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У статті визначено основні стратегічні напрями розвитку ІТ�галузі України. Проаналізовано політи�

ко�правові (політична нестабільність та військовий конфлікт на Донбасі; недосконалість українського

законодавства; відсутність реальної підтримки з боку держави; незахищеність авторських і майнових

прав), техніко�економічні (проблеми оподаткування; девальвація гривні; відсутність передумов для роз�

витку продуктових компаній; недостатній розвиток внутрішнього ринку; відставання в провадженні

нових технологій на загальнодержавному рівні) та кадрові (дисбаланси попиту і пропозиції на ринку

праці; недостатній рівень освітньої підготовки) чинники загроз та викликів, з якими зіштовхуються ІТ�

компанії функціонуючи в країні. У підсумку визначено, що успішний розвиток ІТ�сфери в Україні по�

в'язаний зі створенням прозорих та стабільних правил ведення бізнесу та гарантуванням його безпеки;

сприянням розвитку внутрішнього ринку, зокрема продуктових компаній; забезпеченням якісної підго�

товки професійних кадрів для ІТ�сфери; формуванням позитивного ІТ�іміджу України; функціонуван�

ням адекватної та прозорої фіскальної системи.

The article defines main strategic course of the Ukrainian IT industry development. The article analyses

political and legal (political instability and armed conflict in Donbas, imperfection of Ukrainian legislation, lack

of real government support, unprotected intellectual property) economic and technical (problems with taxation,

national currency devaluation, lack of background for product companies developing, insufficient development

of domestic market, backlog of modern technologies implantation on national level) and labor (demand and

supply misbalance on labor market, inadequate professional training) factors of threats that IT companies collide

with in Ukraine. As a result is summered that successful IT sector development should be guaranteed by creation

of transparent and stable rules of business conduct and its safety, domestic market development, especially

product companies, qualitative professional training, positive Ukrainian IT� image formation, functioning of

adequate fiscal system.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Індустрія інформаційних та комунікаційних технологій

України здебільшого привертає до себе увагу в періоди соці(
ально(економічних потрясінь, коли галузь найбільшою
мірою вимагає до себе уваги з точки зору правильної оцін(
ки проблем та ризиків, здатних вплинути на успішне функ(
ціонування бізнесу. У цей період починають переоцінюва(
тися управлінські підходи, розробляються нові моделі та
схеми поведінки на ринку. Варто відзначити, що стосовно
сфери ІТ, на відміну від інших галузей господарства, багать(
ма фахівцями криза вважається позитивним явищем, здат(
ним якісно оновлювати галузь.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Виходячи з вищезазначеного, джерелами для проведен(

ня наукових досліджень, покладених в основу написання
статті стали не фундаментальні праці вітчизняних та зару(

біжних вчених, а, в першу чергу, наукові публікації розмі(
щені у періодичних виданнях та у мережі Інтернет, автора(
ми яких є фахівці галузі [2; 3; 6—9; 12; 13], дані аналітичних
агентств [1; 5; 11] та матеріали досліджень інформаційного
порталу Developersof Ukraine (DOU) [4; 10].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження проблем та основних на(

прямів розвитку ринку ІТ в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Останні роки ІТ(сектор України демонстрував стабіль(

не щорічне зростання на рівні 10—25%. Протягом останнь(
ого десятирічного періоду його обсяг збільшився приблиз(
но в 10 разів. З огляду на невелику прозорість IT(сектору,
слід відзначити розбіжність даних, що характеризують мас(
штаби даного процесу. Згідно з офіційними даними Держав(
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ної служби статистики України у 2014 році експорт ком(
п'ютерних, інформаційних і телекомунікаційних послуг ста(
новив 1,6 млрд дол, а імпорт — 0,5 млрд дол. Зокрема ком(
п'ютерних 1,06 млрд дол та 0,21 млрд дол. відповідно. Вод(
ночас за оприлюдненим спільним дослідженням Ukrainian
Digital News та AVentures Capital проведеним спільно з асо(
ціаціями та провідними компаніями галузі, обсяг експорту
IT(послуг у 2014 року оцінюється в 2,3 млрд дол. [8].

