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чинником забезпечення сталого розвитку є здатність територій залучати інвестиції, 
що дозволять здійснювати структурно-технологічні зміни на основі інновацій. Так, в 
Харківській області стабільність та прогнозованість соціально-економічної ситуації 
стала запорукою збереження довіри зі сторони іноземних інвесторів. Навіть у 
складному 2014 році Харківщину не залишив жоден іноземний інвестор. Станом на 1 
липня 2015 року загальний об’єм прямих іноземних інвестицій, залучених до області, 
склав 1609,4 млн. дол. (5 місце серед регіонів України). За перше півріччя 2015 року в 
економіку області іноземними інвесторами було вкладено 6,5 млн. дол. 
Пріоритетними галузями інвестування є: фінансовий сектор та страхова діяльність 
(61,1%), промисловість (16,7%) та нерухомість (8,6%). Створено Міжнародне 
агентство регіонального розвитку, за допомогою якого будуть укладатися 
домовленості з міжнародними фінансовими організаціями, які зацікавлені в наданні 
секторальної допомоги області. 

Загалом в Харківській області сконцентровано конкурентний потенціал 
розвитку виробництв та сервісів, які орієнтовані на зовнішній та внутрішній ринок 
України і можуть забезпечити високу ефективність інвестицій. Передусім, 
перспективи регіону пов’язані з наукомістким машинобудуванням, сільським 
господарством та виробництвом продуктів харчування, газовидобуванням та 
енергетикою, науково-технічними розробками та освітою, галуззю ІТ. 

Для реалізації цього потенціалу в області розроблено стратегію розвитку на 
період до 2020 року, яка чітко розставляє пріоритети в регіональній економіці та 
спрямована на виконання національної стратегії “України-2020”. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ 

 
Розвиток стартапів на сучасному етапі становлення економіки України є 

важливим аспектом у підвищенні привабливості інвестиційного клімату країни, 
розвитку інноваційної діяльності та підтримці малого та середнього бізнесу. 

Метою даної роботи є дослідження проблем та перспектив розвитку стартапів в 
Україні. 

Стартапи, будучи тимчасовою структурою, яка перебуває у пошуку докорінно 
нової, прибуткової, рентабельної бізнес-моделі, становлять основу інноваційної 
діяльності країни[1, с. 24].  

Основною проблемою розвитку стартапів в Україні є відсутність належної 
підтримки з боку держави. На законодавчому рівні не передбачено жодних ініціатив. 
Уряд зазвичай стає перепоною на шляху до інновацій, адже останні, як правило, 
загрожують «спокою» державних чиновників.  

У загальному, інвестиційний клімат в Україні бажає бути кращим. Слід 
сказати, що можливість розвитку стартапів мають в основному ІТ-галузі. Це такі 
сфери, як надання онлайн-послуг, електронна комерція тощо. Причина цьому – 
легкість організації стартапу у комп’ютерній сфері. Натомість стартапи у 
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промисловості або у соціальній сфері достатньо важко розробити.  
Ще однією важливою проблемою є міграція нового бізнесу за кордон. Для 

молодих підприємців європейські країни чи США бачаться кращим середовищем для 
розвитку своєї справи. Дає про себе знати й відсутність належної інфраструктури, яка 
б поєднувала стартапи з потенційними інвесторами. А наявні бізнес-інкубатори, 
венчурні фонди не мають достатньо кваліфікованих кадрів, щоб оцінити 
перспективність проекту, ризики та доцільність вкладання коштів. 

Petcube став єдиним українським проектом, що увійшов до списку двадцяти 
найперспективніших стартапів ранньої стадії у Європі. Відбір проектів здійснював 
фонд Seedcamp, який має репутацію найсильнішого європейського бізнес-
акселератора. Всі 20 стартапів в ці дні знаходяться в Берліні на Seedcamp Week. 
Petcube - це пристрій, який дозволяє власникам кішок і собак віддалено спостерігати і 
грати зі своїми улюбленцями за допомогою смартфона. Автором ідеї є Олександр 
Нескин, а проект розробили троє українців Ярослав Анжюк, Олександр Нескин і 
Андрей Клен. 

Перспективу розвитку стартапів в Україні забезпечують також бізнес-
інкубатори – своєрідні посередники між новим проектом і інвесторами, які можуть 
фінансувати його реалізацію. Всього в Україні їх налічується 7: Eastlabs (2012 р.), 
iHUB (2013), HappyFarm (2012), GrowthUp (2010), Wannabiz (2012), East Labs (2013) і 
Polyteco (2013) [2, с. 210]. 

Бізнес-інкубатори виступають могутнім інструментом підтримки малого та 
середнього бізнесу. Вони надають командам-творцям стартапів повний набір послуг – 
коучінг, юридичну та фінансову підтримку, навчання, пошук інвесторів. Наприклад, 
обсяг інвестицій найбільш відомого бізнес-інкубатору HappyFarm становить 8,4 млн. 
дол. на 3 роки. У минулому році HappyFarm випустив 21 успішний стартап [2, с.209]..  

У ході роботи було встановлено, що основними проблемами розвитку стартапів 
в Україні є недостатня підтримка з боку держави, відсутність сприятливого 
інвестиційного клімату, вузька спеціалізація стартапів, відтік нового бізнесу 
закордон, а також слабка інфраструктура між стартапами та інвесторами. Однак, в 
Україні вже є чимало стартапів і з кожним роком їх кількість зростає, залишаючись 
привабливими для іноземних і вітчизняних інвесторів. 
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Принятию стратегии устойчивого развития "Украина – 2020" в 2015 году 

предшествовало два длительных сложных процесса. Первый из них состоит в том, что 
накануне вступления Украины в ВТО и после членства нашей страны в этой 
организации перспектива реализации евроинтеграционного курса была обозначена 
окончательно. Однако содержание принятых документов Верховным Советом и 
Правительством не имели четкого концентрированного выражения, который бы давал 


