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1.2. Оцінювання успішності інноваційних стартап-проектів в 
економічному середовищі країни у контексті розробки стратегії їх 

реалізації  
 

О.Є. Кофанов, О.В. Зозульов  
 

Питання управлінського й маркетингового забезпечення сучасних 
форм інноваційного підприємництва в Україні стають все більш 
актуальними. І однією з форм інноваційного підприємництва у 
науково-технічній сфері, яка активно розвивається у нашій державі, є 
«стартап-проекти». За даними організації «Startup Ranking» [6], тільки 
за період з 2016 по 2019 рр. кількість стартапів в Україні зросла на 
57 %. Однак упродовж ринкового провадження стартап-проектам 
притаманні доволі високі рівні ризиків – лише 10 % з них досягають 
успіху [8], [18].  

Тому розробка стратегії реалізації й розвитку високотехнологічного 
стартап-проекту вимагає від засновників не тільки проведення 
традиційного аналізу кон’юнктури ринку, наявності цільової аудиторії 
для майбутньої продукції тощо, а й урахування потенційних рівнів 
успішності стартапів, у тому числі й в країні у цілому. Це, у свою 
чергу, зумовлює актуальність встановлення конкретних показників 
економічного середовища й соціально-економічних явищ, які 
визначають успішність реалізації стартап-проектів (РСП) в державі. Їх 
розуміння є важливим для засновників у контексті обрання найбільш 
сприятливого середовища для реалізації проектів, а для інвесторів – у 
контексті прийняття обґрунтованих рішень щодо раціонального 
розподілу фінансових ресурсів тощо.  

За результатами теоретичного аналізу встановлено, що в науковій 
економічній літературі доволі значна увага приділяється різним 
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аспектам реалізації стартапів (табл. 1). При цьому стартап як 
різнобічне інноваційне явище базується як на економічних, так і на 
соціально-культурних процесах й професійному підґрунті його 
засновників. Водночас на успішність РСП впливають як зовнішні, так і 
внутрішні чинники.  

Саме визначення чинників успішності реалізації стартап-проектів 
створює передумови для розробки коректних маркетингової й 
управлінської стратегій стартапу, а також передумови для стабільного 
розвитку інноваційного бізнесу у країні в цілому. Тому метою 
дослідження є, по-перше, встановлення взаємозв’язків між РСП та 
показниками економічного середовища, які характеризують важливі 
соціально-економічні й політичні явища в державі. А по-друге, 
розробка регресійних економіко-математичних моделей для 
прогнозування успішності реалізації стартап-проектів на основі 
показників економічного середовища.  

 
Таблиця 1 – Досліджувані аспекти реалізації інноваційних проектів 

у науково-технічній сфері 
 

Представники Досліджуваний аспект 
1 2 

Ouimet P., 
Zarutskie R. 
[16] 

Співвідношення між віком працівників, «віком» компанії та 
динамікою її розвитку; зв’язок пропозиції молодих фахівців 
на ринку праці зі створенням стартап-проектів у 
високотехнологічних галузях. 

Kaiser U., 
Müller B. [11] 

Команди засновників інноваційних проектів з точки зору їх 
навичок і професійних характеристик. 

Gundolf K., 
Gast J. [9] 

Вплив мотивації підприємців на інноваційну поведінку й 
успішність новоствореного бізнесу.  

Klabunde A. 
[12] 

Формування довіри між засновниками стартапів та 
інвесторами, як однієї з умов отримання фінансування для 
успішної реалізації проекту.  

Allen T. J. з 
колегами [22] Вплив місцезнаходження стартапу. 

Mercandetti F. з 
колегами [10], 
Kohler T. [14], 
Pangarkar N., 
Wu J. [17] 

Соціальний вплив стартапів та їх співпраця з урядовими й 
комерційними структурами. 

Wallin A., Still 
K. [23] 

Вплив на успішність реалізації стартапу його позиції на 
ринку, перспективності масштабування бізнесу, 
особистісних характеристик й досвіду команд, особливості 
реагування на перешкоди й обмеження у сферах, в яких 
відбувається розробка інноваційних проектів.  
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Продовження табл. 1 
1 2 

Čirjevskis A., 
Dvotsova A. [5] 

Якісні критерії оцінки інноваційних стартапів і створення 
математичних моделей для прогнозування успішності 
інноваційного бізнесу. 

Crisan E. з 
колегами [4] 

Роль бізнес-акселераторів у підтримці підприємницької та 
інноваційної діяльності. 

