявність готового продукту або інтелектуальної власності може мати 

вагу до 15%. Оцінка особливостей конкурентного середовища дістала 

відображення в моделі і відображає 10% успішності проекту в залежності від 

наявності переваги продукту перед конкурентами, бар'єрів для входження на 

ринок, кількості і якості суб'єктів, що діють в цільовому сегменті.  

У разі запуску або завершення процесу тестування каналів продажів, 

визначення стратегічних партнерів, наявності перших продажів в моделі 

передбачена вага до 10% для даного фактору. 

Вага потреби в додаткових інвестиціях становить 5%. Також є 

можливість розширення методу іншими факторами, які не були враховані в  

розглянутій моделі. Даний елемент може мати вагу до 5%. 

Якщо ж стартап почав успішно  розвиватись і приносити перші прибутки, 

є сенс розраховувати його оцінку на основі фінансових показників його 

діяльності та порівнювати з іншими компаніями на ринку. Одним з таких 

методів є метод мультиплікаторів, який  ще носить назву методу ринкових 

зіставлень і служить свого роду аналогією порівняльного підходу до оцінки 

бізнесу. 
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Мультиплікатор –це співвідношення вартості компанії до її виручки. 

Також залежить від маржинальності. Щоб порахувати мультиплікатор, 

аналітики знаходять інвестиційні угоди зі схожими компаніями, обчислюють їх 

мультиплікатор (це можна порахувати, знаючи виручку і оцінку компанії) і 

знаходять середнє по ринку значення. Навіть якщо проводиться унікальний 

продукт, у нього є ринок, модель монетизації і маржинальність. Чим вище 

маржинальність, тим вище мультиплікатор. 

Методологія розрахунку оцінки стартапу методом мультиплікаторів 

зводиться до наступних кроків, наведених на рис.2.1. 

 

 
Рис.2.1. Послідовність оцінки стартапу методом мультиплікаторів 

Джерело: складено автором на основі [51] 

 

Існує декілька способів визначити мультиплікатор, найпопулярнішими є 

відношення: 

-вартість підприємства / прибуток (Price / EarningsабоP / Eratio); 

1 

• . Відбір групи компаній, за якими здійснюється 
порівняльна оцінка 

2 
• . Визначення базового операційного параметра 

3 

• .Розрахунок відношення вартості до базового 
параметру для кожної компанії 

4 

• . Отримання оціночного мультиплікатора на основі 
усереднення отриманих на попередньому етапі 

значень 

5 

• . Перемноження отриманих мультиплікаторів на 
відповідні прогнозні параметри оцінюваного 

проекту 
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-вартість підприємства / балансова вартість активів (P / B або Market-to-

bookratio); 

-вартість підприємства / грошовий потік (Price / CashFlow); 

-вартість підприємства / Виручка (Price / Sales) іт. Д. 

- ціна акції / прибуток на акцію (P / E) 

-вартість підприємства, яка припадає на одного працівника  (EV / 

Employees). 

Метод мультиплікаторів може використовуватись виключно на більш 

пізніх стадіях, коли стартап має фінансові показники, на  основі яких буде 

здійснюватись оцінка. 

Останнім часом широкого поширення набувають інші альтернативні 

підходи, серед яких особливий інтерес представляє метод венчурного капіталу, 

який активно використовується венчурними інвесторами. Суть цього методу 

досить проста і полягає в тому, що спочатку обчислюється післяінвестиційна 

вартість (після здійснення інвестицій), а потім з цієї вартості відраховуються 

передбачувані інвестиції. Таким чином, визначається доінвестиційна вартість ( 

вартість бізнесу до вливання венчурних інвестицій).  

Оцінка стартапів методом венчурного капіталу здійснюється в декілька 

етапів. 

Спочатку оцінюється майбутня вартість (forwardvalue) планованої 

інвестиції за формулою (2.1): 

 

FV = PV (1 + r) N ,                                              (2.1)  

 де r - цільова норма прибутковості; N - часовий горизонт інвестиції (час 

до виходу з інвестиції та реалізації прибутку), PV - інвестиції. 

 

Далі розраховується кінцева вартість (terminalvalue) компанії при виході з 

інвестиції (використовуючи метод порівняння з компаніями-аналогами). 

Визнається необхідна частка в акціонерному капіталі компанії (тобто частки 

власності). Формула (2.2): 
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S= FV / TV,                                                    (2.2) 

 де S- частка власності; FV- майбутня вартість; TV- кінцева вартість  

 

Обчислюється післяінвестиційна вартість компанії (2.3) : 

 

IV(post)= PV / S ,                                                     (2.3) 

де IV(post)- післяінвестиційна вартість ; PV- інвестиції; S-  відсоток 

отриманої частки в капіталі 

 

Далі розраховується  доінвестиційна вартість (2.4) : 

 

IV(pre) = IV(post) - PV,                                          (2.4) 

де  IV(pre) - доінвестиційна вартість ; IV(post) - післяінвестиційна 

вартість; PV - інвестиції . 

 

Таким чином, отримана доінвестиційна вартість відображає справедливу 

оцінку інвестиційної вартості стартапу.  Оцінка вартості стартапу методом 

венчурних інвестицій дозволяє обійти питання негативних грошових потоків на 

початковому етапі розвитку компанії. Іншою відмінною рисою методу 

венчурного капіталу є визначення вартості з урахуванням прогнозованого 

розмивання частки в капіталі при наступних раундах фінансування. 

Оцінка стартапа може бути зроблена і за допомогою прогнозування 

конкретного грошового потоку використовуючи метод дисконтованих 

грошових потоків (DCF) [51]. Ідея цього підходу полягає в погляді на стартап, 

як на володіння будь-яким іншим інвестиційним активом, наприклад, 

нерухомістю.За допомогою даного методу розраховується фундаментальна 

вартість компанії, тобто яка не залежить від ринкової ситуації. Вона являє 

собою дисконтовану суму грошових потоків за весь період реалізації проекту. 

Оцінка стартапу здійснюється за формулою(2.5): 
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         ∑                                                                    (2.5) 

де NPV - чиста приведена вартість проекту (NPV - Net Present Value); 

CF0 - початкова інвестиція; 

CFk- потік платежів на к-вому кроці, або в к-вому періоді;  

r - ставка дисконтування, що відображає швидкість зміни вартості; 

грошей в часі; 

n - визначається, як середнє простого терміну окупності розглядуваних 

інвестиційних проектів. 

 

При використанні методу DCF найбільшу проблему становить вибір 

ставки дисконтування. Дисконтна ставка являє собою розрахункову величину, в 

основі якої лежить безліч змінних, включаючи різноманітні ризики, а також 

поточну і прогнозовану інформацію про ситуацію на ринку. Прийнято вважати, 

що норма дисконту відображає вимоги інвестора до бажаної прибутковості 

інвестицій або прибутковість альтернативних вкладень. 

При здійсненні оцінки стартапів, норма дисконтування напряму залежить 

від його життєвого циклу та етапу, на якому знаходиться проект. Дані щодо 

ставки дисконтування для стартапів в залежності від стадій розвитку наведено у 

табл.2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Розмір ставки дисконтування для стартапів в залежності від стадій 

життєвого циклу проекту 

Етап розвит- 
ку 

Характе-
ристика 

Посівна 
Рання стадія 

розробки 
продукту 

Пізня 
стадія 

розробки 
продукту 

Рання 
стадія 

Розширен
ня 

Пізня 
стадія 

1 2 3 4 5 6 7 

Середній 
розмір угод 

< $250 тис 
$ 250 тис – 
$ 500 тис 

$ 500 тис -  
$1 млн 

$1 млн – 
$5 млн 

$15 – 
$40 млн 

$50 – 
$250 млн 
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   Продовження табл.2.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Ризик Найвищий Високий Високий Високий Середній 
Помірни

й 

Діапазон 
ставок 

дисконтування 
>70% 60-70% 50-60% 

40-50% 
 30-40% 20-30% 

Джерело: складено автором на основі [52]. 

 

Результатом оцінки стартапу за формулою (2.5) буде грошова вартість 

проекту. Уданій формулі початкова інвестиція виражається, як власні кошти. У 

нашому випадку, ми повинні враховувати і вкладені кошти в інвестицію (також 

сюди можемо включити і відсотки які нараховуються на вкладені кошти). 

Перший чиказький метод[53] є модифікацією методу DCF і представляє 

собою зважену по оцінку вартості компанії, отриману з використанням методу 

дисконтування грошових потоків для різних сценаріїв розвитку подій: 

імовірність настання найгіршого сценарію (малий бізнес), нормального 

сценарію (середній бізнес), найкращого сценарію (великий бізнес). Оцінка 

стартапу, відповідно до Першого чиказького методу є середньозваженою 

величиною для кожного випадку. Оцінки вартості компанії для кожного із 

сценаріїв можуть бути зроблені як дисконтуванням грошових потоків, так і 

мультиплікаторами. Метод призначений лише для стартапів на зрілих стадіях 

розвитку. 

Варто відмітити, що як і в методі DCF, так і в першому чиказькому методі   

використовується коефіцієнт дисконтування, який сильно впливає на 

підсумкову вартість стартапа. Основною проблемою даних методів є саме 

використання дисконтної ставки, оскільки у науковій літературі немає ніяких 

чітких методичних рекомендацій, яку ставку для стартапу необхідно брати : 

20% або 70%. 

Застосування будь-якого методу для оцінки вартості стартапу має свої 

переваги та недоліки, які наведено у табл.2.2. 
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Таблиця 2.2 

Переваги та недоліки застосування різних методів для оцінки Sturtup 

Метод Переваги Недоліки 

1 2 3 

Метод 
Беркуса 

1. Може застосовуватися на ранніх 
етапах розвитку стартапу;  
2. Враховує якісні характеристики 
проекту 
3. Дає приблизну оцінку 
доінвестиційної вартості проекту 

1.Не дає прогнозів щодо успішності проекту 
а також щодо тривалості його життєвого 
циклу;  
2. Суб`єктивність оцінки, неточність 
емпіричних коефіцієнтів. 

Метод 
підсумов
ування 
факторів 
ризику 

1. Врахування різних видів ризику, 
пов`язаних з подальшим розвитком 
стартапу;  
2. Оцінка відносно потенційних 
конкурентів на ринку 

1.Суб`єктивність оцінки, неточність 
емпіричних коефіцієнтів;  
2. Складно знайти стартапи-аналоги для 
порівняння. 
 

Скоринго
вий 
метод 
(Б.Пейна) 

1. Коригування оцінки стартапу 
відповідно до ваги коефіціентів 
моделі. 
2. Можливість додати свої критерії 

1. Оцінка може бути завищена / занижена, 
якщо зіставні компанії переоцінені / 
недооцінені. 
 