Серед нинішніх основних стратегічних напрямів розвит(
ку ІТ(сектору України в глобальному сенсі можна виділи(
ти:

— розвиток хмарних технологій;
— поширення мобільних пристроїв і організація моб(

ільного доступу;
— аналітика великих обсягів даних (Big Data);
— інтеграція мобільних пристроїв і технологій со(

ціальних мереж в корпоративне середовище;
— стрімке зростання ринку ІРО.
Аналізуючи проблеми українського ринку IT, зупини(

мося на більш детальному аналізі загроз та викликів, що
виникають у ІТ(компаній безпосередньо в країні. Слід заз(
начити, що на думку значної кількості фахівців та успішних
менеджерів, кризи в ІТ(галузі носять специфічний харак(
тер, суть якого полягає у тому, що при правильному підході
до кризис(менеджменту в компанії, криза може стати знач(
ним поштовхом для подальшого розвитку.

Варто зауважити, що на нашу думку, низка ризиків, яка
виникла для вітчизняних ІТ(компаній починаючи 2014 році
після революції гідності, серед усього іншого, зумовлені
наявністю геополітичного конфлікту, анексією Криму Ро(
сійською Федерацією та початком збройного протистоян(
ня на Донбасі. З точки зору дослідження ринку заслуго(
вує уваги SWOT(аналіз, презентований Авірамом Айзен(
бергом у вересні 2014 року на Конференції IT Weekend
2014.

Далі ми детальніше розглянемо та доповнимо чинники
ризику для розвитку ІТ(бізнесу в Україні, на які, на нашу
думку, мають зважати кризис(менеджери компаній, що
функціонують в Україні:

Політико(правові чинники:
— політична нестабільність та військовий конфлікт на

Донбасі;
— недосконалість українського законодавства;
— відсутність реальної підтримки з боку держави;
— незахищеність авторських і майнових прав;
— неправомірна діяльність з боку силових органів щодо

окремих ІТ(компаній та юридичні ризики.
Техніко(економічні чинники:
— проблеми оподаткування;
— девальвація гривні;
— відсутність передумов для розвитку продуктових

компаній і стартапів;
— недостатній розвиток внутрішнього ринку;
— відставання в провадженні нових технологій на за(

гальнодержавному рівні.
Кадрові чинники:
— дисбаланси попиту і пропозиції на ринку праці;
— недостатній рівень освітньої підготовки.

Суть основних політико(правових чинників полягає в
наступному. По(перше, політична нестабільність та зброй(
ний конфлікт на Донбасі створюють додаткові чинники ри(
зику діяльності ІТ(компаній на ринку України. Війна стала
основним чинником, який гальмує в першу чергу розвиток
ІТ(аутсорсингу в Україні. Для клієнтів аутсорсингових ком(
паній важлива безперервність процесу розробки. Якщо
конфлікт вийде за межі Донбасу, це може стати причиною
зупинки роботу частини офісів, що призведе до неминучих
фінансових втрат. Не всі клієнти готові прийняти такі ри(
зики. Результатом цього, стало суттєве уповільнення про(
тягом останніх двох років темпів зростання галузі — з 20—
25% до 10—15% щорічно.

Другим суттєвим чинником ризику є відсутність ре(
альної підтримки з боку держави. У своєму звіті "Звіт щодо
глобальних інформаційних технологій — 2013" зі 144 країн
світу Світовий економічний форум за показниками "важ(
ливість ІКТ для держави" та "урядовий успіх, пов'язаний із
розвитком ІКТ" поставив Україну на 130 і 122 місця відпов(
ідно [11]. Вважається, що перший етап позитивних зрушень
у цій сфері розпочався з прийняттям 22 січня 2012 року Вер(
ховною Радою України Закону щодо підтримки ІТ(галузі.

Варто відзначити, що протягом останнього року були
зроблені певні кроки, принаймні декларативні, які мають
визначити рамки взаємодії між державою та ІТ(бізнесом.
Зокрема відповідно до нового урядового проекту, який пе(
редбачає створення 100 тис. робочих місць у цій сфері, до
2020 року Україна має намір вийти в лідери в сфері IT(аут(
сорсингу. Очікується отримання доходів у розмірі понад 10
млрд дол. від експорту IT(послуг до США і ЄС, а також 1
млрд дол. інвестицій у розширення і модернізацію освітньої
системи.

Проектом передбачено створення прийнятних умов
роботи для вітчизняних IT(фахівців, що має уповільнити,
або навіть призупинить процес "відпливи інтелекту" і висо(
кокваліфікованих кадрів з країни. Крім того, ініціатори про(
екту обіцяють переглянути податкове законодавство для
забезпечення конкурентоспроможності України на міжна(
родному ринку. Основними напрямами проекту має стати
експорт послуг та розробка моделі електронного уряду.