 
Для кількісної оцінки успішності реалізації стартап-проектів у 

країнах світу використано міжнародні індекси та рейтинги, які 
враховують певні показники економічного середовища в 
інтегрованому вигляді. Ці дані публікуються впливовими 
організаціями, такими як, «Freedom House», «Startup Ranking», «The 
Heritage Foundation», «The World Bank», «World Economic Forum» 
тощо, а також представляються у межах проведення досліджень 
науковими установами.  

Як приклад наведено результати, які отримано на основі обробки 
статистичних даних 2016 року. Ключовим показником, який 
використано у дослідженні, є показник кількості успішно реалізованих 
стартап-проектів у країні (St), який репрезентується організацією 
«Startup Ranking» [6]. З метою порівняння даних щодо різних 
показників економічного середовища взято відношення показника St 
до його середнього значення (Stav.) серед досліджуваних країн світу 
(St / Stav.). Таким чином, показник St / Stav. є залежною ознакою, яка у 
розроблених економіко-математичних моделях і побудованих 
залежностях характеризує успішність РСП. Для незалежних ознак, 
також застосовувалось відношення кожного з них до відповідного 
середнього значення серед досліджуваних країн. З метою визначення 
тісноти зв’язку між незалежною і залежними ознаками застосовано 
коефіцієнт кореляції Спірмена. Оцінку достовірності апроксимаційних 
економіко-математичних моделей виконували за коефіцієнтом 
детермінації R2.  

У попередніх дослідженнях встановлено, що деякі показники 
економічного середовища можуть бути використані для прогнозування 
успішності реалізації стартапів. Зокрема, це певні макроекономічні 
показники країн [3], а також ступінь розвиненості політичних та 
громадянських свобод, що характеризується інтегральним показником 
свободи у країнах світу (Freedom in the World Score) й показники 
пов’язані з «цифровою» відкритістю держави (на основі індексу 
відкритості даних The Open Data Barometer Score) [2].  

У межах дослідження проаналізовано, перш за все, вплив на 
успішність РСП ступеню інтеграції у світовий економічний, 
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соціальний і політичний простір, який характеризується індексом 
глобалізації (KOF Index of Globalization, GI) [13]. На рис. 1 показано 
залежність показника St / Stav. від відношення індексу глобалізації до 
його середнього значення (GI / GIav.), яку з достатньо високою 
достовірністю можна описати лінійним рівнянням (1) (коефіцієнт 
детермінації 0,65).  

На наявність сильного позитивного зв’язку між досліджуваними 
величинами вказує додатне та досить високе значення коефіцієнту 
кореляції Спірмена r = 0,76. Перевірка цього коефіцієнта за t-критерієм 
Стьюдента підтверджує його значимість на рівні α = 0,01 (довірча 
ймовірність р = 0,99).  

 
,1023,41025,5

.. avav GI
GI

St
St                                      (1) 

 
де St / Stav. – показник успішності реалізації стартап-проектів;  
GI / GIav. – відношення індексу глобалізації до його середнього 

значення серед досліджуваних країн.  
 

 
Рис.1. Залежність St / Stav. від GI / GIav. та лінія тренда, що 

описуються моделлю (2) [побудовано автором на основі обробки 
статистичних даних [6], [13]]. 

 
Цю залежність можна описати точніше за допомогою 

поліноміальної моделі (2), лінію тренда якої показано на рис. 1 
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(R2 = 0,76). Отже, у моделях (1) і (2) факторна ознака GI / GIav. 
спричинює 65 % і 76 % дисперсії залежної ознаки St / Stav., відповідно.  

 

,3688,44700,169010,203471,9
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St
St            (2) 

 
де St / Stav. – показник успішності реалізації стартап-проектів;  
GI / GIav. – відношення індексу глобалізації до його середнього 

значення серед досліджуваних країн.  
 
Наявність впливу глобалізації на бізнес доведено результатами 

багатьох наукових досліджень. Зокрема, у [21] відзначається, що 
глобалізація є ключовою рисою соціально-екологічних й економічних 
систем, а отже впливає на їх вразливість, стійкість і адаптивність. 
З рис. 1 видно, що глобалізація впливає і на успішність реалізації 
стартапів у країні. Зі збільшенням показника GI / GIav., показник 
St / Stav. також зростає, причому, спочатку послідовно і повільно, а 
потім більш різко і стрімко. Такий характер залежності може бути 
зумовлений декількома причинами.  

По-перше, глобалізація з точки зору економіки дає можливість 
інноваційним проектам обрати на міжнародній арені регіони із 
найбільш сприятливою кон’юнктурою – з меншими бар’єрами виходу 
на ринок, слабкішою конкуренцією, найбільшою цільовою аудиторією 
тощо. Крім того глобалізація відкриває нові можливості для 
самореалізації особистостей-новаторів.  