Метод 
мультипл
ікаторів 

1.Потрібна менша кількість даних в 
порівнянні з більш складними 
методами оцінки; 
2. Порівняльна оцінка відображає 
поточний стан ринку 
3. Порівняльна оцінка проста для 
розуміння 

1.Даним методом легко маніпулювати. 
2. Оцінка може бути завищена / занижена, 
якщо зіставні компанії переоцінені / 
недооцінені. 
3. Складність у знаходженні компаній-
аналогів для порівняння 
 

Метод 
дисконту
вання 
грошових 
потоків 
(DCF) 

1. Врахування зміни цінності 
грошей у часі; 
2. Можливість оцінки ефективності 
комбінованих інвестицій. 

1. Зміщення оцінок прогнозних грошових 
потоків в зв'язку із завищеними в бізнес-
плані показниками прогнозного доходу, і 
заниженими показниками витрат; 
2. Критерій NPV не враховує управлінських 
можливостей; 
3. Проблема вибору ставки дисконтування 

Метод 
венчурно
го 
капіталу 

1. Можливість обійти розгляд 
негативних грошових потоків на 
початковому етапі розвитку 
компанії. 
2. можливість оцінки компанії з 
урахуванням прогнозованого 
розмивання частки інвестора в 
капіталі 

1. Залежність показників дохідності від 
високих ризиків, пов`язаних із 
невизначеністю, може значно впливати на 
оцінку стартапу. 
2. Суб`єктивність у визначенні ставки 
дисконтування 

Перший 
чиказьки
й метод 

1.Розглядаються різні можливі 
обсяги доходів і ймовірності їх 
отримання 
2. Визначення впливу зміни доходу 
від різних сценаріїв розвитку 

1. значна трудомісткість і суб'єктивність 
розрахунку ймовірностей реалізації того чи 
іншого сценарію; 
2. метод вимагає великого обсягу даних, 
значного обсягу експертних знань щодо 
технології продукту і ринку, на якому 
реалізується даний продукт. 

Джерело: власна розробка автора 
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Детально розглянувши широкий спектр методів оцінки стартап-проектів, 

можна прийти до висновку, що будь-який метод оцінки має як переваги так і 

недоліки у процесі їх застосування. Тому, для отримання найбільш 

справедливої оцінки, на нашу думку, слід застосовувати декілька методів 

паралельно, порівнюючи результати між собою, а потім знаходити оптимум. 

Такі дії допоможуть уникнути суб`єктивізму,  який присутній майже у всіх 

методах, а також прийти до узагальненої оцінки, яка більше відповідає 

реальності. 

Окрім того, вибір методів оцінки в значній мірі залежить від етапу 

життєвого циклу, на якому знаходиться стартап. В першу чергу, це пов`язано із 

наявною у стартапу базою для здійснення необхідних розрахунків, заснованих 

на фінансових показниках. 

У табл.2.3 наведено матрицю вибору методів в залежності від стадії 

розвитку стартап-проекту. 

 

Таблиця 2.3 

Матриця вибору методу оцінки стартапу 

Метод оцінки Стадія розвитку стартапу 

Pre-seed Seed Рання Розширен

ня 

Пізня 

1 2 3 4 5 6 

Метод Беркуса основни

й 

другорядн

ий 

- - - 

Метод 
підсумовування 
факторів ризику 

- основний основний другоряд

ний 

другоряд

ний 

Скоринговий 
метод (Б.Пейна) 

- основний основний другоряд

ний 

другоряд

ний 

Метод 
мультиплікаторі

в 

- - основний другоряд

ний 

другоряд

ний 
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   Продовження табл.2.3 

1 2 3 4 5 6 

Метод DCF - - другорядний основний основний 

Метод 
венчурного 

капіталу 

- - - основний основний 

Перший 
чиказький метод 

- - - основний основний 

Джерело: власна розробка автора 

 

Дана матриця відображає загальний підхід до вибору бажаних методів 

оцінки в залежності від стадії розвитку компанії. Вибір основного методу 

оцінки залежить від індивідуальних особливостей та вподобань венчурних 

компаній. 

Для стартапів, які знаходяться на стадії розширення та на пізній стадії 

метод мультиплікаторів є основним і пріоритетним у порівнянні з методом 

дисконтування грошових потоків в разі наявності абсолютних компаній-

аналогів портфельної компанії. У разі відсутності абсолютних компаній-

аналогів, метод мультиплікаторів і метод дисконтування грошових потоків 

застосовуються в якості основних і рівнозначних. При цьому на основі методу 

мультиплікаторів формується діапазон справедливих значень вартості, а 

результат методу дисконтування грошових потоків від бізнесу уточнює точкове 

значення всередині діапазону. 

Таким чином, при здійсненні оцінки вартості стартапу важливо також 

враховувати його життєвий цикл та чітко розуміти на якій стадії розвитку 

знаходиться проект. На нашу думку, така інформація сприяє уникненню 

помилок в оцінці і сприяє визначенню більш справедливої вартості компанії.  

Варто відмітити, що жоден з наведених вище методів не дає можливості 

100% об'єктивно оцінити можливості стартапу. Навіть досвідчений інвестор 

може недооцінити або переоцінити ідею, покладену в основу проекту. 
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Дані висновки говорять про недосконалість методів оцінки стартапів. 

Зокрема, якщо в основу методу покладено порівняння з проектом-аналогом, то 

дані не можуть бути абсолютно точними через непередбаченість факторів і 

ризиків, з якими може зіткнутися новий проект. 

 Окрім того, жоден метод не може спрогнозувати успішність стартап-

компанії, а також виявити його життєздатність в майбутньому. Це пов'язано з 

тим, що на момент ідеї стартап не має ніякої історії фінансової діяльності, на 

основі якої можна будувати фінансові прогнози щодо подальшого розвитку 

компанії.  Виходячи з цього, неможливо також абсолютно точно оцінити 

ринкову вартість стартапу. 

2.2 Проблеми оцінки стартапів в Україні 
 

Оцінка вартості компанії - досить трудомісткий процес, який представляє 

собою використання оцінки вартості бізнесу не тільки в якості обов'язкової 

складової юридичного супроводу, а й з метою прийняття управлінських рішень. 

Нажаль, визначити економічну цінність бізнесу, його справедливу ринкову 

вартість досить складно, особливо на ринку України. 

Оцінка вартості зазвичай проводиться професійними оцінювачами. Дана 

категорія людей має спеціальні знання і навички. Вони, як правило, є 

співробітниками спеціалізованих фірм (оціночних, аудиторських, страхових 

контор, банків і т.д.). Для здійснення своєї діяльності оцінювачі повинні мати 

знання в області права, бухгалтерського обліку. Крім того фахівці-оцінювачі 

повинні розбиратися в фінансовому аналізі, в питаннях макро- і 

мікроекономіки.  

 На оцінку бізнесу впливає цілий ряд обставин:  

2) Розміри доходів, які приносить даний бізнес (підприємство); 

 3) Ризики, з якими пов'язане отримання даного доходу;  

4) Усереднені показники прибутковості подібних об'єктів на ринку; 

5)  Структура і стан активів оцінюваного об'єкта;  
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6) Загальна економічна та політична ситуація.  

Окрім того, оцінка бізнесу залежить від галузі, сектору, обраного методу 

оцінки тощо. Складність полягає в тому, що більшість методів оцінки 

ґрунтуються на таких показниках, яких немає у вільному доступі. 

Також варто враховувати, що оцінка компанії повинна відповідати 

наступним вимогам: 

1) простота; 

2)періодичність; 

3)наочність; 

4)обгрунтованість; 

5) інформативність. 

Варто також зауважити, що традиційні способи оцінки компаній, 

пропоновані західними економістами, в незмінному вигляді не знаходять свого 

застосування в нашій країні, де не існує розвиненого фондового ринку, а отже, і 

ринкової оцінки самих підприємств. Більшість українських публічних компаній 

взагалі не представлені на відкритому ринку, а інші представлені досить 

несуттєвою часткою статутного капіталу. Однак до обставин, що утрудняють 

оцінку бізнесу і вимагають адаптації класичних прийомів і методів можна 

віднести і нестабільність макросередовища, в якому працюють наші 

підприємства, відсутність індикаторів прибутковості і недостатня капіталізація 

українських компаній. 

У той же час, у вітчизняному законодавстві в сфері оцінки не передбачені 

адаптовані способи оцінки бізнесу. Все, що на сьогоднішній день пропонують 

законодавці, це три стандартних підходи до оцінки: дисконтування грошових 

потоків, порівняння з аналогами і визначення вартості чистих активів.  

Зокрема, метод дисконтованих грошових потоків широко застосовується 

для оцінки компаній, коли виникає необхідність прогнозувати зміну майбутніх 

доходів. Ці майбутні грошові потоки дисконтуються за розрахованою 

оцінювачем ставкою, яка враховує мінімально можливу віддачу від вкладень, і 

приводяться до їх нинішньої вартості з урахуванням існуючих інвестиційних 
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ризиків, інфляції і економічних показників компанії. Недолік даного методу - 

можлива неточність прогнозу, яка, навіть із врахуванням всіх наявних ризиків 

та економічної нестабільності, може в рази відрізнятися від заявлених 

оцінювачем прогнозованих показників.  

Застосування методу порівнянь також потребує внесення коректив. 

Незважаючи на те, що для порівняння з аналогами відбираються підприємства 

максимально схожі на об'єкт оцінки по ряду основних показників (галузь, 

виробнича потужність, структура капіталу і т.д.) цілком очевидно, що знайти 

100% відповідність не вдасться. 

Проблема стандартних оціночних підходів в українських реаліях полягає 

в тому, що неможливо одним отриманим значенням оцінити такі різні 

показники діяльності підприємства, як ефективність управління, цінність 

даного підприємства на ринку або його майбутню інвестиційну привабливість. 

Вартість бізнесу була і залишається показником, що має кілька значень в 

залежності від цілей і зацікавлених сторін. Існує лише якийсь орієнтир вартості, 

до якого прагнуть зроблені оцінки.  

Іншими словами, більш правильно оцінювачу прагнути визначити 

можливий інтервал вартості бізнесу з рекомендаціями щодо його розумного 

використання в залежності від конкретної мети оцінки. А методики, що 

пропонують одну зважену оцінку вартості бізнесу, можна використовувати 

виключно для цілей продажу бізнесу або його часток. 

Для інших цілей необхідне використання інших методів і їх комбінацій, 

які, на жаль, не передбачені національними стандартами.  

