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Статтю присвячено актуальним питанням фінансування стартапів. Проаналізовано глобальне венчурне 
фінансування стартапів за стадіями. Розглянуто венчурне фінансування за секторами. Висвітлено показники 
діяльності франчайзингових стартапів у світі за 2017 рік. Досліджено основні показники франчайзингу на 
ринку стартапів протягом 2014–2018 рр.
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Антоненко Е.В., Забродский О. ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ И ФРАНЧАЙЗИНГ КАК МЕТОДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
СТАРТАПОВ

Статья посвящена актуальным вопросам финансирования стартапов. Проанализировано глобальное 
венчурное финансирование стартапов по стадиям. Рассмотрено венчурное финансирование по секторам. 
Освещены показатели деятельности франчайзинговых стартапов в мире за 2017 год. Исследованы основ-
ные показатели франчайзинга на рынке стартапов в течение 2014–2018 гг.
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Antonenko К.V., Zabrodskyi O. VENTURE CAPITAL AND FRANCHISING AS A MEANS OF FINANCING 
STARTUPS

The article is devoted to the urgent issues of financing start-ups. The analysis of global venture financing of 
startups according to the stages is analyzed. Venture financing by sectors is considered. The indices of activity of 
franchising start-ups in the world in 2017 are summed up. The main indexes of franchising in the market of start-ups 
during 2014–2018 are investigated.

Keywords: startup, venture capital, franchising, invested capital, venture fund. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Запорукою успішного розвитку 
будь-якої держави є наявність інновацій, 
які здатні спростити та полегшити життя як 
окремого індивіда, так і суспільства загалом. 
Тому постає проблема, пов’язана з пошуком 
та залученням фінансових ресурсів для під-
тримки та розвитку креативних і ризикових біз-
нес структур – стартапів, зважаючи на стрімке 
зростання чисельності та затребуваності.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням проблем залучення інвес-

тиційних джерел фінансування стартапів 
послідовно і глибоко займаються такі вчені, 
як А.О. Дехтяр, Ю.В. Федорова, С.О. Кушнір, 
Ю.О. Ольвінська, О.О. Манзюк, І.К. Петрова, 
Є.А. Сисоєв, Н.І. Ситник, О.Л. Дорош, А.Р. Дуб, 
Л. Рейнер, Л. Малінускейт, В. Раві, Р. Маруссі 
та ін. При цьому недостатньо висвітленими 
залишаються питання щодо джерел, напря-
мів та структури фінансування стартапів у 
сучасних економічних умовах.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Основними формами фінансу-
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вання стартапів у світі виступають франчай-
зинг та венчурне фінансування.

Щорічний темп приросту франчайзингових 
стартапів становить майже 2%. Як результат, 
у 2018 році очікується, що кількість стартапів, 
яка фінансується за допомогою франчай-
зингу, складе понад 753 тис. Водночас кіль-
кість працівників, зайнятих у цих стартапах, 
нараховує понад 8 млн. осіб. Водночас випуск 
продукції цими стартами щороку зростає на 
майже 6%.

Метою статті є визначення ефективності 
наведених методів фінансування стартапів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Провідними гравцями на ринку вен-
чурного капіталу виступають США, ЄС та Азія. 
Із рис. 1 можна помітити, що величина інвес-
тованого венчурного капіталу у світі протягом 
2010–2018 років зростала досить інтенсивно. 
Якщо, наприклад, у І кварталі 2010 року його 
обсяг становив трохи більше 10 млрд. дол. 
США, то у І кварталі 2018 року ця величина 
становила уже майже 50 млрд. дол. США.

Необхідно вказати й на той факт, що 
якщо ще в І кварталі 2010 року кількість 

укладених угод у розрізі стадій фінансу-
вання венчурного капіталу для стартапів 
була різнонаправленою (найпривабливіша 
рання стадія VC), то у І кварталі 2018 року 
помітно, що вони є майже однаковими. Крім 
того, найбільша кількість завершених угод 
щодо венчурного фінансування стартапів 
припадає на 2014–2015 роки. Водночас у 
1 кварталі 2018 року кількість світових угод 
із венчурного фінансування для стартапів 
становила 2 845 одиниць, що в еквіваленті 
фінансового капіталу становить понад 
49 млрд. дол. США.