За визначенням фахівців, ринок IT(аутсорсингу є дос(
татньо жорстким та конкурентним. Для нього також при(
таманні високий професіоналізм у наданні послуг та дина(
мічний розвиток. За прогнозами авторів проекту, Україна,
яка і нині є лідером у Центральній та Східній Європі в галузі
IT, протягом найближчих 5—6 років, має шанс зайняти ун(
ікальну нішу не лише на регіональному, а й на світовому
ринку послуг, склавши реальну конкуренцію Китаю та Індії,
які за різними оцінками сумарно контролюють близько 90%
світового ринку аутсорсингу.

Стосовно проблеми незахищеності авторських та май(
нових прав слід зазначити, що ситуація із захистом прав
інтелектуальної власності стримує зростання українсь(
кої економіки загалом та ІТ(ринку зокрема. За цим кри(
терієм у світових рейтингах Україна стабільно посідає ос(
танні місця. Так, у 2013 році, за даними дослідження "Міжна(
родний індекс захисту прав власності" Україна посіла 113
місце з 131 країн [5]. Разом з тим, останні два роки спос(

Таблиця 1. SWOT"аналіз ІТ"галузі України в умовах кризи

Джерело: [2].
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терігається певна позитивна тенденція щодо поліпшення
ситуації із захистом прав інтелектуальної власності в Ук(
раїні. Так, у щорічному звіті Торговельного представника
США (USTR) "Special 301 Report", в якому аналізується стан
охорони прав інтелектуальної власності у світі, з 2013 року
Україна розглядалася як найбільший порушник. Однак, у
звіті за 2015 рік наша країна вийшла з переліку Priority
Foreign Country і була переміщена в групу на один рівень
вище — до Priority Watch List, позиції у якому збереглися і
в 2016 році [1]. Причини цього позитивного зрушення стали
реформи, які здійснює Україна у сфері захисту прав інте(
лектуальної власності.

Загальновідомим є той факт, що на сьогоднішній день
об'єкти авторського права і суміжних прав поширюються
здебільшого за допомогою Інтернету. Це зумовлено тим, що
законодавство України щодо охорони таких об'єктів не
містить необхідних правових інструментів для їхньої охо(
рони в мережі Інтернет. На думку фахівців, запропоновані
на сьогодні проекти змін до різноманітних законодавчих
актів, здебільшого спрямовані не на розв'язання проблеми,
а на зарегулювання сфери [6].

Не можна оминути питання відсутності асигнувань
коштів на легалізацію піратського програмного забезпечен(
ня. Якщо у 2013 році на легалізацію такого програмного за(
безпечення державним бюджетом було виділено 100 млн
грн., то у 2014—2015 роках — не виділено нічого. При цьо(
му раніше планувалося закінчити легалізацію програмного
забезпечення в державних органах до 2015 року.

За оцінками компанії Microsoft, станом на 2015 рік
близько 85% програмних продуктів корпорації, що викори(
стовуються в українських державних установах є неліценз(
ійними. Державна служба інтелектуальної власності дає
дещо скромнішу, хоча також суттєву оцінку рівня піратства
у державних органах — близько 35% [5].

Це є однією з досить суттєвих загальних проблем, у пер(
шу чергу продуктових компаній. Неврегульованість даного
сектору правових відносин призводить до того, що продаж
авторських прав відбувається, як правило, не за українсь(
ким правом. Представники ІТ бізнесу віддають перевагу
реєстрації за кордоном, що дає певні гарантії дотримання
та можливості реального захисту прав інтелектуальної влас(
ності. Тому більшість "продуктових" компаній надає пере(
вагу реєстрації за межами України.

І нарешті, неправомірна діяльність з боку силових
органів щодо окремих ІТ(компаній [9]. Низка обшуків, про(
ведених в IT(компаніях протягом останнього року, демон(
струє інвесторам ще одну проблему — неконтрольованість
українських силових структур. Це означає, що існує ризик
непередбачуваного призупинення роботи компанії, а отже
виникнення збитків і проблем, пов'язаних із поверненням
інвестиції та отриманням прибутку. Зокрема, найбільш "яс(
кравими" характеристиками 2015 року є:

— 170 позапланових перевірок в ІТ(компаніях;
— понад 30 обшуків в ІТ(компаніях з вилученням сер(

верів, офісного та приватного обладнання за останні півро(
ку (За оцінками Асоціації "ІТ України" завдані ІТ(компа(
ніям збитки склали 10(20 млн дол. [3]);

— поверненням частиною компаній через суд обладнан(
ня і доведення незаконності дій правоохоронних органів;

— основною метою неправомірних дій є зупинення
діяльності компаній шляхом незаконного вилучення сер(
верів та іншого обладнання, а не копіювання інформації, з
метою отримання хабарів.