Виходячи з цього, виникають певні складнощі застосування найбільш 

поширених в Україні методів оцінки, наведених на рис.2.2. 
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Рис.2.2. Основні проблеми оцінки вартості компаній в Україні 

Джерело: власна розробка автора 

 

Таким чином,основні проблеми оцінки вартості підприємств в Україні 

пов`язані з наступними чинниками: 

1) з  відсутністю або викривленням фінансових звітностей компаній. 

Відсутність необхідних документів не дозволяє оцінити реальний 

прибуток підприємства, спрогнозувати грошові потоки, оцінити його вартість. 

Окрім того, Україні притаманна наявність великої кількості коригувань, 

пов'язаних з непрозорістю бухгалтерської звітності. Оцінювачу слід 

використовувати дані управлінського обліку, які більш адекватно відображають 

результати господарської діяльності підприємства. При цьому також 

розглядається доцільність коригування деяких показників. 

2)  з нестійкістю малого бізнесу. 

Основні 
проблеми 

Відсутність або викривленість інформаційної 
бази через непрозорість бухгалтерської 

звітності 

Нестійкість малого бізнесу 

Складнощі, пов'язані з вибором підприємств-
аналогів 

Відсутність бази для розрахунку ставки 
дисконтування  

Складність довгострокового планування  

Складнощі, пов'язані з організаційно-
правовою формою 
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Малий бізнес є менш стійким до мінливих факторів зовнішнього і 

внутрішнього середовища. Так, зміна керівництва компанії з усіма властивими 

йому професійними навичками може спричинити за собою негативні зміни в 

бізнесі. Рішенням проблеми стає аналіз більш короткого періоду при 

прогнозуванні грошових потоків. 

3) із складнощами, пов'язаними з вибором підприємств-аналогів. 

Відбір підприємств-аналогів при оцінці стартапів ускладнюється 

відсутністю різнобічної фінансової інформації по великому числу ідентичних 

компаній, недоступністю фінансової інформації за закритими підприємствам.  

4) із складнощами, пов'язаними з організаційно-правовою формою. 

Ряд методів застосовуються, в основному, тільки для розрахунку вартості 

компаній відкритого типу. Вони  не можуть використовуватися в чистому 

вигляді для оцінки малих підприємств закритого типу без внесення відповідних 

коригувань. 

5) із складнощами довгострокового планування, які ускладнюють 

використання дохідних методів оцінки,в основі якихзастосовують 

ретроспективу фактичних даних за минулі періоди. У зв'язку з цим слід 

розробляти методику визначення темпів зростання грошових потоків або 

складати прогнози на терміни до п'яти років. 

6) із викривленням вартості чистих активів. Бухгалтерська оцінка як 

матеріальних, так і нематеріальних активів, як правило, не відображає їх 

справедливу (ринкову) вартість, що призводить до спотворення вартості чистих 

активів. Необхідна їх переоцінка, а часом і ідентифікація з подальшою оцінкою. 

7)  із відсутністю бази для розрахунку ставки дисконтування - 

прибутковість державних цінних паперів, використання якої в якості 

безризикової норми прибутковості для інвестицій є загальноприйнятою 

практикою в країнах з розвиненою економікою, в наших умовах не 

застосовується. Підстави - відсутність в Україні випусків держоблігацій з 

довгостроковим періодом погашення (10 років і більше) і неймовірно велика 
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вартість грошових ресурсів, що залучаються державою за такими цінними 

паперами (до 32%). 

Таким чином, для цілей управління вартістю компанії може 

використовуватися кілька методів оцінки і, відповідно, кілька показників 

вартості. Ці показники не підлягають суміщенням та аналізуються окремо, 

порівнюються один з одним і служать для прийняття різних управлінських 

рішень на основі проведеної оцінки. 

У кожному конкретному випадку оцінювачу необхідно вибрати найбільш 

раціональний підхід до здійснення оцінки компанії. Як правило, на практиці 

використовуються відразу декілька методів, щоб визначити верхню і нижню 

межі вартості. Крім того оцінювач повинен чітко розуміти які чинники 

впливають на вартість бізнесу, що дозволить отримати додаткові аргументи 

щодо визначення оцінки. 

Згідно з теорією,  незалежно від того, який підхід обраний в якості 

основного, результат - а саме оцінена вартість бізнесу - повинен бути 

однаковий. На практиці таке навряд чи можливо. Ринок далекий від ідеальних 

моделей, конкуренція недосконала, а кількість показників, які лежать в основі 

формул занадто велика. Унаслідок недосконалості ринку, в залежності від 

обраного підходу, результати оцінки можуть істотно відрізнятися один від 

одного.  

Враховуючи всі недоліки і непрозорість ведення українського бізнесу, 

зокрема, подання недостовірних фінансових звітностей або їх відсутності у 

вільному доступі, розрахунок оцінки вартості стартапів за допомогою методу 

мультиплікаторів, методу дисконтованих грошових потоків, методу венчурного 

капіталу та Першого чиказького методу  в українських реаліях стає 

неможливим. Тому в подальших розрахунках будуть використовуватися 

скорингові методи оцінки вартості стартапів. 

 

 

 



58 
 

 

2.3 Моделі оцінки стартапів  

 

Найскладнішим варіантом є інвестування в стартап на ранньому етапі, 

коли він ще не вийшов на етап отримання доходу або навіть знаходиться лише 

на рівні бізнес-ідеї (так зване seed і pre-seed фінансування). 

Висока ризикованість подібних вкладень зазвичай компенсується тим, що 

на такому ранньому етапі інвестори зазвичай вкладають порівняно невеликі 

кошти, а також можливістю отримати високу прибутковість в майбутньому, 

якщо стартап «злетить». 

При інвестиціях на ранніх етапах неможливо орієнтуватися на стандартні 

показники - прибутковість, число користувачів, KPI і так далі, тому інвесторам 

доводиться дивитися на менш матеріальні речі. В такому випадку, для оцінки 

стартапів на ранніх стадіях застосовують методи експертних оцінок та 

скорингові методики. 

Відмітимо, що оцінка вартості стартапів скоринговими методами  має 

сенс лише на початкових стадіях розвитку проекту. У випадках, коли стартап 

виходить на ринок і починає отримувати перші прибутки, оцінка його вартості 

скоринговими методами може бути значно занижена. 

Розглянемо український стартап ApiX-Drive[55] - онлайн конструктор 

інтеграцій різних сервісів між собою.  

Ідея: сервіс надає можливість зв’язати та автоматизувати роботу 2-х та 

більше систем між собою без залучення програмістів. Наприклад, передача 

замовлення з веб-сайту в СРМ або мессенджеру. Або передача нової заявки з 

маркетплейсу в гугл таблиці. 

Стартап пропонує вирішення наступних проблем: 

 1) можливість інтегрувати різні послуги між собою швидко та без 

програмістів чи інтеграторів; 

2)  впровадження CRM або перенесення даних з однієї CRM в іншу; 

3)побудова безкоштовної CRM на гугл таблицях; 

4) автоматизація бізнес процесів. 
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Сервіс може вибудовувати ланцюжок автоматизованих дій. Наприклад 

перевіряти статус відправки замовлення і при різних статусах виконувати різні 

дії: якщо клієнт не забрав посилку протягом 3х днів - надсилати смс з 

попередженням. А через 5 днів ставити задачу менеджеру на додатковий 

дзвінок. Якщо посилка повернеться відправнику - зробити в CRM коментар і 

відправити в телеграм чат повідомлення що посилка повернулася. Все 

налаштовується через інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Щодня додаються нові 

сервіси з якими можна інтегруватися. 

Бізнес-модель: щомісячна підписка на послуги сервісу. 

Орієнтований обсяг ринку України – 10 000-20000 користувачів. Є 

закордонні аналоги, наприклад zapier, у яких 2,3 млн користувачів. Світовий 

ринок швидко зростає. 

Серед зарубіжних конкурентів можна виділити: zapier.com, ifttt.com, 

integromat.com і ще близько 25. З країн СНД існує лише один конкурент - 

albato.ru. На українському ринку немає аналогів, а світові сервіси не працюють 

з українськими системами. 

Якщо враховувати стадію розвитку стартапу (табл.2.4), то приблизний 

діапазон оцінки вартості ApiX-Drive становитиме $ 2 млн - $ 5 млн.  

 

Таблиця 2.4 

Діапазон оцінок стартапів за стадією розвитку 

Орієнтовна вартість компанії Стадія розвитку 

1 2 

$ 250 000 - $ 500 000 Стартап має бізнес-ідею або бізнес-план 

$500 000 - 1 мільйон доларів Має потужну управлінську команду з 

великим досвідом роботи в бізнесі 

$ 1 млн - $ 2 млн Має кінцевий продукт або прототип 

технології 
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 Продовження табл.2.4 

1 2 

$ 2 млн - $ 5 млн. Має стратегічні альянси або партнерів, або 

ознаки клієнтської бази 

5 мільйонів доларів США і вище Має чіткі ознаки зростання доходів і 

очевидний шлях до прибутковості 

Джерело: Складено автором на основі [52]. 

 

Така оцінка обґрунтована наступними факторами: стартап має 

захоплюючу бізнес-ідею або бізнес-план, має управлінську команду, 

мінімально життєздатний продукт (MVP) і перших клієнтів, які готові оплатити 

підписку на сервіс. 

Розрахуємо вартість стартапу ApiX-Drive за моделлю Беркуса. Згідно з 

моделлю, кожен критерій оцінюється максимум у $500тис. Визначимо критерії, 

які будуть впливати на оцінку стартапу в кожній групі (ідея, прототип, команда, 

конкуренти, впровадження продукту на ринок, початок продажів (за 

наявності)). Критерії наведено у табл..2.5. 

 

Таблиця 2.5 

Критерії оцінки стартапу за методом Беркуса 

Група критеріїв Критерії оцінки Середня 
вартість 

1 2 3 

Ідея 

1.Унікальність та новизна ідеї на ринку +$200тис. 
2.Наявність проблеми на ринку та 
можливість її вирішення 

+$100тис. 

3.Можливість масштабування +$100тис. 
4.Визначена цільова аудиторія +$100тис. 

Прототип 
 
 

На якій стадії знаходиться продукт (один з варіантів):  
1. Продумана тільки бізнес-модель продукту +$100 тис. 
2. Наявне ТЗ продукту +$200 тис. 
3. Початок розробки продукту +$300 тис. 
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Продовження табл.2.5 

1 2 3 

 
4. альфа-версія продукту +$400тис 

5. бета-версія продукту +$500тис. 

Команда 

1. Досвід роботи в даному бізнес-
секторі 

+$200тис. 

2. Досвід роботи генеральним 
директором 

+$100тис. 

3. Великий досвід в бізнесі (взагалі) +$200тис. 
4. Досвід роботи виконавчим, 
фінансовим або технічним 
директором 

+$100тис. 