Зі збільшенням рівнів глобалізації також спостерігається посилення 
ролі транснаціональних корпорацій. Це може чинити певну небезпеку 
для новостворених стартапів, оскільки конкурувати з ними вони не в 
змозі. Проте, в останні декілька років транснаціональні корпорації 
стали частіше вкладати інвестиції в інноваційні проекти. Тому це може 
бути позитивним у контексті реалізації стартапів, які створюються на 
продаж.  

По-друге, зміни у світі часто мають непередбачувані наслідки, 
спричинюючи підвищення рівнів невизначеності й появу комплексних 
проблем, таких як недостатня забезпеченість людства продуктами 
харчування, водою і житлом; глобальне потепління та зміни клімату; 
виснаження природних ресурсів і забруднення довкілля; економічні і 
геополітичні кризові явища тощо.  

З одного боку, через глобалізацію і взаємозалежність між 
суспільствами й економіками країн світу зазначені проблеми є 
сьогодні особливо небезпечними [19]. Однак з іншого боку, 
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глобалізація породжує розуміння того, що необхідними для подолання 
криз і досягнення збалансованого розвитку є взаємодопомога, 
міжнародне науково-технічне співробітництво між економічними 
суб’єктами, а також сприяння культурному обміну у вищій освіті та 
трансфер знань. Прагнення до цього сприяє розвитку стартап-індустрії 
в країні, появі інноваційних технологічних рішень для розв’язання 
складних проблем на точковому, національному й глобальному рівнях. 
Одними із найбільш результативних джерел таких інновацій є стартап-
проекти. Отже, країни з вищими рівнями глобалізації, як правило, 
матимуть більше можливостей для вирішення комплексних проблем 
завдяки реалізації стартапів.  

Наступним проаналізовано вплив на успішність реалізації стартапів 
потенціалу ринків, який характеризується відповідним індексом 
(Market Potential Index, MPI) [15]. Цей показник застосовується для 
оцінки ринків, що розвиваються, та використовується маркетологами з 
метою визначення найбільш перспективних з них. Він враховує розмір 
та ємність ринку, рівні його росту, комерційну інфраструктуру, 
специфічні для країни ризики тощо.  

На рис. 2 відображено залежність показника St / Stav. від 
відношення індексу ринкового потенціалу до його середнього 
значення (MPI / MPIav.), яка із достатньо високою достовірністю 
описується лінійним рівнянням (3) – коефіцієнт детермінації R2 = 0,69.  

 
,8247,18253,2

.. avav MPI
MPI

St
St                                       (3) 

 
де St / Stav. – показник успішності реалізації стартап-проектів;  
MPI / MPIav. – відношення індексу ринкового потенціалу до його 

середнього значення серед досліджуваних країн.  
 
Високе значення коефіцієнту кореляції Спірмена r = 0,83 

підтверджує наявність сильного позитивного зв’язку між 
досліджуваними величинами. Перевірка коефіцієнту кореляції за t-
критерієм Стьюдента доводить значимість на рівні α = 0,01 (довірча 
ймовірність р = 0,99). Більш точно цю залежність описує 
поліноміальна модель другого степеню (4) із R2 = 0,73. Таке значення 
коефіцієнту детермінації говорить про те, що факторна ознака 
MPI / MPIav. визначає 73 % дисперсії залежної ознаки St / Stav.. 
Відповідну лінію тренда показано на рис. 2.  
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де St / Stav. – показник успішності реалізації стартап-проектів;  
MPI / MPIav. – відношення індексу ринкового потенціалу до його 

середнього значення серед досліджуваних країн.  
 
На рис. 2 видно, що із підвищенням значення показника 

MPI / MPIav. значення St / Stav. доволі стрімко зростає, тобто реалізація 
стартапів є більш успішною на ринках із більш високим потенціалом. 
Причиною цьому, перш за все, є те, що кон’юнктура та потенціал 
ринків є визначальними для успішного розвитку будь-якого бізнесу. І 
особливо це стосується науково-технічної сфери, яка вимагає 
наявності у конкретному економічному середовищі достатніх рівнів 
інвестиційного забезпечення, платоспроможності громадян й 
позитивного сприйняття ними інновацій.  

 

 
Рис. 2. Залежність St / Stav. від MPI / MPIav. та лінія тренда, що 

описуються моделлю (4) [побудовано автором на основі обробки 
статистичних даних [6], [15]]. 