Крім того, також негативно позначається в цілому на
взаємовідносинах контрагентів і певне правове свавілля, з
яким можуть зіштовхнутися іноземні інвестори в Україні в
особистому порядку.

Наступна група ризиків носить техніко(економічних
характер, серед яких, передусім, варто виділити проблеми
пов'язані з оподаткуванням.

Слід зазначити, що податковий клімат України мало
сприяє прозорості в сфері IT(підприємництва. Передбача(
лося, що наслідком змін у податковому законодавстві ста(
не вихід багатьох фірм з податкової тіні та сплата ними по(
датків. Проте окремі експерти досить критично оцінюють
дану реформу в цьому контексті.

Наприклад, Коноваленко В. відзначає, що податкова
реформа 2015 року повинна була скасувати значну частину
пільг, вказаних у чинному Податковому кодексі. Втім, бага(
то пільг залишилися, частина може бути повернена, наприк(
лад, як ПДВ для IT(компаній, за яку представники ІТ бізнесу
будуть відстоювати, як відзначає автор статті "всупереч здо(

ровому глузду і економічної доцільності". Він стверджує,
що "збереження пільги по ПДВ неминуче призведе до банк(
рутства багатьох учасників ринку інформаційних техно(
логій. Ця норма прописана в ПКУ таким чином, що суб'єкти
підприємницької діяльності змушені укладати так звані уда(
вані угоди, які неминуче призводять до заниження подат(
кових зобов'язань з ПДВ" [7].

Свої висновки він пояснює на прикладі аналізу визна(
чення понять "поставка програмної продукції" та "роялті",
та відповідно укладання різних типів угод, за якими до 2014
року, в першому випадку пільга по ПДВ поширюється на
операції з постачання програмної продукції на матеріаль(
них носіях як товар; а в другому, на операцію по ліцензу(
ванню програмної продукції, пільга з ПДВ не поширюєть(
ся, так як вона не є об'єктом оподаткування ПДВ. Конова(
ленко В. зазначає, що з 1 січня 2015 були внесені зміни в
поняття "роялті", і операція ліцензування програмної про(
дукції для кінцевого користувача стала об'єктом оподатку(
вання ПДВ, що стало основною причиною, через яку су(
б'єкти підприємницької діяльності стали укладати удавані
угоди. Наприкінці, автор робить висновок, що для виклю(
чення проблем із заниженням податкових зобов'язань з
ПДВ необхідно відмовитися від пільги по ПДВ для представ(
ників ІТ(бізнесу. З чим вони не погоджуються.

Наступним вагомим чинником цієї групи ризиків є
відсутність передумов для розвитку продуктових компаній
і стартапів та недостатній розвиток внутрішнього ринку
споживання ІТ(продукції.

Нині внутрішній ринок розробки програмного забезпе(
чення можна оцінити лише в 10%. І саме вони, в першу чер(
гу, постраждали внаслідок кризи. Основною причиною цьо(
го є девальвація гривні та скорочення витрат вітчизняних
компаній на IT. Наприклад, за даними аналітичної компанії
IDC, за перші 9 місяців 2014 року сумарний бюджет, виділе(
ний на інформаційні технології підприємствами основних
галузей промисловості, скоротився на 40%, провідними опе(
раторами зв'язку — на 55%, найбільшими банками — на 26%
[13]. В цілому, за оцінками аналітиків, внутрішній IT(ринок
за підсумками минулого року "просів" приблизно на 45—
50%. Крім проектів на внутрішньому ринку, у вітчизняних
компаній було також досить багато клієнтів з Росії. Однак
після загострення відносин між Україною та РФ частина
українських розробників переорієнтувалися на європейсь(
ких і американських замовників.

Група кадрових чинників пов'язана з дисбалансом по(
питу і пропозиції на ринку праці та недостатнім рівнем освіт(
ньої підготовки.

Кадрова криза в українській ІТ(галузі відчутна вже сьо(
годні. Високий рівень мобільності на ринку праці у сфері ІТ
стимулює витік кращих кадрів за кордон нашої держави.
Цьому додатково сприяють політична та економічна не(
стабільність в Україні. Згідно з результатами останніх опи(
тувань спеціалістів ІТ(компаній, майже 70% із них готові
покинути країну. Незважаючи на активність ІТ(компаній із
впровадження освітніх ініціатив, загальний рівень випуск(
ників з профільних ІТ(спеціальностей демонструє тенден(
цію до зниження. Всупереч збільшенню кількості навчаль(
них програм та курсів, на ринку праці ІТ відчувається дис(
баланс попиту та пропозиції спеціалістів відповідної квалі(
фікації. Нині основною проблемою для українських ІТ(ком(
паній є дефіцит працівників рівня middle/senior.