Конкуренти 

1. Відсутність товарів-аналогів +$200тис. 
2.Визначений головний конкурент та 
найвагоміші переваги продукту 
порівняно з ним.  

+$200тис 

3.Швидкий ріст ринку +$100тис. 
4.Ненасиченість ринку +$100тис. 

Впровадження продукту 
на ринок, початок 

продажів (за наявності) 

1.Позитивні відгуки клієнтів +$100тис. 
2. Наявність портрету потенційного 
клієнта 

+$100тис. 

3.Заключені договори з клієнтами на 
поставку/користування. 

+$100тис. 

4. замовлення і ранні продажі +$200тис. 
Джерело: власні розрахунки автора 

 

Керуючись встановленими критеріями оцінки, розрахуємо початкову 

вартість стартапу ApiX-Drive. Розрахунок оцінки а також її обґрунтування 

наведено у табл.2.6. 

 

Таблиця 2.6 

Розрахунок вартості ApiX-Drive за моделлю Беркуса 

Критерій Коментарі Вартість 

1 2 3 

Ідея Унікальність та новизна ідеї на ринку України, 

можливість масштабування. Наявність проблеми 

+$500тис. 
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 Продовження табл.2.6 

1 2 3 

 на ринку (велика кількість сервісів, на різних 

платформах, незручність у використанні) та 

можливість її вирішення за допомогою їх 

інтеграції без програмістів . 

 

Прототип 
Бета-версія продукту, постійно додаються нові 

можливості та сервіси для інтеграції 

+$500тис. 

Команда 

Засновник не має значного досвіду в даному 

бізнес-секторі, однак великий досвід в 

бізнесі(взагалі), досвід роботи в якості директора 

рекламного агентства. Команда вважається в 

основному сформованою. 

+$300тис. 

Конкуренти 

На ринку України немає аналогів, а закордонні 

компанії не працюють з українськими системами. 

Ринок характеризується швидкими темпами 

росту. Світовий ринок характеризується 

наявністю дрібних конкурентів. 

+$500 тис 

Впровадження 

продукту на 

ринок, початок 

продажів (за 

наявності) 

Позитивні відгуки клієнтів про продукт, 

підписані договори з клієнтами на 

поставку/користування(сервісом вже 

користуються 1200 користувачів, які погодились 

на місячну підписку) 

+$400тис. 

 Загальна вартість: $2 200000 

Джерело: власні розрахунки автора 

 

Отже, за результатами оцінки за моделлю Беркуса, початкова вартість 

стартапу ApiX-Drive становить $2 200 000. 

Скоригуємо отриману оцінку за допомогою методу сумування факторів 

ризику. Дані представлено у табл. 2.7. 
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Таблиця 2.7 

Оцінка вартості ApiX-Drive методом сумування факторів ризику 

Наявні ризики 
Ступінь 

ризику 
Зміна вартості 

1 2 3 

1.Ризики неефективного управління Високий -$250тис 

2. Ризики на різних стадіях розвитку 

бізнесу 
Низький +$250тис 

3. Ризики, пов'язані з політикою і 

законодавством 
Низький +$250тис 

4. Ризики, пов'язані з фінансуванням і 

залученням капіталу 
Низький +$250тис 

5. Конкурентні ризики Дуже низький +$500тис 

6. Судові ризики Середній - 

7. Міжнародні ризики Середній - 

8. Репутаційні ризики Середній - 

9. Ризики, пов'язані з потенційно 

прибутковим виходом з інвестицій 
Середній - 

 +$1 250 000 

Джерело: власні розрахунки автора 

 

Коригування оцінки вартості стартапів методом сумування факторів 

ризику збільшить вартість стартапу ApiX-Drive на +$1 250 000. Таким чином, з 

урахуванням ризиків, вартість стартапу становитиме $2 200 000 + $1 250 000 = 

= $3450 000. 

Розрахуємо вартість стартапу за скоринговим методом Б.Пейна.В цьому 

випадку стартап, який привертає інвестиції, порівнюється з тими стартапами, 

які вже отримали фінанси в залежності від регіону, ринку та інвестиційної 

стадії. 
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Скорингова оцінка здійснювалась на основі порівняння стартапу з 

іншими світовими аналогами. Так як в Україні відсутні аналоги для даного 

сервісу, порівняємо ApiX-Drive із російським стартапом Albato.Повний лист 

оцінки стартапу скоринговим  методом Б. Пейна наведено у додатку А. У 

таблиці 2.8 наведено скорочений варіант скорингової оцінки ApiX-Drive. 

 

Таблиця 2.8 

Результати скорингу (скорочений варіант) 

Фактор 
Загальна кількість балів 

ApiX-Drive Albato 

1 2 3 

1. Якість керуючої команди 7 7 

2. Можливості зростання 4 3 

3.Продукт / інтелектуальна власність 8  7 

4. Конкурентне середовище 5 3 

5. Просування / продаж / партнерство 2 3 

6. Потреба в додаткових інвестиціях 2  3 

7. Інше (позитивні відгуки клієнтів) 2 2 

Джерело: власні розрахунки автора 

 

Отже, перевагами стартапу ApiX-Drive на ринку є захищеність проекту 

патентами, що затрудняє подальше копіювання та виникнення компаній-

аналогів, наявність незначної кількості конкурентів у даному бізнес-сегменті на 

ринку СНД та відсутність аналогів в Україні.  

Враховуючи дані фактори, розрахуємо коригуючий коефіцієнт оцінки 

залежно від їх впливу на загальний успіх проекту. Дані наведено у табл.2.9 

 

 

 

 



65 
 

 

Таблиця 2.9 

Розрахунок коригуючого коефіцієнта для стартапу ApiX-Drive 

Якісні фактори Вага Коефіцієнт Фактор 

1 2 3 4 

1. Якість керуючої команди 30% 1,0 0,3 

2. Можливості зростання 25% 1,33 0,33 

3.Продукт / інтелектуальна власність 15% 1,143 0,171 

4. Конкурентне середовище 10% 1,67 0,167 

5. Просування / продаж / партнерство 10% 0,67 0,066 

6. Потреба в додаткових інвестиціях 5% 0,67 0,033 

7. Інше (позитивні відгуки клієнтів) 5% 1,0 0,05 

Всього: 
 

1,125 

Джерело: власні розрахунки автора 

 

Таким чином, стартап ApiX-Drive на 12,5% кращий у порівнянні з його 

російським аналогом Albato.На Згідно з методом Б.Пейна, початкова вартість 

стартапу оцінюється в $2 200 000* коригуючий коефіцієнт (1,125) = $2 467 143.  

Ще одним українським стартапом є WellSpeak[56] - мобільний додаток, 

який дозволяє відпрацьовувати навички розмовної англійської мови для тих 

людей, які не є носіями мови. 

Стартап має наступні конкурентні переваги: 

-  націленість програми на тренування мовленнєвих навичок. 

- використання новітніх технологій розпізнавання голосу. 

- використання штучного інтелекту для генерування динамічного вмісту 

для збільшення зацікавленості користувачів. 

- надання відгуку клієнтам про їх поточний прогрес і про те, як він 

змінюється в ретроспективі. 

Таким чином, користувач додатку отримає розуміння того, як правильно 

вимовляти фразу; зможе практикувати, слухати та розуміти, як сприймається 

фраза, щоб уникнути непорозуміння із співрозмовником; отримає миттєвий 
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відгук про те, що слід виправити; отримає оцінку того, наскільки близький 

користувач до носія мови та зможе відслідковувати власний прогрес. 

Прототип: наявність бета- версії мобільного додатку, яка представлена на 

ринку у вільному доступі. 

Команда: у складі керівників стартапу Сергій Алексеєв (СЕО)- 6 років 

досвіду в IT та бізнес-аналітиці; Віталій Бердичевський - досвідчений 

розробник бізнесу та менеджер з маркетингу продуктів, який захоплюється 

стартапами, fintech, edutech та цифровими технологіями традиційних компаній. 

8+ років управлінського досвіду у галузі фінансів, роздрібних продажів та 

освіти, 3+ роки розробки продукту та управління проектами, заснував власну 

компанію RockInvest, впровадив інновації, використовуючи підприємницькі 

навички в якості директора з розвитку бізнесу 

Конкуренти: на ринку існує досить велика кількість схожих мобільних 

рішень, зокрема:  EWA, MANGO, Rocket Languges, SpeakingPal,  Лінгвіст, 

ABAEnglish, HelloEnglish тощо. Варто також відмітити, що серед конкурентів 

WellSpeak також відомий український стартап-єдиноріг Grammarly, основна 

мета якого - перевірка англійської граматики. В основному конкуренти 

орієнтовані на розширення словникового запасу або граматики, але дуже мало 

сервісів, які допомагають практикувати мовленнєві навички.  

Основний конкурент WellSpeak - ELSA Speak. Але вони вирішують іншу 

проблему, намагаючись покращити вимову. На відміну від ELSA Speak, 

команда стартапу WellSpeak зосередилась на відпрацюванні мовленнєвих 

навичок та наданні зворотного зв'язку. 

Виходячи з наявної інформації про стартап, можемо попередньо оцінити 

стартап за його стадією розвитку (табл.2.4). Враховуючи всі особливості 

WellSpeak на даному етапі: наявність ідеї, розробка мобільного додатку для 

визначеного цільового сегменту, наявність управлінської команди з досвідом 

роботи, наявність бета-версії продукту, орієнтована вартість даного стартапу 

коливатиметься в діапазоні$ 2 млн - $ 5млн. 
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Оцінимо початкову вартість стартапу за допомогою методу Беркуса. 

Оцінка та її обґрунтування наведена у табл.2.10. 

 

Таблиця 2.10 

Розрахунок початкової вартості WellSpeak методом Беркуса 

Критерій Коментарі Вартість 

1 2 3 

Ідея Орієнтованість на вирішення проблеми: брак 

практичних навичок розмовної англійської мови. 

Наявність аналогів із схожими функціями на ринку, 

однак визначені конкурентні переваги. Можливість 

масштабування ідеї . 

+$300тис. 

Прототип Наявність бета-версії мобільного додатку, 

регулярне оновлення з метою покращення робочого 

функціоналу 

+$500тис. 

Команда Наявність у керуючого складу команди великого 

досвіду роботи в сфері управлінського досвіду у 

галузі фінансів, роздрібних продажів та освіти, 

навички розробки продукту та управління 

проектами а також великий досвід в якості 

директора з розвитку бізнесу. 

+$500 тис 

Конкуренти Наявність великої кількості дрібних конкурентів. 

Визначений головний конкурент та переваги 

продукту порівняно з ним. 