Тобто в абсолютному вираженні ринок вен-
чурного капіталу для стартапів розвивається 
досить швидкими темпами.

Якщо розглядати середній розмір венчур-
ної угоди за стадіями, то він демонструє пози-
тивні тенденції розвитку (рис. 2).

Якщо у 2010 році розмір венчурних угод 
на заключній стадії фінансування становив 
5,5 млн. дол. США, то у І кварталі 2018 року 
він зріс до 15 млн. дол. США. Ідентична ситу-
ація й за іншими стадіями життєвого циклу 
компаній.
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Рис. 1. Глобальне венчурне фінансування стартапів за стадіями,  
(млрд. дол. США /кількість)

Джерело: побудовано за даними [1]
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Найбільшу частку у загальному обсязі 
венчурних інвестицій займають інвестиції у 
сферу програмного забезпечення. На них при-
падає понад 40% укладених угод у І кварталі 
2018 року. Натомість інші сегменти демон-
струють неоднозначні тенденції, найчастіше 
спадні (рис. 3). Однак варто також виокре-
мити фармакологію та біотехнології (зрос-
тання +2% питомої ваги протягом 2013-І квар-
талу 2018 рр.), споживчі товари та відпочинок 
(+1%), інші сектори стартапів (+3%).

На другому місці знаходяться комерційні 
послуги (10% у 2018 році). Хоча порівняно 
з 2013 роком ця частка зменшилася на 2%. 
Що стосується питомої ваги секторів венчур-
ного фінансування за величиною залученого 
капіталу, то можна помітити, що вони схожі за 
кількістю угод (рис. 4).

Якщо розглядати територіальну струк-
туру венчурного ринку за кількістю угод, то 
варто зазначити, що протягом 2013-І квар-
талу 2018 року ключова роль належить Аме-

Рис. 2. Середній розмір венчурної угоди за стадіями, млн. дол. США
Джерело: побудовано за даними [1]

Рис. 3. Венчурне фінансування за секторами,  
кількість завершених угод у відсотках 

Джерело: побудовано за даними [2]
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риці. Причому в І кварталі 2018 року її частка 
зросла майже на 5%. Другу позицію тради-
ційно обіймає Європа з показником у 21%. 
Третє – Азійський регіон (10%) (рис. 5).

Якщо аналізувати світовий венчурний 
ринок за величиною інвестованого капіталу, 
то ситуація є дещо іншою (рис. 6). Америка 
монопольно обіймає першу позицію з част-
кою ринку у 59,8%. Однак на другій позиції 
знаходиться Азійський регіон (29,7%). На тре-
тій – Європа (10,5%).

Якщо проаналізувати венчурні компанії за 
розміром капіталу, то можна переконатися в 
такому (рис. 7):

Рис. 5. Кількість венчурних угод на ринку стартапів  
за регіонами світу у 2013 та 2018 роках, %

Джерело: побудовано за даними [1]

Рис. 4. Венчурне фінансування по секторам за кількістю завершених угод, %
Джерело: побудовано за даними [2]

– понад 170 венчурних компаній мали 
капітал більше 50 млн. дол. США у 2017 році;

– близько 100 компаній – у межах 
100–250 млн. дол. США;

– менше 10 компаній – понад 1 млрд. дол. 
США.

Топ 5 венчурних угод у І кварталі 2018 року 
виглядають так:

1) Grab – 2,500 млн. дол. США, Сінгапур, 
транспорт;

2) Lyft – 1,700 млн. дол. США, США, тран-
спорт;

3) Faraday Future – 1,500 млн. дол. США, 
США, автомобільна галузь;
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Рис. 6. Величина інвестованого венчурного капіталу  
за регіонами світу у 2013 та 2018 роках, %

Джерело: побудовано за даними [1]

Рис. 7. Кількість венчурних фондів за розміром капіталу  
у світі протягом 2010–2018 рр.