 
Проаналізовано також вплив інноваційного потенціалу країни на 

успішність РСП. Для цього використано статистичні дані щодо 
глобального індексу інновацій (GInI) [7]. Цей індекс спрямований на 
об’єктивне оцінювання ефективності зусиль щодо розвитку 
інноваційного потенціалу держав на основі аналізу умов і ресурсів для 
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ефективної реалізації інновацій, а також досягнутих практичних 
результатів у цій сфері.  

Інноваційність є однією з визначальних характеристик стартап-
проектів. Тому встановлення реальної тісноти зв’язку інноваційного 
потенціалу країни із успішністю реалізації стартапів, а також 
встановлення рівню, на якому цей потенціал повинен бути для 
досягнення максимальної успішності, є особливо актуальним.  

Отже, в результаті аналізу залежності показника St / Stav. від 
відношення глобального індексу інновацій до його середнього 
значення (GInI / GInIav.) виявлено сильний позитивний зв’язок між 
досліджуваними величинами, на що вказує додатне й високе значення 
коефіцієнту кореляції Спірмена r = 0,77. Перевірка коефіцієнта 
кореляції за t-критерієм Стьюдента доводить його значимість на рівні 
α = 0,01 (довірча ймовірність р = 0,99).  

Показана на рис. 3 залежність St / Stav. від GInI / GInIav. із достатньо 
високою достовірністю описується лінійним рівнянням (5) із 
коефіцієнтом детермінації 0,60 або точніше – за допомогою 
поліноміальної моделі другого степеню (6) із R2 = 0,72. Отже, у більш 
точній моделі (6) факторна ознака GInI / GInIav. спричинює 72 % 
дисперсії залежної ознаки St / Stav..  

 

 
Рис. 3. Залежність St / Stav. від GInI / GInIav. та лінія тренда, що 

описуються моделлю (6) [побудовано автором на основі обробки 
статистичних даних [6], [7]]. 
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де St / Stav. – показник успішності реалізації стартап-проектів;  
GInI / GInIav. – відношення глобального індексу інновацій до його 

середнього значення серед досліджуваних країн.  
 
З рис. 3 видно, що успішність реалізації стартапів у країні значно 

підвищується при досягненні показником GInI / GInIav. значень 
приблизно 1,30, тоді як у діапазоні 0,60…1,00 значення St / Stav. 
залишається незмінно низьким. З цього випливає, що незначне 
підвищення інноваційного потенціалу країни не веде до суттєвого 
підвищення успішності проектів. Отже, спостерігається 
накопичувальний ефект, за якого для отримання відчутних результатів 
у бізнесі необхідно вкладати значну кількість ресурсів у розвиток 
інновацій як на державному рівні, так і у вигляді інвестицій зі сторони 
приватних підприємств, у тому числі зарубіжних. Важливим у цьому 
контексті є стимулювання урядом країни імплементації засад 
«Індустрії 4.0» [1] та економіки знань.  
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де St / Stav. – показник успішності реалізації стартап-проектів;  
GInI / GInIav. – відношення глобального індексу інновацій до його 

середнього значення серед досліджуваних країн.  
 
Не всі гіпотези щодо впливу показників економічного середовища 

на успішність РСП було підтверджено. В деяких із випадків тісного 
зв’язку між St / Stav. та показником економічного середовища не було 
виявлено. Зокрема, така ситуація виникла під час аналізу впливу на 
успішність РСП сталого розвитку суспільства, який характеризується 
відповідним індексом (Sustainable Society Index, SSI). Він визначається 
міжнародною організацією Sustainable Society Foundation [20] і 
розподіляється на три основоположні складові – соціальне 
благополуччя громадян (SSIHW), економічне благополуччя (SSIEconW) та 
екологічне благополуччя (SSIEnvW). Під час оцінювання зв’язку між 
зазначеними складовими та St / Stav. було отримано наступні 
результати: 

– між St / Stav. та відношенням SSIEconW до його середнього значення 
(SSIEconW / SSIEconW av.) зв'язок відсутній, r = 0,08;  

– між St / Stav. та відношенням SSIHW до його середнього значення 
(SSIHW / SSIHW av.) зв'язок відсутній, r = 0,03;  
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– між St / Stav. та відношенням SSIEnvW до його середнього значення 
(SSIEnvW / SSIEnvW av.) зв'язок відсутній, r = –0,10.  

На рис. 4 показано приклад недетермінованого кореляційного поля, 
яке демонструє дуже слабкий (фактично відсутній) зв’язок між St / Stav. 
та SSIEconW / SSIEconW av.. Отже, проведена перевірка наявності зв’язку 
між залежною (St / Stav) та факторними (SSIEconW / SSIEconW av., 
SSIHW / SSIHW av., SSIEnvW / SSIEnvW av.) ознаками не дала змоги отримати 
адекватні апроксимаційні рівняння.  