+$300 тис 

Впровадженн

я продукту на 

ринок 

Запущена бета-версія додатку, за перші три місяці 

роботи додаток встановили більше 300 людей[57]. 

+$400 тис 

 Загальна вартість: $2000 000 

Джерело: власні розрахунки автора 
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Таким чином, початкова вартість WellSpeak, оцінена методом Беркуса 

складає $2 000 000. Скоригуємо вартість стартапу методом сумування факторів 

ризику. Оцінка наведена у табл.2.11. 

 

Таблиця 2.11 

Оцінка стартапу методом сумування факторів ризику 

Наявні ризики Ступінь ризику Зміна вартості 

1 2 3 

1.Ризики неефективного управління Дуже низький +$500тис 

2. Ризики на різних стадіях розвитку 

бізнесу 
Низький +$250тис 

3. Ризики, пов'язані з політикою і 

законодавством 
Низький +$250тис 

4. Ризики, пов'язані з фінансуванням і 

залученням капіталу 
Низький +$250тис 

5. Конкурентні ризики Високі -$250тис 

6. Судові ризики Середній - 

7. Міжнародні ризики Середній - 

8. Репутаційні ризики Середній - 

9. Ризики, пов'язані з потенційно 

прибутковим виходом з інвестицій 
Середній - 

 +$1 000 000 

Джерело: власні розрахунки автора 

 

Отже, за результатами коригування вартості стартапу методом сумування 

факторів ризику, загальна вартість стартапу WellSpeak складе: $2 000 000 +  

$1 000 000 = $3 000 000. 

Розрахуємо вартість стартапу скоринговим методом. Основний конкурент 

WellSpeak - ELSA Speak. Результат скорингу наведено у табл..2.12. 
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Таблиця 2.12 

Результати скорингу (скорочений варіант) 

Фактор 
Загальна кількість балів 

WellSpeak ELSA Speak 

1 2 3 

1. Якість керуючої команди 9 6 

2. Можливості зростання 4 4 

3.Продукт / інтелектуальна власність 7 6 

4. Конкурентне середовище 3 5 

5. Просування / продаж / партнерство 2 3 

6. Потреба в додаткових інвестиціях 3 2 

7. Інше (позитивні відгуки клієнтів) 2 1 

Джерело: власні розрахунки автора 

 

Розрахуємо вартість WellSpeak з урахуванням впливу факторів на 

загальний успіх стартапу. Розрахунок коригуючого коефіцієнту наведено у 

табл. 2.13. 

 

Таблиця 2.13 

Розрахунок коригуючого коефіцієнта скорингової моделі 

Якісні фактори Вага Коефіцієн
т 

Фактор 

1 2 3 4 

1. Якість керуючої команди 30% 1,5 0,45 

2. Можливості зростання 25% 1 0,25 

3.Продукт / інтелектуальна власність 15% 1,16 0,175 

4. Конкурентне середовище 10% 0,6 0,06 

5. Просування / продаж / партнерство 10% 0,7 0,067 

6. Потреба в додаткових інвестиціях 5% 1,5 0,075 

 
 

. 
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Продовження табл.2.13 

1 2 3 4 

7. Інше (позитивні відгуки клієнтів) 5% 2 0,1 

Всього: 
 

1,177 

Джерело: власні розрахунки автора 

 

Таким чином, WellSpeak на 17,7% кращий порівняно з його найближчим 

конкурентом ELSA Speak. Вартість WellSpeak, враховуючи * коригуючий 

коефіцієнт (1,177) становитиме $2 153 333. 

Порівняння результатів оцінок стартапів ApiX-Drive та WellSpeak 

різними методами наведена у табл..2.14. 

 

Таблиця 2.14 

Результати оцінок стартапів 

                                 Стартап 
Методи       оцінки                                  

ApiX-Drive WellSpeak 

1 2 3 

Діапазон оцінки в межах стадії 

розвитку 
$2 млн - $5 млн $2 млн - $5 млн 

Метод Беркуса (початкова 

вартість проекту) 
$2 200 000 $2 000 000 

Коригована оцінка методом 

сумування факторів ризику 
$3 450 000 $3 000 000 

Коригована оцінка скоринговим 

методом 
$2 467 143 $2 153 333 

Джерело: власні розрахунки автора 

 

Як видно з табл.2.14, застосування різних методів дає різну оцінку 

вартості стартап-проекту, тому для отримання найбільш справедливої оцінки, 
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на нашу думку, варто вивести зважений інтегральний коефіцієнт оцінки 

стартапів.  

Інтегральна зважена оцінка матиме наступний вигляд (2.6). 

 





N

i

iiKWSV
1

                                                   (2.6) 

де SV – інтегральний зважений показник оцінки вартості стартапу; Wi - 

вагомість оцінки вартості стартапу i-м методом в загальній сумі методів N,  ∑    ; Ki –оцінка вартості стартапу i-м методом.  

 

Керуючись тим, що скоринговий метод Б.Пейна оцінює вартість стартапу 

на основі критеріїв, кожен з яких має свою вагу впливу на загальний успіх 

проекту,а також враховує порівняння із аналогами на ринку, застосування 

даного методу дасть можливість отримати більш точну (зважену) оцінку 

стартапу. Тому 60%  інтегральної оцінки стартап-проекту буде засновано на 

скоринговому методі Б.Пейна. Відповідно 40% оцінки залежатиме від методу 

сумування факторів ризику. 

Отже, інтегральна оцінка вартості стартапів на основі 2-х вище 

застосованих методів матиме наступний вигляд (2.7): 

 

SV= 0,4* VR + 0,6* VP                                            (2.7) 

Де VR - оцінка методом сумування факторів ризику; VP- оцінка 

скоринговим методом Б.Пейна 

 

Розрахуємо інтегральну оцінку для стартап-проектів ApiX-Drive та 

WellSpeak. 

Для ApiX-Drive оцінка становитиме : $3 450 000 *0,4 + $2 467 143*0,6 = 

$2 860285,8. 
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Для WellSpeak оцінка становитиме: $3 000 000 *0,4 + $2 153 333 * 0,6 = 

$2 491999,8. 

Варто відмітити, що жоден з наведених вище методів не дає можливості 

100% об'єктивно оцінити можливості стартапу. На початкових стадіях розвитку 

інвестори можуть оцінювати тільки потенціал стартапу і здатність команди 

його реалізувати.  Оцінка на основі скорингових методів багато в чому 

залежить від інтуїції, досвіду інвестора і його вражень від спілкування з 

засновниками стартапу. 

Слід зазначити, що незважаючи на досвід,  інвестор може як недооцінити, 

так і переоцінити ідею, покладену в основу проекту. Саме у цьому і полягає 

складність оцінки стартапів на початковій стадії розвитку. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Проведене дослідження сучасних методів та моделей оцінки startup- 

проектів дало можливість зробити наступні висновки та сформулювати такі 

найсуттєвіші результати: 

1.Досліджено, що сучасні методи оцінки startup – проектів поділяються на 

скорингові методи та методи, засновані на показниках фінансової діяльності. 

До скорингових відносять наступні методи: метод Беркуса, метод сумування 

факторів ризику, скоринговий метод Б.Пейна. До методів, заснованих на 

фінансових показниках належать: метод мультиплікаторів, DCF метод, метод 

венчурного капіталу та Перший чиказький метод. В процесі аналізу даних 

методів оцінки було встановлено, будь-який метод оцінки має як переваги так і 

недоліки у процесі їх застосування. Тому, для отримання найбільш 

справедливої оцінки слід використовувати декілька методів паралельно, 

порівнюючи результати між собою та розраховувати узагальнену зважену 

інтегральну оцінку вартості стартапів на основі застосованих методів. 
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2.Встановлено, що вибір методів оцінки в значній мірі залежить від етапу 

життєвого циклу, на якому знаходиться стартап. В першу чергу, це пов`язано із 

наявною у стартапу базою для здійснення необхідних розрахунків, заснованих 

на фінансових показниках. 

3. Встановлено, що визначити економічну цінність бізнесу, його 

справедливу ринкову вартість досить складно, особливо на ринку України. 

З`ясовано, що традиційні способи оцінки компаній, пропоновані західними 

економістами, в незмінному вигляді не знаходять свого застосування в нашій 

країні. У той же час, у вітчизняному законодавстві в сфері оцінки не 

передбачені адаптовані способи оцінки бізнесу.  

4. Досліджено, що серед найпоширеніших проблем оцінки вартості 

підприємств в Україні можна віднести наступні: відсутність або викривленість 

інформаційної бази через непрозорість бухгалтерської звітності, нестійкість 

малого бізнесу, складнощі, пов'язані з вибором підприємств-аналогів,  

відсутність бази для розрахунку ставки дисконтування, складність 

довгострокового планування, складнощі, пов`язані з організаційно-правовою 

формою. 

5. Досліджено ринок українських стартапів та розраховано оцінку 

вартості стартапів ApiX-Drive та WellSpeak. Для розрахунку оцінки були 

використані скорингові методи: метод Беркуса, метод сумування факторів 

ризику, скоринговий метод Б.Пейна. За результатами розрахунків, для стартапів 

ApiX-Drive та WellSpeak була виведена інтегральна зважена оцінка вартості на 

основі застосованих методів. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ СТАРТАПІВ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ 
ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ 

 

 

3.1Алгоритм оцінки стартапів на ранніх стадіях 

 

Разом з виникненням нових форм підприємницької діяльності постають 

нові проблемні питання стосовно того як оцінювати вартість таких компаній, 

коли традиційні методологічні підходи і методи не дають об’єктивної оцінки 

ефективності інвестицій в стартапи. Такі новостворені підприємства не 

генерують прибутку на початку своєї діяльності, але згодом прибутки від них 

сягають величин неможливих для стабільного традиційного бізнесу.  

У методології управління проектами поняття життєвого циклу проекту 

відіграє досить велику роль, яка полягає в наступному: 1) життєвий цикл 

впливає на тривалість проекту, так як визначає його початок і завершення; 2) на 

основі життєвого циклу проекту визначається структура і перелік робіт по 

проекту; 3) за допомогою життєвого циклу проекту формуються статті витрат і 

зайнятості персоналу проекту; 4) життєвий цикл допомагає деталізувати 

основні етапи розвитку компанії [57]. Тому врахування стадій життєвого циклу 

при оцінці вартості стартапів набуває дедалі більшого значення. 

З огляду на той факт, що не існує ідеальної оціночної методології для 

стартап-компаній, ми пропонуємо використовувати різні методи оцінки (або їх 

комбінування) з урахуванням стадії розвитку стартапів. 