Вищезазначену тенденцію можна проілюструвати на(
ступними даними. У вересні 2013 на одному з найбільших
публічних сайтів, що розміщують вакансії в сфері ІТ —
dou.ua, було опубліковано 900 вакансій і отримано 1100
відгуків. У вересні 2015 — 1500 та 4000 відповыдно. Таким
чином, кількість вакансій зросла на 60%, число кандидатів
— в три рази [4].

Проте зростання кількості відгуків відбувалося за ра(
хунок спеціалістів рівня джуніор і претендентів, які шука(
ють першу роботу в ІТ, де на одну вакансію в середньому
припадає 27 кандидатів. Для вакансій рівня middle/senior це
співвідношення становить 4—5 кандидатів. При цьому ос(
новна частка компаній розміщує тільки вакансії middle і
вище. З працевлаштуванням за кордоном пропонується 5%
вакансій. Переважна більшість таких вакансій нині пропо(
нують українські компанії. Зазвичай, це робота on(site в
рамках чинного контракту або релокація у закордонний
офіс, значно рідше — рекрутинг і аутстаффінг [4].

Зазначений дисбаланс на ринку ІТ(спеціалістів обумов(
лений негативними тенденціями в на всіх рівнях національно(
го освітнього сектору. На цей час наявність кваліфікованих
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фахівців є істотною конкурентною перевагою українських ІТ(
компаній на світовому ринку, яка може бути втрачена при зни(
женні якості фундаментальної і технічної освіти в Україні.

Зміна вимог шкільних програм і загальна криза серед(
ньої освіти призвела до значного зниження якості викла(
дання математичних дисциплін. Як результат, зниження
якості абітурієнтів вищих навчальних закладів. Крім того
самі вузи мають значні проблеми з якістю надання спеціаль(
ної освіти. За опитуваннями DOU.ua, лише 15% випускників
ІТ(спеціальностей оцінюють отриману в вузі освіту як кри(
тично цінну, 40% як досить цінну, 38% — як недостатньо
цінну, і 7% — як зовсім марну. Найбільш цінними для їх май(
бутньої діяльності 49% визнали отримані в вузі навички ро(
боти з інформацією та пошуку відповідей, і лише 27% —
знання з базових дисциплін [12].

У червні 2015 було проведено опитування студентів ук(
раїнських вузів, що готують фахівців сфери ІТ, за резуль(
татом якого було сформовано рейтинг 15 ВНЗ та сформу(
льовано наступні висновки [10]:

— найбільше задоволені освітою дизайнери і ТОП(ме(
неджери. Найменш задоволені — програмісти та тестуваль(
ники;

— головна гордість нашої освіти — якісний професорсь(
ко(викладацький склад. Це відзначили всі вузи з ТОП(15,
за винятком Вінницького національного технічного універ(
ситету.

— працевлаштування своїх випускників забезпечують
лише шість вузів з переліку. Студенти інших вузів відзнача(
ють відсутність співпраці з роботодавцями;

— головний недолік вітчизняних ВНЗ — застаріла про(
грама навчання. Тільки 20% випускників і студентів вважа(
ють, що їм викладали актуальні курси навчальних дисциплін
і давали їх достатньою мірою;

— жоден з передових українських технічних вузів не має
сучасного технічного обладнання;

— 60% студентів стикалися з проявами корупції;
— приблизно половина випускників в цілому задоволені

освітою, і ще половина шкодують, що витратили час на ден(
ну форму навчання.

У результаті, найближчими роками Україна може відчу(
ти значну нестачу кваліфікованих ІТ(фахівців.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи наведене вище, ми можемо зазначити, що

успішний розвиток ІТ(сфери в Україні передусім пов'яза(
ний з: створенням прозорих та стабільних правил ведення
бізнесу та гарантуванням його безпеки; сприянням розвит(
ку внутрішнього ринку, зокрема продуктових компаній; за(
безпеченням якісної підготовки професійних кадрів для ІТ(
сфери; формуванням позитивного ІТ(іміджу України; фун(
кціонуванням адекватної та прозорої фіскальної системи.
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