Таку ситуацію, на нашу думку, зумовлюють дві ключові причини. 
По-перше, це може бути пов’язано із тим, що на сучасному етапі 
розвитку суспільство ще не має цілісного усвідомлення важливості 
переходу на засади концепції сталого й збалансованого розвитку 
суспільства й біосфери. У багатьох країнах ключові компоненти 
сталого розвитку (екологічний, економічний і соціальний) не 
узгоджені між собою та розвиваються фрагментарно. Світова 
економічна криза призводить до відсутності системного підходу щодо 
реалізації концепції сталого розвитку, і, особливо, це проявляється по 
відношенню до екологічної складової, якою часто нехтують заради 
отримання швидких тимчасових економічних переваг. Навіть у 
найбільш розвинених країнах, які декларують перехід на засади 
сталого розвитку, цей процес є доволі повільним і у сприятливих 
умовах триватиме ще десятки років.  

 

Рис. 4. Кореляційне поле залежності St / Stav. від SSIEconW / SSIEconW av. 
[побудовано автором на основі обробки статистичних даних [6], [20]]. 
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По-друге, поняття сталого розвитку є комплексним. У нього 
входить значна кількість складових, які тісно пов’язані між собою, і з 
точки зору статистичного аналізу сам по собі сталий розвиток 
залежить від економічного й соціально-культурного розвитку країн, 
від геополітичної обстановки у світі в цілому. Тому кількісно 
охарактеризувати взаємозв’язок успішності реалізації стартапів зі 
сталим розвитком доволі складно.  

Однак це можна зробити якісно, зокрема, беручи до уваги ступінь 
розвитку специфічних для нього галузей промисловості, таких як 
відновлювальна енергетика, технології оцінки стану навколишнього 
середовища та енергозбереження, регулювання екологічної безпеки на 
урбанізованих територіях тощо. Цінність подібних технологій часто 
пов’язана не стільки з їх економічними перевагами, скільки з тим, яке 
місце вони посідають у свідомості громадян, занепокоєних власним 
здоров’ям та зменшенням антропогенного навантаження на природу.  

Характерними індикаторами також є раціоналізація розподілу і 
використання ресурсів; ступінь упровадження концепції «зеленої 
економіки»; спрямованість інвестицій, стартап-інкубаторів, шкіл, а 
також інших складових інноваційної інфраструктури держави на 
досягнення цілей сталого розвитку ООН. Наприклад, досвід 
Скандинавії показує, що перехід суспільства на засади сталого 
розвитку відкриває перед дослідниками-новаторами перспективні 
можливості, які не лише покращують економічне становище держави, 
але й вирішують важливі соціальні й екологічні проблеми в інших 
регіонах світу.  

Отже, здійснено кількісну оцінку впливу кожного показника 
економічного середовища на успішність реалізації стартап-проектів у 
певній державі. Визначено потенційні причини такого впливу. На цій 
основі розроблено регресійні економіко-математичні моделі для 
оцінювання успішності РСП в економічному середовищі певної 
країни. Серед досліджуваних показників найсуттєвіший вплив на 
успішність РСП має потенціал ринків (r = 0,83).  
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1.3 Іміджелогія як засіб випереджаючого інноваційного 
розвитку  

 
О.С. Тєлєтов 

 
Загальновідомо, що “спочатку було слово” — одиниця мови, яка 

слугує для назви окремого поняття, сама здатність говорити, 
висловлювати думку тощо, засіб зрозуміти один одного (розказати 
своїми словами), погляд, висновок, бажання переконати 
та т. ін. [1, с. 634-635]. Саме за допомогою слів на першому етапі 
створюється імідж людини, компанії (підприємства, фірми, установи), 
регіону, країни тощо. За допомогою слова люди (споживачі, 
громадськість, політики та ін.) спочатку дізнаються про товари, події, 
ті чи інші зміни в різних сферах життєдіяльності людства, а вже потім 
всі разом складають своє враження (образ) про них — імідж.  

Імідж — image (англ.), imago (лат.) – образ, вид сукупність 
представлень оточення про особу (явище, сукупність людей),  його 
видимий іззовні психологічний портрет, сполучений із його 
зовнішністю, манерами, а також цілеспрямовано сформований образ 
особи, явища чи предмету, що має здійснювати емоційно-
психологічний вплив на будь-кого з метою популяризації або 
рекламування. Цей образ складається іміджмейкерами — image  