Розглянемо алгоритми оцінки стартапів на ранньому етапі їх розвитку, 

зокрема на етапах Pre-seed, Seed та Early Growth. Оцінка стартапів на даних 

етапах розвитку може здійснюватись лише на основі скорингових методів, до 

яких відносять: метод Беркуса, метод сумування факторів ризику та 

скоринговий метод Б.Пейна.  
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Алгоритм оцінки стартапу методом Беркуса наведено на рис. 3.1. 

 

 

Рис. 3.1 «Алгоритм оцінки стартапів методом Беркуса» 

Джерело: Власна розробка автора 

 

Алгоритм оцінки стартапів методом сумування факторів ризику наведено 

на рис.3.2. 

Відгуки клієнтів, наявність 
клієнтської бази, замовлення і 
ранні продажі тощо 

Наявність досвіду роботи у 
бізнес-сегменті, досвід роботи 
генеральним 
директором,виконавчим,фінан
совим або технічним 
директором тощо. 

1. Аналіз ринку стартапів у 
даному бізнес-сегменті 

2. Оцінка ідеї стартапу  
(0 – $500тис) 

3. Визначення стану готовності 
прототипу 

4. Оцінка прототипу стартапу 
 (0 – $500тис) 

5. Оцінка управлінської 
команди (0 – $500тис) 

6. Оцінка 
конкурентоспроможності  

стартапу  (0 – $500тис) 

7. Впровадження продукту на 
ринок, початок продажів (за 

наявності) (0 – $500тис) 

8.Оцінка вартості стартапу 

Продукт знаходиться на 
початковому етапі розробки; 
наявна Альфа-версія , Бета-
версія продукту тощо 
 

Аналіз найближчих 
конкурентів на ринку та 
виділення конкурентних 
переваг стартапу 
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Рис.3.2. Алгоритм оцінки стартапів методом сумування факторів ризику 

Джерело: власна розробка автора 

 

Алгоритм оцінки стартапів методом Б.Пейна наведено на рис.3.3. 

1. Аналіз ринку стартапів у даному бізнес-сегменті 

2. Визначення початкової вартості стартапу 

На основі метода Беркуса (рис.3.2) На основі усередненої оцінки вартості 
стартапів в даному сегменті ринку 

3. Визначення ступеню управлінських ризиків 

4. Визначення ступеню ризиків на різних стадіях розвиткубізнесу 

5. Врахування політичних ризиків, пов'язаних із законодавством 

6. Визначення ступеню технологічних ризиків 

7. Визначення ступеню ризиків, пов'язаних з продажами і 
маркетингом 

8. Визначення ступеню конкурентних ризиків 

9. Визначення ступеню ризиків, пов'язаних з фінансуванням  

10. Врахування міжнародних ризиків 

11. Врахування репутаційних ризиків 

12. Ризики, пов'язані з потенційно прибутковим виходом зстартапу 

13. Коригування вартості стартапу з урахуванням ризиків 

14. Оцінена вартість стартапу  
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Рис.3.3 «Алгоритм оцінки стартапів методом Б.Пейна» 

Джерело: Власна розробка автора 

 

Таким чином, наведені вище алгоритми дозволяють оцінити вартість 

стартапу на ранніх етапах розвитку. Зокрема, дані алгоритми застосовуються у 

випадках, коли:  

1) стартап знаходиться на етапі ідеї і у нього відсутня остаточно 

сформована команда менеджерів;  

2)  початок розробки продукту, патентування  технологій,  налагодження 

випуску продукції; 

3) компанія тільки починає приносити перші незначні прибутки і 

набирати виробничих оборотів. 

1. Аналіз ринку стартапів у даному бізнес-сегменті 

2. Визначення початкової вартості стартапу 

На основі метода Беркуса (рис.3.2) На основі усередненої оцінки вартості 
стартапів в даному сегменті ринку 

3. Визначення головного конкурентав даному ринковому сегменті 

4. Порівняння стартапу із старапом-аналогом за допомогою 
скорингового листа оцінки (додаток А) 

5. Визначення ваги впливу кожного фактора на підсумкову оцінку 
стартапу 

6.  Визначення коригуючого коефіцієнта 

7. Перемноження коефіцієнта коригування на початкову 
вартість стартапу 

 

8. Оцінена вартість стартапу 
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3.2 Алгоритм оцінки стартапів на стадії зрілості 
 

За умови отримання стабільних прибутків, оцінка стартапів може бути 

розрахована на основі аналізу фінансових показників. У даному випадку для 

оцінки вартості стартапів застосовують метод мультиплікаторів, метод 

дисконтованих грошових потоків, метод венчурного капіталу, Перший 

чиказький метод. 

Алгоритм застосування методу мультиплікаторів наведено на рис.3.4. 

 

 

Рис.3.4. Алгоритм оцінки стартапів методом мультиплікаторів 

Джерело: власна розробка автора 

 

1. Аналіз компаній-аналогів на ринку 

2.Відбір групи компаній, за якими буде здійснюватись 
порівняльна оцінка 

3. Визначення базового порівняльного параметру для 
кожної компанії 

4. Розрахунок відношення вартості до базового 
параметру для кожної компанії 

5. Отримання оціночного мультиплікатора на основі 
усереднення отриманих на попередньому етапі значень  
 

6. Перемноження отриманих мультиплікаторів на 
відповідні прогнозні параметри оцінюваного  стартапу 
 
 

7. Оцінена вартість стартапу на основі 
мультиплікаторів 
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Оцінка стартапів на етапі дохідності може бути здійснена методом 

венчурного капіталу. Для цього спочатку розраховується післяінвестиційна 

вартість, а потім з цієї вартості відраховуються передбачувані інвестиції. Таким 

чином, визначається доінвестиційна вартість. Алгоритм оцінки стартапів 

венчурним методом наведено на рис.3.5. 

 

 

Рис.3.5. Алгоритм оцінки вартості стартапу методом венчурних 

інвестицій 

Джерело: власна розробка автора 

 

Обчислення доінвестиційної вартості 
компанії  

 

Обчислення післяінвестиційної вартості 
компанії  

 

Визначення частки в акціонерному 
капіталі компанії. де S- частка 
власності; FV- майбутня вартість; TV- 
кінцевавартість 

 

Використовуючи метод мультиплікаторів 
(рис.3.4) 

 

Обчислення майбутньої вартості 
планованої інвестиції, де r - цільова норма 
прибутковості; N - часовий горизонт 
інвестиції, PV - інвестиції. 

1. FV = PV (1 + r) N 

 

2.Обчислення кінцевої 
вартості (terminal value) 

 

3. S= FV/ TV 

 

4. IV(post)= PV / S 
 

5. IV(pre) = IV(post) - PV 

 

6. Оцінена вартість 
стартапу 
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Оцінка стартапів може розраховуватись за допомогою за допомогою 

прогнозування конкретного грошового потоку методом DCF ( рис.3.6). 

 

Рис.3.6.Когнітивна модель оцінки стартапів методом DCF 

Джерело: власна розробка автора 

Сумарний 
накопичений  

дисконтований 
потік 

Розрахунок гро- 
шових потоків 
по кожному пе- 
ріоду 

Так 
 

Ні 
 

Так 
 

Ні 
 

Так 
 

r залежить від стадії 
розвитку стартапа 

 

1. Визначення періоду 
прогнозування 

2.Ретроспективний аналіз на 
основі фінансової звітності 

3. Визначення ставки 
дисконтування r 

 

4.
          
 

6. Оцінена вартість 
стартапу 
 

Стадія 
розшире

ння? 

Рання 
стадія? 

Пізня 
стадія ? 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

5.∑               
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Розрахунок оцінки стартапів Першим чиказьким методом здійснюється з 

врахуванням різних сценаріїв розвитку подій. Алгоритм наведений на рис. 3.7. 

 

 

Рис. 3.7. Алгоритм оцінки стартапів Першим чиказьким методом 

Джерело : власна розробка автора 

SV – зважений 
показник оцінки 
вартості стартапу;  
Pi – імовірність 
настанняі-го 

сценарію, ∑    ; 
Ki- оцінка за і-м 
сценарієм. 
 

1. Визначення періоду 
прогнозування 

2.Ретроспективний аналіз на 
основі фінансової звітності 

3. Розрахунок оцінки стартапу  
методом DCF (рис.3.6) 

6. Оцінена вартість 
стартапу 
 

5. 



3

1i

ii KPSV  

 

4. Врахування сценаріїв 
розвитку подій 

Найгірший 
сценарій  

Найімовірніший 
сценарій 

Найкращий 
сценарій 

DCF *0,7 DCF DCF *1,2 
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Отже, алгоритми 3.4 - 3.7 дають змогу оцінювати стартапи які досягнули 

етапу зрілості, що характеризується наявністю стабільного прибутку, чітко 

сформованої команди менеджерів, стійкої позиції на ринку та відпрацьованими 

бізнес-процесами. Цілком можливо, що до цього часу такі компанії надійно 

закріпилися в своїй ніші, вже є одними з лідерів галузі і займають серйозну 

частку ринку.  

 

3.3 Алгоритм оцінки стартапів на етапі старіння 

 

На стадії спаду стартапи втрачають свою конкурентоспроможність, 

рентабельність продажів і прибуток знижуються, відбувається перехід до 

жорсткої економії і скорочення витрат, що може призвести до виходу компанії 

з галузі або її переходу до стадії відродження. Саме на етапі старіння стартапи 

активно шукають шляхи продовження життя компанії. Одним з методів є 

залучення нових інвестицій  на здійснення реструктуризації. 

Основною метою проведення реструктуризації є підвищення 

конкурентоспроможності, ефективності та стійкості підприємства з подальшим 

збільшенням його вартості. 

В рамках реструктуризації компанії вирішують три основні завдання, які 

мають на меті[59]: 1) Модернізацію, заміну або скорочення надлишків існуючої 

виробничо-технологічної бази підприємства; 2)Зміну системи управління і 

використання людських ресурсів підприємства; 3) Якісну зміну взаємовідносин 

зі споживачами та / або створення нової цільової клієнтської групи. 

Особливістю проведення процесу реструктуризації на підприємстві є 

зміна його вартості, тобто різниця між вартістю, яку мало підприємство до 

проведення процесу реструктуризації (поточна вартість), і потенційної 

вартістю, яка буде досягнута після проведення процесу реструктуризації. 
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Слід зазначити, що при розробці проекту реструктуризації підприємства 

потрібно бачення майбутніх перспектив його розвитку і відповідно, зміни 

грошових потоків в довгостроковій перспективі діяльності підприємства. Тому 

оцінка ефективності процесу реструктуризації підприємства має на меті 

використання існуючої методології та методичних підходів, які 

використовуються при оцінці бізнесу. Однак, незважаючи на наявність істотних 

напрацювань в області оцінки бізнесу, оцінка буде завжди нести в собі значну 

частку суб'єктивізму за рахунок неоднозначності впливу багатьох чинників на 

майбутню вартість підприємства. 