Джерело: побудовано за даними [3]
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спорт.

Таким чином, ми можемо переконатися, 
що світовий венчурний ринок стартапів роз-
вивається надзвичайно активно, принаймні з 
2010 року. Ключовими регіонами його розвитку 
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Таблиця 1
Основні показники франчайзингу на ринку стартапів протягом 2014–2018 рр.

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 
(прогноз)

Стартапи, кількість 708974 720458 733297 745290 753236
% зміни 1,6 1,8 1,6 1,9
Працівників, тис. осіб 7164 7379 7645 7881 8172
% зміни 3,0 3,6 3,1 3,7
Випуск продукції, млрд. дол. США 602,7 637,5 675,7 713,2 757,2
% зміни 5,8 6,0 5,6 6,2

Джерело: побудовано за даними [4]

Таблиця 2
Показники діяльності франчайзингових стартапів у світі за 2017 рік

Сектор Кількість 
стартапів

Кількість 
працівників, 

тис. осіб
Випуск продукції, 
млрд. дол. США

Автомобільна промисловість 38065 200 43,5
Бізнес послуги 108037 654 102,7
Комерційні та житлові послуги 66966 252 45,3
Оренда 28475 635 75,4
Особисті послуги 113536 517 37,8
Послуги швидкого харчування 194723 3777 255,5
Нерухомість 63596 254 53,1
Роздрібна торгівля продуктами 
харчування 53000 473 39,0

Роздрібна торгівля продуктами 
та послугами 60862 350 32,3

Ресторани 31976 1060 72,7
Усього 759236 8172 757,2

Джерело: побудовано за даними [4]

виступають саме Америка, Європа та Азіат-
сько-Тихоокеанський регіон. При тому, як при-
пускають аналітики, ця тенденція збережеться 
і в майбутньому, чому сприятимуть активний 
розвиток інформаційних технологій та стимулю-
вальні аспекти політики провідних держав світу.

Також коротко охарактеризуємо і ринок 
стартапів на основі такого методу фінансу-
вання, як франчайзинг (табл. 1). 

Якщо, наприклад, звернутися до Franchise 
Business Economic Outlook for 2018, то ми 
маємо змогу переконатися в тому, що сегмент 
франчайзингу серед стартапів охоплює най-
більшу частку (як за кількістю стартапів, так і 
за випуском продукції).

Якщо розглядати франчайзингову діяль-
ність у розрізі секторів, то тут беззапере-

чним лідером за кількістю стартапів є послуги 
швидкого харчування (майже третина всіх 
стартапів) (табл. 2).

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, аналіз джерел фінансування стартапів 
показав, що основними ресурсами підтримки 
та сприяння розвитку інноваційних проек-
тів у світі є венчурні компанії, які вкладають 
чималі кошти як на початкових етапах, так і на 
етапах розвитку та розширення проектів. На 
нашу думку, вибір однієї з моделей фінансу-
вання стартапу у світі є важливим моментом, 
оскільки від цього залежить подальша доля 
проекту. Якій із моделей надати перевагу – це 
складне рішення, яке приймається, виходячи 
зі специфіки самої ідеї, інвесторів, ресурсів та 
можливостей.
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The key to the successful development of 
any state is the availability of innovations that 
can simplify and ease the lives of both individual 
individuals and society as a whole. And so there 
is a problem associated with the search and 
attraction of financial resources to support and 
develop creative and, besides, risky business 
structures – startups, especially in view of the 
rapid increase in their size and demand.

The main forms of financing startups in the 
world are franchising and venture financing.

The annual growth rate of franchising 
startups is almost 2%. As a result, in 2018, it is 
expected that the number of start-ups financed 
by franchising will be over 753 thousand. At the 
same time, the number of employees employed 
in these start-ups, has more than 8 million 
people. At the same time, the output of these 
starts annually grows by almost 6%.

The purpose of the publication is to determine 
the effectiveness of these methods of financing 
start-ups. 