Для розрахунку вартості підприємства з метою реструктуризації 

застосовують метод дисконтування грошових потоків (DCF). При цьому, 

витрати на реструктуризацію стартапу можна розглядати як варіант 

капіталовкладень: є стартові затрати і в майбутньому очікується отримання 

прибутків. 

Окрім того, з метою продовження життєвого циклу товару, стартап-

компанія на етапі старіння може застосовувати низку маркетингових заходів, 

які передбачають:  

1) вдосконалення торгового асортименту за рахунок диференціації 

продукції;  

2) більш глибоку сегментацію ринку і вихід на нові сегменти (якщо такі 

ще залишилися);  

3) стимулювання вже існуючих покупців до систематичного і більш 

частого придбання товару;  

4) проведення конкурентоспроможних рекламних кампаній;  

5) пошук нових груп споживачів і стимулювання їх до здійснення 

покупки;  

6) поступове зниження рівня цін. 

Враховуючи всі особливості розвитку стартап-компаній на даному етапі 

життєвого циклу, сформуємо загальний алгоритм оцінки.  

 Алгоритм оцінки стартапів на етапі старіння наведено на рис.3.8. 
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Рис.3.8. Алгоритм оцінки стартапів на етапі старіння 

Джерело: Власна розробка автора 

Прогнозна модель дисконтова 
них грошових потоків 
методом DCF (рис.3.6) 
 

Оцінка поточної вартості 
стартапу методом DCF 
(рис.3.6) 
 

1. Визначення періоду 
прогнозування 

2.Ретроспективний аналіз на 
основі фінансової звітності 

3.SV(пот.) =∑               

 

6. Оцінена майбутня 
вартість стартапу 

 

5. Розробка рекомендацій щодо 
подальшого розвитку стартапу 

Реструкту-

ризація 

Диференціа-
ція продук-

ції 

Охоплення 
нових сегмен-

тів ринку 

Вдосконалення 
вже існуючої про-

дукції,введення 
нових властивос-

тей 

6.SV(прогн.) =∑               

 

4. Аналіз варіантів зміни операційної, 
інвестиційної, фінансової  діяльності 
компанії 
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Таким чином, застосування алгоритму оцінки, наведеному на рис.3.8  

дозволяє продовжити життєвий цикл стартапу шляхом розширення ринкового 

сегменту, залучення нових споживачів, модернізації або оптимізації 

виробничого процесу, поліпшення сприйняття компанії за рахунок підвищення 

конкурентоспроможності її товару. При цьому, витрати на продовження 

життєвого циклу товару стартапу можна розглядати як варіант 

капіталовкладень, а отже, і отримання додаткових прибутків в майбутньому. 

 

3.4 Механізм оцінки вартості стартапів в залежності від стадії 
життєвого циклу 

 

Розвиток кожного підприємства має циклічний характер, тобто проходить 

через певні стадії життєвого циклу, які визначають особливості виробничо-

господарської, інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності. 

Стартап-проекти також проходять декілька стадій розвитку, які ми 

умовно розподілимо на 3 етапи:  

1 етап – ранній розвиток стартапу. Даний етап характеризується 

зародженням ідеї, відсутністю остаточно сформованої команди менеджерів, 

початок розробки продукту (або наявністю Альфа, Бета-версій), патентуванням 

технологій,  налагодженням випуску продукції. На даному етапі діяльність 

стартап-компанії може бути або збитковою або тільки починати приносити 

перші незначні прибутки і набирати виробничих оборотів . 

2 етап – зрілість. Стартап збільшує обсяги операцій і вже отримує 

стабільний прибуток. На цьому етапі становище компанії на ринку набуває 

стійких позицій, її бізнес-процеси налагоджені, і можливе масштабування на 

нові ринки.  Цілком можливо, що до цього часу кампанія вже є одним з лідерів 

галузі. В її активі висококваліфіковані менеджери і відпрацьовані бізнес-

процеси. Компанія надійно закріпилася в своїй ніші і займає серйозну частку 

ринку.  
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3 етап – спад. Період сповільнення розвитку стартапу, падіння збуту і 

зниження прибутку. На даному етапі відбувається пошук нових можливостей і 

шляхів утримання ринків (висока плинність кадрів, наростання конфліктів, 

централізація), поява конкурентів на ринку. 

Графік життєвого циклу стартапів наведено на рис.3.9. 

 

Рис.3.9.  Етапи розвитку стартапів 

Джерело: власна розробка автора 

 

На основі описаних вище алгоритмів побудуємо механізм оцінки вартості 

стартапу в залежності від стадії розвитку, на якій він знаходиться (рис.3.10). 
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Рис.3.10. Механізм оцінки вартості стартапу в залежності від стадії розвитку 
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Оцінка стартапів на кожному етапі має свою специфіку, що пов`язано з 

відсутністю фінансових показників на початковому етапі розвитку стартапів 

(стадії Pre-seed, Seed та Early growth), наявністю фінансових даних на етапі 

зрілості (стадії Expansion та Maturity) а також  падіння збуту і зниження 

прибутку на пізніх етапах розвитку стартапів.  

Таким чином, оцінка вартості стартапу зводиться до виконання наступних 

кроків: 

1) Аналіз стартапу та визначення етапу його розвитку; 

2) Вибір методів оцінки взалежності від етапу розвитку, на якому 

перебуває стартап; 

3) Розрахунок оцінки стартапу згідно наведених алгоритмів; 

4) У разі застосування декількох методів оцінки, кожному з обраних 

методів надається ваговий коефіцієнт та розраховується інтегральна зважена 

оцінка вартості стартапів. 

Механізм оцінки вартості стартапів, наведений на рис.3.10, може 

застосовуватися для оцінки будь-якого стартапу на різних етапах життєвого 

циклу: починаючи від виникнення ідеї, розробки прототипу продукту, 

отримання перших прибутків і закінчуючи періодом сповільнення розвитку 

стартапу, падінням збуту і зниженням прибутків. Детальні алгоритми 

проведення оцінки  стартапів по кожному із застосованих методів наведені на 

рис.3.1-3.9 дипломної роботи. Приклад розрахунку вартості стартапів на ранніх 

стадіях розвитку, а також використання зваженої оцінки на основі застосованих 

методів наведений у другому розділі дипломної роботи. 

 

Висновки до розділу 3 

 

За результатами проведенного дослідження можемо сформулювати 

наступні висновки та найсуттєвіші результати: 

1. Досліджено, що у економічній практиці не існує ідеальної оціночної 

методології для стартап-компаній, тому у роботі було запропоновано  
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використовувати різні методи оцінки (або їх комбінування) з урахуванням 

стадії розвитку стартапів. 

2. З’ясовано, що розвиток стартап-проектів має циклічний характер, тобто 

проходить через певні стадії життєвого циклу, які визначають особливості 

виробничо-господарської, інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності. 

Основними етапами розвитку стартапів є : ранній розвиток 

(характеризується зародженням ідеї, відсутністю остаточно сформованої 

команди, початком розробки продукту, патентуванням технологій та 

налагодженням випуску продукції), зрілість(нарощення оборотів компанії, 

отримання стабільного прибутку, наявність налагоджених бізнес-процесів, 

масштабування на нові ринки) та спад (сповільнення розвитку, падіння збуту, 

зниження прибутків). Дані етапи розвитку лягли в основу механізму оцінки 

вартості стартапів за життєвим циклом. 

3.  Розроблено алгоритми оцінки стартапів на різних стадіях розвитку та 

встановлено, що на ранніх етапах найкращими методами оцінки є скорингові 

методи: метод Б.Пейна, метод сумування факторів ризику, метод Беркуса. На 

етапах зрілості рекомендовано застосовувати метод мультиплікаторів, DCF 

метод, метод венчурного капіталу або Перший чиказький метод. На етапі спаду  

відбувається аналіз варіантів зміни операційної, інвестиційної, фінансової  

діяльності компанії з метою продовження життєвого циклу товару, що 

передбачає застосування низки заходів, пов’язаних з проведенням 

реструктуризації, вдосконаленням торгового асортименту за рахунок 

диференціації продукції; більш глибокої сегментації ринку і вихід на нові 

сегменти (якщо такі ще залишилися); стимулювання вже існуючих покупців до 

систематичного і більш частого придбання товару; проведення 

конкурентоспроможних рекламних кампаній; пошук нових груп споживачів і 

стимулювання їх до здійснення покупки тощо. При цьому, всі витрати на 

продовження життєвого циклу стартапу можна розглядати як варіант 

капіталовкладень: за наявних стартових затрат в майбутньому очікується 
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отримання прибутків. Встановлено, що найкращим методом для оцінки 

стартапів на етапі старіння є метод DCF. 

4. Розроблено механізм оцінки вартості стартапу в залежності від стадій 

життєвого циклу, згідно з яким оцінка стартапу зводиться до наступних кроків: 

1) аналіз стартапу та визначення етапу його розвитку; 2) вибір методів оцінки в 

залежності від етапу розвитку, на якому перебуває стартап; 3) розрахунок 

оцінки стартапу згідно наведених алгоритмів; 4) у разі застосування декількох 

методів оцінки, кожному з обраних методів надається ваговий коефіцієнт та 

розраховується інтегральна зважена оцінка вартості стартапів. Даний механізм 

оцінки може застосовуватися до будь-якого стартапу, вибір методів оцінки 

здійснюється в залежності від стадії життєвого циклу. 
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ВИСНОВКИ 

 

Аналіз основних наукових і практичних результатів виконаного о 

дослідження дозволяє зробити такі висновки. 

Здатність країни розвивати новітні напрями і спрямовувати їх в 

інноваційні технології, перетворюючи прості ідеї в успішний, стійкий бізнес, 

що приносить дохід і високоякісні робочі місця, має першорядне значення для 

розвитку країни та якості життя. Завдяки стартапам розробляються нові 

технології, впроваджуються інновації, цим самим підвищується прогрес 

суспільства. Для України фінансування стартап-проектів – це не лише 

можливість швидкого реагування на актуальні потреби ринку та підняття рівня 

життя громадян, це також і створення нових робочих місць, зменшення 

безробіття і зростання ВВП, залучення додаткових податкових надходжень 

країну. 

Аналіз численних наукових праць дозволив дійти висновку щодо 

наявності певних розбіжностей у трактуванні терміну «стартап-проект», що 

дало нам змогу сформувати власне визначення даного поняття грунтуючись на 

думках науковців. Таким чином, стартап- проект - це невелика,новостворена 

компанія, яка потребує розвитку і просування за наявності обмежених ресурсів, 

характерною особливістю якої є принципово нова бізнес-ідея, покликана 

задовольнити потреби споживачів шляхом використання інновацій або 

інноваційних технологій. 

Слід підкреслити, що для стартап-проектів, на відміну від малого бізнесу, 

характерним є швидкий розвиток в масштабах всього світу, створення нових 

або вдосконалення вже існуючих рішень, постійне використання новітніх 

технологій для досягнення швидкого масштабування, а також на початкових 

етапах фінансування за власний рахунок, в подальшому можливе залучення 

коштів від бізнес-ангелів, венчурних фондів та інвесторів. 
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На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

стартап-проекти можуть отримати фінансування за допомогою краудфандінгу, 

бізнес-ангелів, бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів та венчурного 

фінансування. У процесі аналізу джерел фінансування стартапів було з`ясовано, 

що від правильного вибору моделі фінансування залежатиме подальша доля 

проекту. 

Успіх стартап-проекту, а також оцінка його вартості на ринку  залежить 

від внутрішніх (інвестиційна привабливість території та інвестиційна 

привабливість галузі) та зовнішніх чинників (ідея, продукт; команда, 

інноваційність, цільова аудиторія, масштабованість, потреба в інвестиціях, 

затребуваність, попередні інвестиції, прогнозні значення операційної та 

фінансової діяльності тощо). Встановлено, що оцінка інвестиційної 

привабливості стартапу в більшій мірі залежить саме від внутрішніх чинників, 

тобто від характеристик самого стартап-проекту. 

Слід зазначити, що методи оцінки стартапів поділяють на скорингові 

методи та методи, засновані на фінансових показниках діяльності стартапів. 

Скорингові методи оцінки зазвичай застосовуються для оцінки стартапів, які 

ще не отримують прибутку, тобто стартапів на стадіях Pre-Seed, Seed або на 

етапі раннього розвитку. Основним недоліком емпіричних методів є 

суб'єктивність, а складність їх застосування полягає в малій доступності даних 

про стартапи та наявних високих ризиках, пов’язаних з невизначеністю. Для 

стартапів на пізніх етапах розвитку більш ефективними методами є ті, які 

засновані на фінансових показниках діяльності. 

В процесі аналізу сучасних методів оцінки було встановлено, будь-який 

метод має як переваги так і недоліки у процесі їх застосування. Тому, для 

отримання найбільш справедливої оцінки слід використовувати декілька 

методів паралельно, порівнюючи результати між собою та розраховувати 

зважену інтегральну оцінку вартості стартапів на основі застосованих методів. 

Аналіз методів та моделей оцінки стартапів дав змогу встановити, що 

вибір методів оцінки в значній мірі залежить від етапу життєвого циклу, на 



93 
 

 

якому знаходиться стартап. В першу чергу, це пов`язано із наявною у стартапу 

базою для здійснення необхідних розрахунків, заснованих на фінансових 

показниках. 

Слід зазначити, що визначити економічну цінність бізнесу, його 

справедливу ринкову вартість досить складно, особливо на ринку України. Це 

пов’язано з тим, що традиційні способи оцінки компаній, пропоновані 

західними економістами, в незмінному вигляді не знаходять свого застосування 

в нашій країні. У той же час, у вітчизняному законодавстві в сфері оцінки не 

передбачені адаптовані способи оцінки бізнесу.  

Окрім того, оцінка вартості стартапів в Україні ускладнюється  

відсутністю або викривленістю інформаційної бази через непрозорість 

бухгалтерської звітності, нестійкість малого бізнесу, складнощами, пов'язаними 

з вибором підприємств-аналогів, відсутністю бази для розрахунку ставки 

дисконтування, складністю довгострокового планування, складностями, 

пов`язаними з організаційно-правовою формою. Наявність вище зазначених 

проблем ускладнює, а в деяких випадках навіть унеможливлює здійснення 

справедливої оцінки вартості стартапів в Україні. 

Проаналізовано ринок українських стартапів та розраховано оцінку 

вартості стартапів ApiX-Drive та WellSpeak. Для розрахунку оцінки були 

використані скорингові методи: метод Беркуса, метод сумування факторів 

ризику, скоринговий метод Б.Пейна. За результатами розрахунків, для стартапів 

ApiX-Drive та WellSpeak була виведена інтегральна зважена оцінка вартості на 

основі застосованих методів. 

Досліджено, що у економічній практиці не існує ідеальної оціночної 

методології для стартап-компаній, тому у роботі було запропоновано  

використовувати різні методи оцінки (або їх комбінування) з урахуванням 

стадії розвитку стартапів. 

Розроблено алгоритми оцінки стартапів на різних стадіях розвитку та 

встановлено, що на ранніх етапах найкращими методами оцінки є скорингові 

методи: метод Б.Пейна, метод сумування факторів ризику, метод Беркуса. На 
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етапах зрілості рекомендовано застосовувати метод мультиплікаторів, DCF 

метод, метод венчурного капіталу або Перший чиказький метод. На етапі спаду  

відбувається аналіз варіантів зміни операційної, інвестиційної, фінансової  

діяльності компанії з метою продовження життєвого циклу товару. 

Передбачається застосування низки заходів, пов’язаних з проведенням 

реструктуризації, вдосконаленням торгового асортименту за рахунок 

диференціації продукції; більш глибокої сегментації ринку; вихід на нові 

сегменти тощо. Встановлено, що найкращим методом для оцінки стартапів на 

етапі старіння є метод DCF. 

Завдяки створеним алгоритмам оцінки по кожному методу було 

розроблено механізм оцінки вартості стартапу в залежності від стадій 

життєвого циклу, згідно з яким оцінка стартапу зводиться до наступних кроків: 

1) аналіз стартапу та визначення етапу його розвитку; 2) вибір методів оцінки в 

залежності від етапу розвитку, на якому перебуває стартап; 3) розрахунок 

оцінки стартапу згідно наведених алгоритмів; 4) у разі застосування декількох 

методів оцінки, кожному з обраних методів надається ваговий коефіцієнт та 

розраховується інтегральна зважена оцінка вартості стартапів. Даний механізм 

оцінки може застосовуватися до будь-якого стартапу, а в залежності від стадії 

життєвого циклу здійснюється вибір методів оцінки.  

В умовах становлення ринкових відносин стійкий розвиток суб’єктів 

господарювання змушує підприємства постійно конкурувати між 

собою,знижувати витрати на виробництво, здійснювати пошук нових методів 

виробництва, нових технологій і нових продуктів, що може бути здійснено 

через інвестиційну діяльність. Саме інвестиції у стартапи сприяє розвитку та 

процвітанню сучасних компаній. Розроблений механізм щодо оцінки вартості 

стартапів має практичний характер і може бути застосованим підприємствами 

для проведення ефективної інвестиційної діяльності. Зокрема, даний механізм 

оцінки вартості стартапів був застосований на ТОВ «ALFA Smart Agro для 

забезпечення технічного переозброєння виробництва, впровадження інноваційних 

технологій, і, таким чином, досягнення високого рівня ефективності виробництва. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Лист оцінки методом скорингу 

Оцінка Фактор 

1 2 

1. Якість керуючої команди 

1.1 Наявність досвіду 

+1  Великий досвід в бізнесі (взагалі) 

+2  Досвід в даному бізнес-секторі 

+3 Досвід роботи генеральним директором 

+2 Досвід роботи виконавчим, фінансовим або технічним 

директором 

+1  Досвід роботи менеджером по продукту 

-1  Досвід роботи у відділі продажів або в технічному відділі 

-3 Досвід роботи в бізнесі відсутня 

1.2.Готовність поступитися управлінням досвідченому генеральному 

директору 

-2 Готовність відсутня 

0 Нейтральне ставлення до питання 

+3 Готовність є 

1.3Готовність засновника до додаткового навчання 

+3 Готовність є 

0 Додаткове навчання не потрібне  

-3 Готовність відсутня 

1.4 Ступінь укомплектованості команди 

-1  Є тільки засновник стартапу 

0 В команді є один компетентний фахівець 
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 Продовження додатку А 

1 2 
+1  Члени команди готові займатися проектом, але мають 

додаткову зайнятість 

+3 Команда повністю укомплектована і готова до роботи 

2. Можливості зростання 

2.1 Розмір цільового ринку (обсяг продажів) 

-2 <50 млн дол. 

+1 100 млн дол. 

+2 > 100 млн дол. 

2.2 Потенційний дохід цільової компанії через п'ять років 

-2 <20 млн дол. 

+2 20-50 млн дол. 

-1 > 100 млн дол. (Потрібні додаткові раунди інвестування ) 

3. Продукт / інтелектуальна власність 

3.1 Наявність прототипу, продукту, реакції покупців 

-3 Продукт не визначений, ведеться робота над прототипом 

0  Продукт визначено, прототип має перспективи 

+2  Є позитивні відгуки потенційних клієнтів про продукт 

+3 Є замовлення і ранні продажу 

3.2 Ступінь важливості продукту для споживача 

-3 Споживачі можуть обійтися без продукту 

+2  Продукт задовольняє важливі потреби споживача 

+3  Продукт ідеально підходить споживачеві для задоволення 

життєво важливої потреби 

3.3Наявність інтелектуальної власності 

-3 Продукт легко скопіювати, інтелектуальна власність відсутня 

0 Копіювання продукту утруднено 
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 Продовження додатку А 

1 2 

+2  Продукт є унікальним, захищений комерційною таємницею 

+3 Наявність патенту на винахід 

4. Конкурентне середовище 

4.1 Рівень конкуренції в обраному ринковому сегменті 

-2 Домінує одиничний великий гравець 

-1 Є кілька великих гравців 

+2  Є безліч дрібних гравців 

4.2 Рівень якості конкурентних продуктів 

-1  Конкуренти пропонують продукт кращої якості 

+3  Конкуренти програють в якості продукту 

5. Просування / продажу / партнерство 

5.1 Канали продажу, продажу та торгові партнери 

-3 Канали продажу не визначені і не тестувалися 

+2  Канали продажу тестуються, є реакція споживачів 

+3  Визначено надійні канали продажів, клієнтами розміщені 

перші замовлення 

-2 Партнери відсутні 

+2  Визначено ключові партнери 

6. Потреба в додаткових інвестиціях 

+3 Додаткові інвестиції не будуть потрібні 

0 Буде необхідний ще один раунд фінансування на ранній стадії 

розвитку бізнесу 

-3  Буде потрібно значне фінансування проекту великими 

венчурними фондами 

7. Інше 

+2 Наявність інших позитивних факторів 

-2 Наявність інших негативних факторів 
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